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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία ανάλυσης απαιτήσεων, 

σχεδιασµού και υλοποίησης ενός δικτυακού τρισδιάστατου µουσείου. Παρουσιάζονται 

τα αποτελέσµατα συνεντεύξεων µε πιθανούς χρήστες, και η διαδικασία ανάλυσης των 

απαιτήσεων που θα έχουν από µία τέτοια εφαρµογή, η διαδικασία σχεδιασµού των 

υποσυστηµάτων της εφαρµογής και η υλοποίηση τους.  

Η εφαρµογή έχει ικανοποιητική απόδοση, ενώ µε τον σχεδιασµό και την 

υλοποίηση του συστήµατος δυναµικής µεταφόρτωσης αντικειµένων, δίνει την 

δυνατότητα στον χρήστη να ξεκινάει την περιήγηση του στον χώρο του µουσείου ενώ 

ταυτόχρονα να µεταφορτώνονται τα αντικείµενα στο παρασκήνιο. Έτσι ο χρόνος 

αναµονής για την εκκίνηση της εφαρµογής είναι µικρός και σε εφαρµογές όπου 

αναµένεται ο χρήστης να κινείται αργά µέσα στον χώρο ζητώντας πληροφορίες για τα 

εκθέµατα η περιήγηση γίνεται οµαλά, χωρίς να αντιληφθεί την διαδικασία 

µεταφόρτωσης.  

Επίσης ο σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων είναι τέτοιος ώστε να είναι 

επεκτάσιµος και να µπορεί να ακολουθήσει τα πρότυπα (standards) που δίνονται από 

διεθνείς οργανισµούς για την περιγραφή µουσειακών εκθεµάτων, ενώ είναι εύκολη η 

χρήση της ίδιας βάσης για την εξόρυξη της πληροφορίας σε απλή πύλη (portal). 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η µελέτη του παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας [1] για την 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, που δηµοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2007, 

επιβεβαίωσε το ότι ένα µεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών χρησιµοποιεί 

ηλεκτρονικό υπολογιστή καθηµερινά. Το 43,6% των ανδρών και το 30,5% των γυναικών 

χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή και µάλιστα πάνω από το 60% αυτών τον 

χρησιµοποιούν καθηµερινά για να µπαίνουν στο διαδίκτυο. Για τις ηλικίες 16-24 τα 

ποσοστά χρήσης αγγίζουν το 80% εκ των οποίων το 80% τον χρησιµοποιεί καθηµερινά 

για να εισέρχεται στο διαδίκτυο. Μάλιστα, σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, το 70% των 

χρηστών ηλικίας 16 ως 24 µπαίνει στο διαδίκτυο για να παίξει παιχνίδια σε εικονικούς 

τρισδιάστατους κόσµους. Επίσης άλλες µελέτες του παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας παρουσιάζουν εκθετικούς ρυθµούς στην αύξηση της χρήσης ευρυζωνικών 

συνδέσεων στην Ελλάδα.  

Η υπολογιστική ισχύς των επεξεργαστών γραφικών (GPU) καθώς και των 

επεξεργαστών γενικής χρήσης (CPU) έχει φτάσει σε επίπεδα που είναι δυνατή η 

ρεαλιστική απεικόνιση σε πραγµατικό χρόνο πολύπλοκων σκηνών. Ήδη νέες 

βιβλιοθήκες λογισµικού για την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων των GPU έχουν 

παρουσιαστεί από τις εταιρείες (π.χ. directX 10) και αναµένεται νέα γενιά στα 

τρισδιάστατα γραφικά.  

Συνοψίζοντας παρατηρούµε ότι ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού και κυρίως 

των νέων είναι πλέον εξοικειωµένοι µε το διαδίκτυο και µε τις εφαρµογές τρισδιάστατης 

περιήγησης, η ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι όλο και πιο προσιτή. Οι 

υπολογιστές πλέον είναι σε  θέση να παρέχουν στον χρήστη ρεαλιστικότατα εικονικά 

περιβάλλοντα στα οποία µπορεί να περιηγηθεί σε πραγµατικό χρόνο.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη, από την οπτική ενός Μηχανικού 

Η/Υ, της όλης διαδικασίας του σχεδιασµού, της συγκρότησης της οµάδας έργου και  της 

υλοποίησης µίας εφαρµογής τρισδιάστατης περιήγησης σε πραγµατικό χρόνο ενός 

εικονικού  µουσείου.  

Η δοµή  της εργασίας είναι η εξής: 
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Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες που αφορούν στα 

τρισδιάστατα γραφικά και  τα είδη των εφαρµογών και αποτυπώνονται οι εφαρµογές  

εικονικών µουσείων που υπάρχουν ήδη στο διαδίκτυο. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται 

τα αποτελέσµατα από συνεντεύξεις µε χρήστες, δηµιουργούς, καλλιτέχνες, ιστορικούς 

τέχνης, αρχαιολόγους, καθηγητές και γονείς και γίνεται συλλογή των απαιτήσεων που 

πρέπει να πληρεί µία εφαρµογή τρισδιάστατου εικονικού µουσείου. Στο κεφάλαιο 4 

παρουσιάζεται ο σχεδιασµός ενός εικονικού µουσείου. Η εφαρµογή, όπως περιγράφηκε 

από τους χρήστες, αναλύεται στα δοµικά της στοιχεία ώστε να καταγραφούν και να 

διερευνηθούν τα προσόντα που πρέπει να πληρούν εργαζόµενοι σε ένα τέτοιο έργο και 

κατά συνέπεια να οριστεί µία οµάδα έργου και να προσδιοριστεί η δυσκολία ενός 

τέτοιου εγχειρήµατος. Στο κεφάλαιο 5 περιγράφεται η υλοποίηση του τρισδιάστατου 

εικονικού µουσείου όπως αυτή έγινε για της ανάγκες της παρούσας εργασίας. Στο 

κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την χρήση της εφαρµογής. 

Στο κεφάλαιο 7 γίνεται µία ανακεφαλαίωση και  παρουσιάζονται πιθανές µελλοντικές 

ενέργειες για την βελτιστοποίηση της εφαρµογής. 

 6



2 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

2.1 Εικονική Πραγµατικότητα 

Η Εικονική Πραγµατικότητα (ΕΠ) έχει τις ρίζες της στις τεχνολογίες προσοµοίωσης 

πτήσης (flight simulation). Πρωτεργάτης της θεωρείται ο Ivan Sutherland, ο οποίος, το 

1968, κατασκεύασε το πρώτο σύστηµα το οποίο µπορούσε να απεικονίζει ένα 

απλούστατο σύνολο από wireframe τρισδιάστατα γραφικά σε πραγµατικό χρόνο και να 

δίνει µε αυτόν τον τρόπο την ψευδαίσθηση ενός εικονικού κόσµου σε ένα χρήστη, µέσω 

µιας ογκώδους και πρωτόγονης συσκευής απεικόνισης που προσαρµόζεται στο κεφάλι 

(Head Mounted Display - HMD). Ένα σηµαντικό βήµα για την εξέλιξη αυτής της 

τεχνολογίας ήταν ο εικονικός θάλαµος χειρισµού αεροπλάνου, µια ιδέα για ένα 

σύστηµα προσοµοίωσης πτήσης που αναπτύχθηκε στην αεροπορική βάση Wright 

Patterson στην Αµερική κάτω από την επίβλεψη του Thomas Furness το 1986. 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, η ΕΠ δεν είναι παρά µια τεχνολογία 

που υποστηρίζει τη δηµιουργία µιας διεπαφής διαφορετικής µορφής σε ένα 

υπολογιστικό σύστηµα, µε την οποία ο χρήστης καλείται να αλληλεπιδράσει µε το 

σύστηµα µέσω ενεργειών, κινήσεων και εκτιµήσεων που µοιάζουν µε τις καθηµερινές 

του ενέργειες στο πραγµατικό περιβάλλον, και όχι µέσω πληκτρολόγησης εντολών ή 

µέσω επιλογών µε το ποντίκι σε παραθυρικό περιβάλλον. Άρα, η ΕΠ είναι µια διεπαφή 

ανθρώπου-υπολογιστή που βιώνεται από τον άνθρωπο µε τρόπο φυσικό και ενστικτώδη. 

Μέχρι σήµερα, έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος συστηµάτων ΕΠ, καθένα από τα οποία 

επικεντρώνεται σε κάποιο από τα χαρακτηριστικά της και προσπαθεί µε δικό του τρόπο 

να επιτύχει την προσοµοίωση της πραγµατικότητας και του ρεαλισµού. Οι κατηγορίες 

συστηµάτων ΕΠ είναι: 

• Desktop Εικονική Πραγµατικότητα. Εδώ ανήκουν τα συστήµατα ΕΠ που 

χρησιµοποιούν τη συµβατική οθόνη του υπολογιστή για να παρουσιάσουν την 

αναπαράσταση του εικονικού κόσµου. Αποτελούν την πιο προσιτή και δηµοφιλή 

µορφή αναπαράστασης κόσµων καθώς οι απαιτήσεις σε υλικό είναι 

περιορισµένες λόγω του ότι δεν χρησιµοποιούνται επιπλέον συσκευές πέρα από 

τις ήδη υπάρχουσες. 
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• Video Mapping. Αποτελεί µια παραλλαγή των desktop συστηµάτων, η οποία 

χρησιµοποιεί την οθόνη για την αναπαράσταση του εικονικού κόσµου, µε τη 

διαφορά ότι συγχωνεύει παράλληλα και την είσοδο σήµατος σύνθετης εικόνας 

(βίντεο). Το βίντεο αυτό, αναπαριστά τη φιγούρα του χρήστη µε χρήση 

δισδιάστατων γραφικών. Έτσι ο χρήστης µπορεί να παρακολουθεί στην οθόνη 

την αλληλεπίδραση του σώµατός του µε τον εικονικό κόσµο, επιτυγχάνοντας έτσι 

µια αυξηµένη αίσθηση ρεαλισµού. 

• Immersive Εικονική Πραγµατικότητα. Εδώ οι χρήστες εµβυθίζονται (immerse) 

πλήρως στον εικονικό κόσµο µε τη χρήση ειδικών συσκευών εισόδου/εξόδου, 

όπως π.χ. συσκευές ανίχνευσης της κίνησης του χεριού και του κεφαλιού. Μ’ 

αυτές τις τεχνικές, το περιβάλλον αντιδρά µε φυσικό τρόπο στις κινήσεις του 

χρήστη, έτσι ώστε αυτός να έχει στη διάθεσή του επιπρόσθετες πληροφορίες για 

το σχήµα και το µέγεθος της τρισδιάστατης δοµής. 

• Τηλεπαρουσία. Αποτελεί µια παραλλαγή της οπτικοποίησης ολόκληρων 

εικονικών κόσµων και συνδέει αποµακρυσµένους αισθητήρες του πραγµατικού 

κόσµου µε τις αισθήσεις ενός ανθρώπινου χειριστή. 

• Μικτή πραγµατικότητα. Αποτελεί ενσωµάτωση των συστηµάτων τηλεπαρουσίας 

και των συστηµάτων ΕΠ. Στα συστήµατα αυτά, τα δεδοµένα και η είσοδος που 

παράγονται από τον υπολογιστή ενσωµατώνονται µε την είσοδο που παράγεται 

από το σύστηµα τηλεπαρουσίας. 

• Fish Tank Εικονική Πραγµατικότητα. Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται για την 

περιγραφή συστηµάτων που συνδυάζουν µια στερεοσκοπική οθόνη υγρών 

κρυστάλλων (Liquid Crystal Display - LCD) µε ένα µηχανισµό παρακολούθησης 

της κίνησης του κεφαλιού. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στο χρήστη µια 

προηγµένη αίσθηση ρεαλισµού. 

• Ενισχυµένη Εικονική Πραγµατικότητα. Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται για την 

περιγραφή συστηµάτων που δηµιουργούν µια σύνθετη εικόνα και αντίληψη για 

το χρήστη. Αποτελεί συνδυασµό της πραγµατικής σκηνής που βιώνει ο χρήστης 

και της εικονικής σκηνής που παράγει ο υπολογιστής, η οποία επαυξάνει την 

πραγµατική σκηνή µε επιπρόσθετη πληροφορία. Πιο συγκεκριµένα, προσθέτει 

γραφικά, ήχο, αίσθηση της αφής και όσφρηση στον εικονικό κόσµο, όπως αυτά 
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υπάρχουν στον πραγµατικό κόσµο, ώστε να επιτύχει µε το βέλτιστο τρόπο την 

αίσθηση του ρεαλισµού. 

2.2 Εικονικά Περιβάλλοντα 

Με τη χρήση της τεχνολογίας της ΕΠ µπορούν να δηµιουργηθούν Εικονικά 

Περιβάλλοντα. Εικονικό Περιβάλλον είναι το αποτέλεσµα που παράγεται από ένα 

σύστηµα ΕΠ. Είναι µια προσοµοίωση παραγόµενη από υπολογιστή, ενός πραγµατικού ή 

φανταστικού κόσµου που στοχεύει στο να παρέχει στους χρήστες µια αυξηµένη αίσθηση 

ρεαλισµού µέσω της αναπαράστασής τους µε οντότητες (avatars). Ένα Εικονικό 

Περιβάλλον υποστηρίζεται από ένα υπολογιστικό σύστηµα το οποίο παράγει 

τρισδιάστατους εικονικούς κόσµους, µε τους οποίους ο χρήστης αλληλεπιδρά µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να λαµβάνει την ανάδραση του συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο. 

Τα Εικονικά Περιβάλλοντα µπορούν να διαχωριστούν σε κατηγορίες ανάλογα µε το 

είδος της αλληλεπίδρασης, τη δοµή και τα µέσα που παρέχουν στον τελικό χρήστη: 

• Κατανεµηµένα Εικονικά Περιβάλλοντα. Εδώ ανήκουν τα περιβάλλοντα των 

οποίων τα ενεργά µέρη είναι διασκορπισµένα σε διαφορετικά υπολογιστικά 

συστήµατα τα οποία είναι συνδεδεµένα µέσω ενός δικτύου. Επιτρέπουν στο 

χρήστη να αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον και µε τα αντικείµενα µέσα σ’ αυτό σε 

πραγµατικό χρόνο παρέχοντας µια αυξηµένη αίσθηση ρεαλισµού. 

• ∆ικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα. Επιτρέπουν σε µια οµάδα διασκορπισµένων 

χωρικά και χρονικά χρηστών να αλληλεπιδρούν σε πραγµατικό χρόνο. 

Ονοµάζονται και πολυχρηστικά. Το Εικονικό Περιβάλλον µπορεί επίσης να 

είναι κατανεµηµένο και να εκτελείται σε πολλαπλά υπολογιστικά συστήµατα τα 

οποία βρίσκονται συνδεδεµένα στο δίκτυο. Σ’ αυτήν την περίπτωση ονοµάζονται 

Πολυχρηστικά Κατανεµηµένα Εικονικά Περιβάλλοντα (multi-user Distributed 

Virtual Environments - mDVEs). 

• Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα. Ως Συνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον 

(Collaborative Virtual Environment - CVE) χαρακτηρίζεται ένας εικονικός τόπος 

(ή σύνολο τέτοιων τόπων) στον οποίο οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 

συναντώνται, να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, µε ευφυείς 

πράκτορες (intelligent agents), και µε τα αντικείµενα του εικονικού κόσµου. Η 
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αναπαράσταση των τόπων µπορεί να ποικίλλει από τρισδιάστατους γραφικούς 

χώρους και δισδιάστατους κόσµους, σε περιβάλλοντα που βασίζονται κατά 

κύριο λόγο σε απλό κείµενο. Τα περιβάλλοντα αυτά µπορούν να θεωρηθούν και 

ως επέκταση των mDVEs, και υποστηρίζουν ένα µεγάλο εύρος συνεργατικών 

εφαρµογών, όπως τηλεσυνεργασία (eCollaboration) και συνεργατική µάθηση 

από απόσταση (Collaborative eLearning). 

• Εικονικά Περιβάλλοντα µάθησης. Είναι στην ουσία ένα σύνολο από εικονικούς 

κόσµους ή ακόµη και ένας εικονικός κόσµος ο οποίος παρέχει εκπαιδευτική 

λειτουργικότητα στους χρήστες που συµµετέχουν σ’ αυτόν και περιλαµβάνει 

αντικείµενα που αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για τη διεξαγωγή µαθηµάτων 

(όπως π.χ. πίνακας, µηχανή προβολής διαφανειών ή βίντεο). Οι χρήστες 

αναπαρίστανται µε avatars τα οποία είναι εµπλουτισµένα µε επιπρόσθετα 

χαρακτηριστικά όπως χειρονοµίες, κινήσεις, ήχος. 

2.2.1  ∆ικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα 

Σε περίπτωση που το Εικονικό Περιβάλλον µπορεί να υποστηρίζει πολλαπλούς 

ταυτόχρονους χρήστες, τότε αυτοί έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν και µεταξύ 

τους σε πραγµατικό χρόνο. Οι χρήστες εισέρχονται στο Εικονικό Περιβάλλον και 

επικοινωνούν µεταξύ τους µε τη χρήση δικτύων υπολογιστών και κατάλληλου 

λογισµικού. Στην περίπτωση αυτή αναφερόµαστε σε ∆ικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα 

– ∆ΕΠ (Networked Virtual Environments - NVE), τα οποία ονοµάζονται και 

Πολυχρηστικά Εικονικά Περιβάλλοντα. Έτσι, σε αντίθεση µε τα απλά Εικονικά 

Περιβάλλοντα στα οποία ο χρήστης αλληλεπιδρά µε τον εικονικό κόσµο σε πραγµατικό 

χρόνο έχοντας µια αίσθηση ρεαλισµού, τα ∆ΕΠ στοχεύουν στην αλληλεπίδραση µιας 

οµάδας διασκορπισµένων γεωγραφικά χρηστών σε πραγµατικό χρόνο. Το 

χαρακτηριστικό αυτό, κάνει πρόσφορη τη χρήση τους σε πολυχρηστικές εφαρµογές, 

όπως π.χ. εκπαίδευση από απόσταση. Τα ∆ΕΠ αναµένεται να αποτελέσουν τη 

µεγαλύτερη πρόκληση για τη δεκαετία που ακολουθεί. 

Ο βασικός στόχος των ∆ΕΠ είναι να παρέχουν στο συµµετέχοντα χρήστη µια 

αυξηµένη αίσθηση ρεαλισµού. Έτσι θα πρέπει να παρέχουν στο χρήστη τα ακόλουθα 

γενικά χαρακτηριστικά: 
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• Αίσθηση συµµετοχής σε κοινό χώρο. Όλοι οι ταυτόχρονοι χρήστες έχουν την 

αίσθηση ότι µοιράζονται έναν κοινό χώρο ο οποίος µπορεί να είναι είτε 

πραγµατικός είτε φανταστικός. 

• Αίσθηση της συµµετοχής άλλων χρηστών. Προκειµένου να επιτευχθεί η 

αίσθηση του ρεαλισµού, οι συµµετέχοντες αναπαρίστανται από εικονικά 

αντικείµενα που ονοµάζονται avatars και έχουν συνήθως ανθρωποειδή µορφή. 

Κάθε χρήστης κατά την είσοδό του µπορεί να δει τα avatars των υπολοίπων 

συµµετεχόντων και εκείνοι να δουν το avatar του νέου χρήστη. 

• Αίσθηση κοινού χρόνου. Ένα από τα βασικότερα στοιχεία των ∆ΕΠ είναι να 

επιτρέπει στους συµµετέχοντες χρήστες να βιώνουν ταυτόχρονα τη συµπεριφορά, 

τις κινήσεις και τις αλληλεπιδράσεις µέσα στο διαµοιραζόµενο χώρο, όταν και 

όπως αυτά συµβαίνουν. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίζει την αλληλεπίδραση των 

συµµετεχόντων σε πραγµατικό χρόνο. 

• ∆υνατότητα αλληλεπίδρασης. Πολλά ∆ΕΠ παρέχουν τη δυνατότητα στους 

συµµετέχοντες να αλληλεπιδρούν τόσο µε τα αντικείµενα του εικονικού κόσµου 

όσο και µεταξύ τους µέσα από χειρονοµίες, επικοινωνία µε γραπτό κείµενο ή 

φωνή. 

 

Καθένα από τα γενικά αυτά χαρακτηριστικά προσδίδει στα ∆ΕΠ µια επιπρόσθετη 

δυνατότητα η οποία και τα διαφοροποιεί από ανάλογου ύφους και είδους εφαρµογές. 

Συγκεκριµένα, η υποστήριξη πολλαπλών ταυτόχρονων χρηστών διαφοροποιεί τα ∆ΕΠ 

από την τυπική Εικονική Πραγµατικότητα και τις παιχνιδοµηχανές (gaming systems). 

Επίσης, η δυνατότητα διαµοίρασης των εικονικών αντικειµένων και των γεγονότων που 

λαµβάνουν χώρα µέσα σ’ αυτά, διαχωρίζει τα ∆ΕΠ από τα παραδοσιακά chat rooms, 

ενώ η δυνατότητα αλληλεπίδρασης σε πραγµατικό χρόνο διαχωρίζει τα ∆ΕΠ από τον 

κλασικό τρόπο πλοήγησης στον Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών (web browsing) ή το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email). 

2.3 Avatars 

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά ενός ∆ΕΠ είναι η αίσθηση ρεαλισµού που 

παρέχει στο χρήστη. Με τον όρο ρεαλισµό δεν εννοούµε µόνο την πιστή εµφάνιση του 
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τρισδιάστατου εικονικού κόσµου, αλλά και την πιστή και φυσική αναπαράσταση του 

χρήστη µέσα στον κόσµο αυτό. Αυτή η γραφική αναπαράσταση ονοµάζεται avatar. Η 

αναγκαιότητα για την παρουσία avatars σε ένα Εικονικό Περιβάλλον συνοψίζεται στα 

παρακάτω: 

• Παρέχει την αναπαράσταση του χρήστη στο Εικονικό Περιβάλλον. 

• Τονίζει την αλληλεπίδραση του χρήστη µε το Εικονικό Περιβάλλον. 

• Βοηθά το χρήστη να αισθάνεται κάποιες ιδιότητες του κόσµου σαν να βρισκόταν 

ο ίδιος µέσα σ’ αυτόν. 

 

Μια ρεαλιστική αναπαράσταση χρήστη σ’ έναν εικονικό κόσµο πρέπει να ικανοποιεί 

δύο κριτήρια: (α) να αντιπροσωπεύει όσο το δυνατόν καλύτερα το χρήστη και (β) να 

είναι ρεαλιστική ως προς την κίνησή της στον εικονικό κόσµο. Αυτοί οι δυο παράγοντες 

είναι περισσότερο σηµαντικοί στα ∆ΕΠ παρά στα µονοχρηστικά περιβάλλοντα. 

Τα περιβάλλοντα ενός χρήστη έχουν λιγότερες απαιτήσεις όσον αφορά στο 

σχεδιασµό ενός avatar, δεδοµένου ότι ο χρήστης βλέπει µόνο τη δική του αναπαράσταση 

στον εικονικό κόσµο και ιδιαίτερα ένα ορισµένο εκ των προτέρων σηµείο του σώµατος 

του avatar. Για παράδειγµα δεν είναι πρακτικά εφικτό ο χρήστης να έχει µια σωστή και 

πειστική άποψη για το πώς αλληλεπιδρά το avatar µε τα αντικείµενα του κόσµου και 

συγχρόνως να το παρατηρεί να κινείται µέσα στον τρισδιάστατο κόσµο. Οπότε δεν είναι 

απαραίτητο να ικανοποιούνται και τα δυο παραπάνω κριτήρια, αφού η εκπλήρωση του 

ενός από τα δυο αρκεί για να κάνει τον εικονικό κόσµο ρεαλιστικό και πειστικό. 

Αντίθετα µε τα µονοχρηστικά περιβάλλοντα, σ’ ένα πολυχρηστικό περιβάλλον 

πρέπει να ικανοποιούνται και τα δυο κριτήρια. Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, η 

αναπαράσταση των χρηστών χρησιµοποιείται τόσο για την επικοινωνία και την 

αλληλεπίδραση µεταξύ τους, όσο και για την αλληλεπίδραση του κάθε χρήστη µε τον 

τρισδιάστατο εικονικό κόσµο. Κάθε χρήστης µπορεί να κινήσει το δικό του avatar, να 

παρατηρεί τους άλλους χρήστες και να αλληλεπιδρά µε αυτούς µέσα από το δικό του 

οπτικό πεδίο. Οι βασικές λειτουργίες που πρέπει να έχει ένα avatar είναι: 

• Αντίληψη. Ο κάθε χρήστης πρέπει να µπορεί να αντιληφθεί αν κάποιος άλλος 

συµµετέχει ταυτόχρονα στον εικονικό κόσµο και αυτό πρέπει να γίνεται συνεχώς 

 12



και χωρίς διακοπές καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής των χρηστών στον εικονικό 

κόσµο. 

• Εντοπισµός. Πρέπει κάθε χρήστης να έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει την 

πραγµατική θέση και τον προσανατολισµό των άλλων χρηστών στον εικονικό 

κόσµο. 

• Αναγνώριση. Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ο 

ένας τον άλλο. Το ιδανικό σ’ αυτό το σηµείο θα ήταν κάθε χρήστης να έχει τη 

δική του µοναδική αναπαράσταση στον εικονικό κόσµο. Κάτι τέτοιο 

επιτυγχάνεται µε τη χρήση φωτορεαλιστικών avatars. 

• Κατανόηση του σηµείου εστίασης της προσοχής των άλλων χρηστών. Κάθε 

χρήστης πρέπει να µπορεί να καταλαβαίνει σε ποιο σηµείο και σε ποια 

αντικείµενα είναι στραµµένη η προσοχή των άλλων χρηστών. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί προωθεί την αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών. 

• Παρακολούθηση των ενεργειών των χρηστών. Κάθε χρήστης πρέπει να βλέπει 

τους άλλους χρήστες στο περιβάλλον να αλληλεπιδρούν µ’ αυτό. 

• Εµφάνιση του avatar. Είναι σηµαντικό η εµφάνιση της αναπαράστασης κάθε 

χρήστη να µην είναι σταθερή αλλά να αλλάζει ανάλογα µε τις ενέργειές του. 

 

Τα avatars µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε τον τρόπο κίνησής τους. 

Έτσι έχουµε: 

• Απευθείας ελεγχόµενα avatars. Το avatar µετακινείται και αλληλεπιδρά µε τον 

κόσµο µε απευθείας εντολές του χρήστη µε τη βοήθεια αισθητήρων που διαθέτει 

στο σώµα του ο τελευταίος. 

• Avatars που κατευθύνονται από το χρήστη. Ο χρήστης κατευθύνει το avatar µε 

χρήση συστηµάτων εισόδου (όπως π.χ. ποντίκι και πληκτρολόγιο) και δίνει τις 

εντολές για τις ενέργειες που θα εκτελέσει το avatar. 

• Αυτόνοµα avatars. Το avatar συλλέγει πληροφορίες από το περιβάλλον µέσω 

ενός «εσωτερικού µηχανισµού», τις επεξεργάζεται και ενεργεί αυτόνοµα 

σύµφωνα µε τις «εµπειρίες του» από το περιβάλλον. Ο εσωτερικός µηχανισµός 

αποτελείται από έναν Ευφυή Πράκτορα (Intelligent Agent). 
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2.4 Πεδία εφαρµογής των Εικονικών Περιβαλλόντων 

Τα Εικονικά Περιβάλλοντα µπορούν να υιοθετηθούν σε ένα ευρύτατο πεδίο 

εφαρµογών. Σε καθένα από αυτά τα πεδία, τα Εικονικά Περιβάλλοντα 

χρησιµοποιούνται µε διαφορετικό τρόπο αλλά πάντα µε τον ίδιο σκοπό που δεν είναι 

άλλος από την επίτευξη ρεαλισµού στις ενέργειες που βιώνει ο χρήστης. Οι βασικότεροι 

τοµείς εφαρµογής των Εικονικών περιβαλλόντων είναι: 

• Εικονικές Κοινότητες. Είναι κοινότητες ανθρώπων οι οποίοι µοιράζονται κοινά 

ενδιαφέροντα και ιδέες µέσω του διαδικτύου ή άλλων συνεργατικών δικτύων. 

Υποστηρίζουν δυο τρόπους επικοινωνίας: τη σύγχρονη και την ασύγχρονη. Η 

πρώτη αναφέρεται στην επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο και κυρίως µε γραπτό 

κείµενο, ενώ η δεύτερη αφορά στην ηλεκτρονική αλληλογραφία (email), χώρους 

ανταλλαγής απόψεων (forums) κλπ. 

• Ψυχαγωγία. Αναφέρεται κατά κύριο λόγο στα παιχνίδια που είναι σχεδιασµένα 

για υπολογιστές και στα βιντεοπαιχνίδια. Στον τοµέα αυτό υπάρχει µια 

ταχύτατη εξέλιξη, καθώς τα σηµερινά παιχνίδια παρουσιάζουν συνεχώς 

βελτιώσεις ως προς τα γραφικά και την αίσθηση ρεαλισµού που δηµιουργούν 

στον χρήστη. 

• Απεικόνιση συστηµάτων πληροφοριών. Αναφέρεται στην απεικόνιση 

πολύπλοκων συστηµάτων πληροφοριών, όπως οικονοµικά δεδοµένα και 

πληροφορίες δοµής δικτύων, σε οπτικοακουστικές µορφές οι οποίες καθιστούν 

ευκολότερη την εκτίµηση και τη µελέτη των πληροφοριών αυτών από τον 

άνθρωπο. 

• Μοριακή µοντελοποίηση. Η πολύπλοκη µορφή των µορίων γίνεται ευκολότερα 

κατανοητή µε τρισδιάστατα µοντέλα και όχι µε δισδιάστατες αναπαραστάσεις. Η 

χρήση συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας για την προσοµοίωση µοριακών 

ενώσεων βοηθά πολύ στην αντίληψή τους και µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί 

και σαν εργαλείο για την ανίχνευση καινούριων ενώσεων. 

• Ιατρική προσοµοίωση. 

o Εκπαίδευση. Με τη βοήθεια των συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας 

είναι δυνατή η δηµιουργία ενός «ψηφιακού σώµατος» το οποίο µπορεί 
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να χρησιµοποιηθεί για την εκπαίδευση φοιτητών της ιατρικής στην 

ανατοµία. 

o ∆ιάγνωση. ∆ιάφορες δισδιάστατες µορφές απεικόνισης (τοµογραφία, 

ακτινογραφία) µπορούν σήµερα να µετατραπούν σε τρισδιάστατα 

µοντέλα, και κατά συνέπεια είναι δυνατή η διάγνωση µέσω της 

εξερεύνησης σε ένα εικονικό περιβάλλον. Αυτές οι προσπάθειες 

βρίσκονται ακόµα σε ερευνητικό στάδιο. 

o Ιατρικά εργαλεία. Τρισδιάστατα µοντέλα µερών του ανθρωπίνου σώµατος 

χρησιµοποιούνται για τον προγραµµατισµό ορθοπεδικών ή πλαστικών 

εγχειρήσεων. 

• Αξιολόγηση αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Ένα σύστηµα Εικονικής 

Πραγµατικότητας επιτρέπει στον αρχιτέκτονα ή στο µέλλοντα χρήστη να 

κινηθούν µέσα στο τρισδιάστατο µοντέλο ενός κτιρίου ή ενός διαµορφωµένου 

χώρου πριν από την πραγµατική κατασκευή του. Η χρησιµότητα αυτής της 

εφαρµογής βασίζεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται πολύ 

καλύτερα έναν χώρο όταν κινείται µέσα σε µια τρισδιάστατη αναπαράστασή του 

σε πραγµατική κλίµακα, παρά µέσω δισδιάστατων απεικονίσεων σε σχέδια ή 

στην οθόνη ενός υπολογιστή. 

• Αξιολόγηση βιοµηχανικού σχεδιασµού. Οι εταιρίες παραγωγής οχηµάτων και 

αεροσκαφών µπορούν µε τη βοήθεια συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας 

να κατασκευάζουν ψηφιακά πρωτότυπα, σε πραγµατική κλίµακα, των 

προϊόντων τους ώστε να εξετάζουν την κατασκευασιµότητα, την εργονοµία, τη 

δυνατότητα συντήρησης, την ευκολία χειρισµού αλλά και την εµφάνιση των 

πρωτοτύπων, προτού αυτά κατασκευαστούν. Η χρήση ψηφιακών πρωτοτύπων 

κοστίζει πολύ λιγότερο από την κατασκευή ενός αληθινού πρωτότυπου και δίνει 

τη δυνατότητα για διεξαγωγή ελέγχων κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού του 

προϊόντος. 

• Εκπαίδευση.  Η χρήση συστηµάτων Εικονικής Πραγµατικότητας σε 

εκπαιδευτικές εφαρµογές εµπλέκει ακόµη περισσότερο το χρήστη στη διαδικασία 

µάθησης, προσφέροντάς του διάφορες επιλογές εξερεύνησης του γνωστικού 

χώρου και οδηγώντας σε αποτελεσµατικότερη εκπαιδευτική διαδικασία. Τέτοια 
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παραδείγµατα είναι: (α) προσοµοίωση εργαστηρίου φυσικής για διδασκαλία, 

µέσω εµπειρίας, των φυσικών νόµων σε µαθητές, (β) προσοµοίωση περιήγησης σε 

περιβάλλοντα για τα οποία είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθεί, είτε λόγω 

απόστασης, είτε λόγω του ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν, (γ) εκπαίδευση από 

απόσταση, όπως συµµετοχή των µαθητών σε µια εικονική αίθουσα διδασκαλίας, 

όπου οι µαθητές ξεπερνούν χωρικούς περιορισµούς και σχηµατίζουν µια 

εικονική τάξη στην οποία συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις, συνεργάζονται 

και µαθαίνουν. 

• Εικονική Πραγµατικότητα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η τεχνολογία της 

Εικονικής Πραγµατικότητας µπορεί να προσφέρει εναλλακτικές, συνθετικές 

πραγµατικότητες µέσω οπτικών, ακουστικών και απτικών αναπαραστάσεων και 

έτσι αποτελεί ιδανικό µέσο για ενίσχυση των δυνατοτήτων των ανθρώπων που 

δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν µια ή περισσότερες από τις αισθήσεις τους. 

• Βιοµηχανία άµυνας. Είναι ίσως ο µεγαλύτερος χρηµατοδότης της τεχνολογίας 

Εικονικής Πραγµατικότητας. Κατασκευάζονται εξοµοιωτές πτήσης και 

προσοµοιώσεις σχεδόν όλων των πολεµικών διαδικασιών που έχουν να κάνουν 

µε το χειρισµό οχηµάτων, σκαφών, υποβρυχίων ή οπλικών συστηµάτων, για την 

εκπαίδευση µελλοντικών χειριστών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 

χειριστών και να αποφεύγεται το τεράστιο κόστος της εκπαίδευσης µε 

πραγµατικά πυρά και οχήµατα. 

 

 

2.5 Περιγραφή των τρισδιάστατων γραφικών στον Υπολογιστή 

 

Μία τυπική σκηνή που πρόκειται να φωτοαποδοθεί (rendered) αποτελείται από 

πολλά διαφορετικά αντικείµενα. Η γεωµετρική µορφή των αντικειµένων αυτών 

αντιπροσωπεύεται από οµάδες σηµείων και από έναν τύπο στοιχειωδών γραφικών που 

δείχνουν πώς τα σηµεία συνδέονται για να παράξουν ένα σχήµα. Στο σχήµα 1 

παρουσιάζονται οι 10 τύποι στοιχειωδών γραφικών που ορίζονται από την βιβλιοθήκη 

OpenGL.  
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Σχήµα 1: Οι 10 τύποι στοιχειωδών γραφικών της OpenGL 

 

 

Τις περισσότερες φορές η επιφάνεια ενός τρισδιάστατου µοντέλου 

αντιπροσωπεύεται από τρίγωνα που το καθένα αναφέρεται σε τρία σηµεία από την 

λίστα των σηµείων. Υπάρχουν περιπτώσεις που η επιφάνεια που περικλείεται από τα 

σηµεία δεν είναι επίπεδη αλλά περιγράφεται από µία συνάρτηση της οποίας 

αποθηκεύονται οι παράµετροι στο αρχείο που περιγράφει την γεωµετρία, όπως για 

παράδειγµα οι b-Splines. Για κάθε επιφάνεια αποθηκεύονται και πληροφορίες για το 

υλικό του αντικειµένου, τις οπτικές του ιδιότητες δηλαδή.  

Πάνω στην επιφάνεια είναι δυνατόν να τοποθετηθούν εικόνες για να προσδώσουν 

µεγαλύτερη λεπτοµέρεια και καλύτερο φωτορεαλισµό. Ο τρόπος που τοποθετούνται οι 

εικόνες αυτές περιγράφεται από έναν δισδιάστατο χάρτη σηµείων το οποία 
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αντιστοιχούν στα σηµεία της επιφάνειας και τοποθετούνται πάνω στην εικόνα. Ο χάρτης 

αυτός ονοµάζεται UV map γιατί είναι η απεικόνιση της τρισδιάστατης X,Y,Z γεωµετρίας 

στον δισδιάστατο χώρο U,V της εικόνας. 

Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι οι συντεταγµένες των σηµείων είναι σε ένα τοπικό 

σύστηµα συντεταγµένων και όταν το αντικείµενο τοποθετηθεί σε µία σκηνή θα πρέπει 

να γίνει µετατροπή των συντεταγµένων του αντικειµένου στις συντεταγµένες της σκηνής 

και στην συνέχεια να πολλαπλασιαστούν µε έναν πίνακα που περιγράφει την 

µετατόπιση και την περιστροφή του αντικειµένου. 

 

2.6 Τρισδιάστατη Φωτοαπόδοση Γραφικών 

Η φωτοαπόδοση της σκηνής µπορεί να γίνει µε 2 τρόπους, offline και 

πραγµατικού χρόνου. Όταν γίνεται η φωτοαπόδοση της σκηνής offline γίνονται 

περίπλοκοι και ακριβείς υπολογισµοί για να υπολογιστεί το χρώµα του κάθε pixel που 

φαίνεται στην οθόνη. Γίνονται υπολογισµοί για την διάθλαση, περίθλαση του φωτός 

σύµφωνα µε τις οπτικές ιδιότητες του υλικού, για την σκίαση για τυχών ανωµαλίες της 

επιφάνειας κ.τ.λ. Οι αλγόριθµοι για αυτούς του υπολογισµούς είναι περίπλοκοι και 

χρονοβόροι. Για την φωτοαπόδοση µε αυτούς του αλγόριθµους µπορεί να χρειαστούν 

ώρες για µία και µόνο στατική εικόνα (π.χ. 1 καρέ σε video) αλλά το αποτέλεσµα είναι 

πολύ ρεαλιστικό.  

Είναι προφανές ότι σε εφαρµογές περιήγησης πραγµατικού χρόνου, δηλαδή 

εφαρµογές όπου ο χρήστης κινείται µέσα σε έναν εικονικό χώρο και µπορεί µε την 

χρήση του ποντικιού, ή άλλης συσκευής αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, να 

περιστρέψει ή να µετακινήσει την θέση της κάµερας, δεν είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν, αφού θέλουµε να γίνεται φωτοαπόδοση της σκηνής σε λιγότερο από 

1/10 του δευτερολέπτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται προσεγγιστικός υπολογισµός 

του χρώµατος κάθε pixel µε την χρήση διανυσµατικών επεξεργαστών(vector machines), 

του επεξεργαστές γραφικών. Είναι προφανές ότι σε αυτές  τις περιπτώσεις η σκηνή και οι 

υπολογισµοί που θα γίνουν για την φωτοαπόδοσή της απαιτούν µεγάλη 

βελτιστοποίηση. 
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2.6.1  Οι επεξεργαστές γραφικών 

 

Η συνήθης κάρτα γραφικών περιέχει έναν ειδικού σκοπού επεξεργαστή 

(Graphical Processor Unit - GPU) ο οποίος δρα  ανεξάρτητα από την κεντρική µονάδα 

επεξεργασίας (CPU). H CPU στέλνει εντολές για την φωτοαπόδοση στην GPU η οποία 

κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ενώ η CPU συνεχίζει να επεξεργάζεται άλλες εντολές. 

Αυτή καλείται ασύγχρονη λειτουργία. Όταν η γεωµετρική  πληροφορία αποστέλλεται σε 

µία βιβλιοθήκη φωτοαπόδοσης (π.χ. OpenGL) τότε οι συναρτήσεις περιέχουν τις εντολές 

που πρέπει να εκτελεστούν από την GPU. 

Μία εφαρµογή επικοινωνεί µε την GPU στέλνοντας εντολές σε µία βιβλιοθήκη 

φωτοαπόδωσης, όπως π.χ. η OpenGL, η οποία µε την σειρά της στέλνει εντολές σε έναν 

οδηγό που τις µεταφράζει σε εντολές µηχανής για την GPU. Αυτό ονοµάζεται Επίπεδο 

Αφαίρεσης Υλικού (Hardware Abstraction Layer - HAL). Το σχήµα 2 περιέχει ένα µπλοκ 

διάγραµµα που παρουσιάζει την επικοινωνία που λαµβάνει χώρα ανάµεσα στην CPU 

και την GPU. 

 
Σχήµα 2: Σχηµατικό διάγραµµα επικοινωνίας GPU µε CPU 
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Μία κάρτα γραφικών έχει την δική της µνήµη που ονοµάζεται VRAM (video 

random access memory). Στην VRAM αποθηκεύονται πληροφορίες στις οποίες η GPU 

πρέπει να έχει ταχύτατη πρόσβαση. Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι η εµπρόσθια και 

οπίσθια µονάδα προσωρινής αποθήκευσης εικόνας (front και  back image buffer). Η 

εµπρόσθια µονάδα προσωρινής αποθήκευσης εικόνας περιέχει τα ακριβή δεδοµένα για 

τα pixel τα οποία φαίνονται στην εικόνα που έχει φωτοαποδοθεί γνωρίζοντας τι βλέπει 

η κάµερα. Η οπίσθια µονάδα προσωρινής αποθήκευσης είναι η θέση στην οποία η GPU 

ουσιαστικά φωτοαποδίδει την σκηνή. Η οπίσθια µονάδα προσωρινής  αποθήκευσης δεν 

είναι ορατή από τον χρήστη και σε αυτόν µπορεί µία εικόνα να έχει φωτοαποδοθεί 

πλήρως πριν εµφανιστεί στον χρήστη. Στην συνέχεια µπορεί να γίνει επεξεργασία της 

εικόνας αυτής, να αντιγραφεί το αποτέλεσµα στην εµπρόσθια µονάδα προσωρινής 

αποθήκευσης και να παρουσιαστεί στην οθόνη του χρήστη.  

Στην VRAM αποθηκεύονται επίσης η µονάδα προσωρινής αποθήκευσης βάθους 

(depth buffer ή z-buffer) και η µονάδα προσωρινής αποθήκευσης Stencil. Στην πρώτη 

αποθηκεύεται για κάθε pixel πόσο βαθιά µέσα στον τρισιδάστατο κόσµο είναι ώστε να 

αποφευχθούν υπολογισµοί για pixel τα οποία κρύβονται πίσω από άλλα, ενώ στην 

δεύτερη αποθηκεύεται για κάθε pixel ένας ακέραιος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

να εξαιρεθεί κάποιο pixel από την διαδικασία σχεδίασης.  

Για το µεγαλύτερο µέρος των εφαρµογών η VRAM γεµίζει από τα texture maps, 

δηλαδή εικόνες που τοποθετούνται πάνω τις πλευρές των αντικειµένων για να 

προσδώσουν µεγαλύτερη λεπτοµέρεια και καλύτερο φωτορεαλισµό.   

 

2.6.2  Γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί 

Τα γεωµετρικά δεδοµένα εισέρχονται στην κάρτα γραφικών ως σηµεία σε έναν 

τρισδιάστατο κόσµο. Μία από τις δουλειές που έχει να κάνει ο επεξεργαστής γραφικών 

είναι να µετατρέψει τα δεδοµένα σε γεωµετρία που µπορεί να σχεδιαστεί σε µία 

δισδιάστατη οθόνη. Υπάρχουν διάφορα συστήµατα συντεταγµένων που σχετίζονται µε 

τα στάδια επεξεργασίας για την φωτοαπόδοση (rendering pipeline). Όπως 

προαναφέρθηκε τα σηµεία στα αντικείµενα έχουν συντεταγµένες στο τοπικό τους 

σύστηµα συντεταγµένων (object space). Η θέση και ο προσανατολισµός τους 

αποθηκεύονται στο σύστηµα συντεταγµένων στης σκηνής (world space). Για να 
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µπορέσουν να φαωτοαποδοθούν θα πρέπει να µετασχηµατιστούν στο σύστηµα 

συντεταγµένων της κάµερας (camera space ή eye space), δηλαδή το σύστηµα όπου οι x 

και y άξονες είναι παράλληλοι µε την οριζόντια και κάθετη γραµµή της οθόνης και ο 

άξονας z είναι παράλληλος µε την διεύθυνση θέασης. Είναι δυνατόν να γίνει άµεσα η 

µετατροπή από το τοπικό σύστηµα συντεταγµένων στο σύστηµα συντεταγµένων της 

κάµερας απλά συνενώνοντας τους πίνακες µετασχηµατισµού.  

Όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της γεωµετρίας των µοντέλων έχουν 

µετασχηµατιστεί στο σύστηµα συντεταγµένων της κάµερας θα πρέπει να εφαρµοστεί 

ένας ακόµα µετασχηµατισµός που προσοµοιώσει την προοπτική, δηλαδή το ότι τα 

αντικείµενα µικραίνουν όσο αποµακρύνονται από την κάµερα.  

Έτσι και µε την χρήση των depth buffer και stencil buffer σχεδιάζεται το τρέχον 

στιγµιότυπο στην οθόνη το οποίο για να είναι η εφαρµογή αξιοποιήσιµη θα πρέπει να 

γίνει σε χρόνο µικρότερο από το 1/20 του δευτερολέπτου.  

 

2.7 Εικονικά µουσεία στο διαδίκτυο 

Σήµερα, τα περισσότερα εικονικά µουσεία στο διαδίκτυο είναι µε την µορφή 

portal. Είναι δικτυακοί τόποι, δηλαδή, όπου ο χρήστης µπορεί να δει το περιεχόµενο 

των µουσείων, να δει πληροφορίες για τα αντικείµενα, να κάνει αναζητήσεις σύµφωνα 

µε κάποια κριτήρια κ.τ.λ. Σε πολλά από αυτά τα portals µουσείων υπάρχουν 

τρισδιάστατες αναπαραστάσεις κάποιων αντικειµένων και µε την χρήση τεχνολογίας 

flash ή VRML/X3D ο χρήστης έχει την δυνατότητα να περιεργαστεί τα αντικείµενα. Η 

ποιότητα όµως των τρισδιάστατων αναπαραστάσεων αυτών δεν είναι και ιδιαίτερα 

καλή. 

Μερικά παραδείγµατα τέτοιων µουσείων είναι  του site του µουσείου της 

ταινιοθήκης της Ελλάδος (www.tainiothiki.gr,  σχήµατα 3 και 4) ,  των µνηµείων της 

Αχαΐας-Αιτωλοακαρνανίας (monuments.hpclab.ceid.upatras.gr)  ή το site παρουσίασης 

αρχαίων µνηµείων του κόσµου (www.3dancientwonders.com) που παρουσιάζονται στα 

σχήµατα 7 και 8 
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Σχήµα 3: Screenshot από το www.tainiothiki.gr

 

 
Σχήµα 4: Screenshot από το www.tainiothiki.gr

 

 
Σχήµα 5: Screenshot από το site των µνηµείων Αχαΐας Αιτωλοακαρνανίας 
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Σχήµα 6: Screenshot από το site των µνηµείων Αχαΐας Αιτωλοακαρνανίας 

 

 

 

 
Σχήµα 7: Screenshot από το www.3dancientwonders.com
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Σχήµα 8: Screenshot από το  www.3dancientwonders.com

 
 

∆ειλά δειλά γίνονται προσπάθειες για την δηµιουργία τρισδιάστατων εικονικών 

µουσείων όπου ο χρήστης µπορεί να περιηγηθεί στην εικονική αναπαράσταση του 

πραγµατικού χώρου του µουσείου ή σε κάποιο φανταστικό εικονικό χώρο και να δει τα 

εκθέµατα σε έναν εικονικό κόσµο όπως επίσης να πάρει πληροφορίες για αυτά. Έχοντας 

περιγράψει το πώς τα τρισδιάστατα αντικείµενα περιγράφονται στον υπολογιστή 

γίνεται κατανοητό ότι το µέγεθος της πληροφορίας για την παρουσίαση ενός µουσείου 

µε αυτόν τον τρόπο είναι πολύ µεγάλο και κατά συνέπεια γίνονται πολλές προσεγγίσεις 

στην µορφή των αντικειµένων και των χώρων ώστε να µειωθεί το µέγεθος και να µπορεί 

κάποιος να περιηγηθεί στον εικονικό κόσµο από το διαδίκτυο. Έτσι η ποιότητα τέτοιων 

χώρων είναι σχετικά χαµηλή. Ένα παράδειγµα τέτοιου εικονικού µουσείου είναι το 

“Cardiac museum” το οποίο βλέπουµε στα σχήµατα 9 και 10. 

Στην παρούσα διπλωµατική γίνεται προσπάθεια µέσα από βελτιστοποίηση στην 

αποθήκευση των τρισδιάστατων αντικειµένων, τεχνικές συµπίεσης, αλγόριθµους 

δυναµικής µεταφόρτωσης των δεδοµένων και άλλες τεχνικές βελτιστοποίησης που θα 

παρουσιαστούν στην συνέχεια, να καταστεί δυνατή η µετάδοση του µεγάλου αυτού 

όγκου δεδοµένων µε τέτοιο τρόπο ώστε η καθυστέρηση στον χρήστη να είναι ανεκτή και 

έτσι η ποιότητα των γραφικών και των υπηρεσιών που παρέχονται να είναι σαφώς 

βελτιωµένη.  
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Σχήµα 9: Η είσοδος του Cardiac museum 

 

 

 
Σχήµα 10: Προθήκη για ένα έκθεµα 
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3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
 

Το πρώτο βήµα στην διαδικασία σχεδιασµού της εφαρµογής του εικονικού 

µουσείου είναι η αναζήτηση και συλλογή των απαιτήσεων από την εφαρµογή. Σε µία 

τέτοια εφαρµογή εκτός από τον απλό χρήστη που απλά θέλει να περιηγηθεί µέσα σε ένα 

τέτοιο µουσείο και να περιεργαστεί τα εκθέµατα και να λάβει πληροφορίες για αυτά, 

εµπλέκονται και µερικά άλλα είδη χρηστών των οποίων η άποψη για τις λειτουργικές 

απαιτήσεις θα είναι εξαιρετικά πολύτιµη και ενδιαφέρουσα. Τα είδη των χρηστών αυτών 

είναι: 

• Ο καλλιτέχνης ο οποίος θα θέλει πιθανώς να δηµοσιεύσει, ή να 

διαφηµίσει, τα έργα τέχνης του µέσα από ένα τέτοιο εικονικό κόσµο.  

Είναι προφανές ότι οι απαιτήσεις ενός τέτοιου χρήστη είναι διαφορετικές 

από έναν απλό χρήστη. 

• Ο αρχαιολόγος, βυζαντινολόγος, ιστορικός τέχνης κ.τ.λ. ο οποίος θέλει 

να παρουσιάσει τα εκθέµατα αλλά και να τα συνοδεύσει από τις 

απαραίτητες πληροφορίες. 

• Ο διαχειριστής του υπολογιστικού κέντρου του µουσείου, ο οποίος θέλει 

απλές διαδικασίες για το backup, την εγκατάσταση και την όσο το δυνατό 

λιγότερη ανταλλαγή πληροφορίας. 

• Ο απλός χρήστης ο οποίος θέλει να του παρέχεται ένας απλός και 

εύκολος τρόπος για την περιήγησή του µέσα στο µουσείο, να του 

παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης των αντικειµένων, η εξόρυξη των 

δεδοµένων να είναι εύκολη και προφανής και φυσικά η εφαρµογή να 

«τρέχει» στον υπολογιστή του.   

 

Για την συλλογή των  απαιτήσεων των χρηστών αυτών έγιναν κάποιες 

συνεντεύξεις µε χρήστες από την κάθε κατηγορία και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

στις παρακάτω παραγράφους.  
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3.1 Ο καλλιτέχνης 

Η οµάδα αυτή των χρηστών, όπως ήταν αναµενόµενο άλλωστε, είναι ιδιαίτερα 

απαιτητική και το κυριότερο κριτήριό της είναι το αισθητικό αποτέλεσµα. Έχουν 

ιδιαίτερες απαιτήσεις που πολλές φορές δεν είναι δυνατόν τεχνολογικά να καλυφθούν 

µιας και το µουσείο ή ο εκθεσιακός χώρος είναι για αυτούς βήµα για διαφήµιση των 

έργων τους.  

Χαρακτηριστική ήταν η απαίτηση ενός ζωγράφου που ρωτήθηκε, να µπορεί ο 

χρήστης να κάνει zoom σε τέτοιο βαθµό ώστε να φαίνεται η φορά και η ένταση της 

πινελιάς στον ζωγραφικό του πίνακα. Γνωρίζουµε ότι η ψηφιοποίηση εισάγει κάποια 

όρια στην αναπαράσταση των εικόνων πράγµα που σηµαίνει ότι η απαίτηση να µπορεί 

ο χρήστης να κάνει zoom για να δει την φορά και την ένταση της πινελιάς θα πρέπει να 

εισάγει επίπεδα λεπτοµέρειας στην εικόνα (υφή) καθώς ίσως και τρισδιάστατη 

αναπαράσταση σε αντικείµενα που κάποιος θα χαρακτήριζε επίπεδα. Για παράδειγµα 

ένας ζωγραφικός πίνακας που κάποιος, βιαστικά, θα τον χαρακτήριζε επίπεδο φαίνεται 

ότι υπάρχουν καλλιτέχνες που θα ήθελαν να φαίνεται το ανάγλυφό του µέσα από την 

εφαρµογή.  

Επίσης αναφέρθηκε πολλές φορές ο φόβος για την κλοπή της πνευµατικής τους 

ιδιοκτησίας µίας και τα έργα τους θα εκτίθενται στο διαδίκτυο. 

3.2 Ο αρχαιολόγος, βυζαντινολόγος, ιστορικός τέχνης κ.α 

Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν προσπάθησα να µιλήσω για το ζήτηµα του 

τρισδιάστατου εικονικού µουσείου για πρώτη φορά µε έναν ιστορικό τέχνης αφού είχα 

παρακολουθήσει επί ένα χρόνο την σειρά σεµιναρίων για την ιστορία της τέχνης που 

δίδασκε. Η πρώτη του κουβέντα ήταν: «Όλα αυτά είναι ανοησίες. Τίποτα δεν µπορεί να 

υποκαταστήσει το πρωτότυπο, την εµπειρία να βρίσκεσαι στον χώρο του µουσείου, την 

ενέργεια που εκπέµπουν τα εκθέµατα.». Η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη συνέντευξη 

για αυτή την διπλωµατική και ήταν αποκαρδιωτική. Στην συνέχεια, όµως, αυτή η 

συνέντευξη ήταν που µου έδωσε κίνητρο να ανακαλύψω τι είναι αυτό που προκαλεί την 

εµπειρία στο χώρο του µουσείου, τι είναι τελικά αυτή η ενέργεια που εκπέµπεται η οποία 

µάλιστα γίνεται πολλές φορές αντιληπτή και από επισκέπτες που ούτε ενηµερωµένοι 

είναι για την ιστορία ενός έργου τέχνης ούτε για την τεχνοτροπία του ούτε για το 
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κοινωνικό status της εποχής που δηµιουργήθηκε, και να δω πως µπορεί να αποδοθεί σε 

ένα ψηφιακό εικονικό περιβάλλον.  

Σε µία από τις διαλέξεις του στην σειρά σεµιναρίων ανέφερε ένα πείραµα που 

έκανε σε παιδιά πρώτης δηµοτικού και σε παιδιά πρώτης λυκείου στην Εθνική 

πινακοθήκη. Το πείραµα ήταν το εξής⋅ άφησε µία οµάδα παιδιών από κάθε ηλικία στο 

κέντρο της έκθεσης και τους είπε να πάνε µπροστά από τον πίνακα που τους αρέσει 

περισσότερο. Η πλειοψηφία των παιδιών της πρώτης λυκείου οδηγήθηκε µπροστά σε 

έναν πίνακα του κύµατος του ρεαλισµού και το κριτήριο ήταν προφανές, η πιστή 

αντιγραφή της πραγµατικότητας. Τα παιδιά της πρώτης δηµοτικού όµως ήταν διάχυτα 

µέσα στην αίθουσα σχεδόν το καθένα σε διαφορετικό πίνακα και µάλιστα ελάχιστα ήταν 

µπροστά σε πίνακες ρεαλισµού. Στην συνέχεια στα παιδιά του λυκείου εξήγησε µερικά 

πράγµατα για τις συνθήκες που δηµιουργήθηκαν κάποια εκθέµατα και το µήνυµα που 

ήθελαν να περάσουν. Και τελικά η επιλογή τους άλλαξε.  

Από το παραπάνω βλέπουµε ότι τα µικρά παιδιά µαγεύτηκαν από την ενέργεια 

του κάθε έργου όπως αυτά την αντιλήφθηκαν ενώ τα µεγάλα από την κοινωνική τους 

µνήµη και στην συνέχεια από την γνώση για το κάθε έργο. Συνεπώς βλέπουµε ότι στο 

εικονικό µουσείο για να µπορεί να αντεπεξέλθει στις προσδοκίες ενός ιστορικού τέχνης 

θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να λάβει την γνώση που είναι 

απαραίτητη για να εκτιµήσει ένα έργο αλλά και την ενέργεια που εκπέµπει. Το δεύτερο 

φυσικά είναι απολύτως ασαφές και θα πρέπει να µελετηθεί περαιτέρω αλλά στην 

παρούσα φάση υποθέτουµε πως η ενέργεια θα µεταφερθεί σε έναν βαθµό αν αποδοθούν 

τα χρώµατα όσο το δυνατόν καλύτερα, ο φωτισµός του έργου, η κορνίζα (αν είναι 

ζωγραφικός πίνακας) και, ένας πολύ σηµαντικός αλλά κρυµµένος παράγοντας, το 

µέγεθος του κάθε έργου. Είναι σηµαντικό να τηρείται το σχετικό µέγεθος των έργων και 

να είναι εύκολη η σύγκριση µεταξύ τους αλλά και µε το ύψος του χρήστη.  

Από τα παραπάνω παρατηρούµε κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι εύκολο να 

παρουσιαστούν σε ένα portal, ενώ σε ένα τρισδιάστατο εικονικό µουσείο η απεικόνιση 

είναι προφανής.  
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3.3 ∆ιαχειριστής του Υπολογιστικού Κέντρου 

 

Ο διαχειριστής του υπολογιστικού κέντρου ζητάει η εφαρµογή του server να έχει 

µικρές απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ, να εγκαθίσταται εύκολα, να µην εµφανίζει 

συνθήκες ανταγωνισµού, starvation ή memory leak, η πληροφορία που θα διακινείται 

στο δίκτυο να είναι η ελάχιστη δυνατή, να είναι ασφαλές και να µη κινδυνεύει το 

περιεχόµενο από επιθέσεις hacker.   

 

3.4 Ο απλός χρήστης 

 

Για τον απλό χρήστη ερευνήσαµε , κυρίως,  το πώς θα περιηγηθεί ευκολότερα, τι 

βοηθήµατα στην αναζήτηση και την περιήγηση του θα χρειαστεί, µε τι επίπεδο 

λεπτοµέρειας θα είναι ικανοποιηµένος και ποίες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις σε 

υπολογιστική δύναµη της εφαρµογής ώστε να µπορεί να «τρέξει» σε έναν µεγάλο αριθµό 

χρηστών. 

Για την µελέτη αυτή επιλέξαµε πενήντα χρήστες, εκ τον οποίων οι 25 ήταν 

εξοικειωµένοι µε του εικονικούς κόσµους ,  δηλαδή που έχουν περιηγηθεί ήδη σε έναν 

εικονικό κόσµο (παιχνίδια κυρίως), και οι 25 ήταν απολύτως µη εξοικειωµένοι µε την 

περιήγηση σε εικονικούς κόσµου και του ζητήσαµε να βαθµολογήσουν τον κάθε τρόπο 

πλοήγησης. Οι τρεις τρόποι περιήγησης ήταν οι εξής: 

1. Η  κίνηση µπρος και πίσω γίνεται µε την χρήση των κουµπιών «↑» και 

«↓» αντίστοιχα η κάµερα περιστρέφεται αριστερόστροφα η δεξιόστροφα 

µε την χρήση των «←» και «→» αντίστοιχα ενώ συνεχώς στην οθόνη είναι 

εµφανής ο cursor  ο οποίος µετακινείται µε την βοήθεια του mouse και ο 

χρήστης κάνοντας κλικ µπορεί να επιλέγει το αντικείµενο για το οποίο 

θέλει περισσότερες πληροφορίες.  

2. Η κάµερα περιστρέφεται στον χώρο µε το mouse, ο χρήστης κινείται στον 

χώρο µπρος και πίσω µε την χρήση των κουµπιών «↑» και «↓» αντίστοιχα 

και πατώντας το πλήκτρο «esc» εµφανίζονταν ένα βελάκι όπου µε το 
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mouse µπορούσε να το µετακινήσει την οθόνη και να επιλέξει το έκθεµα 

για το οποίο ήθελε να πάρει πληροφορίες ή να το περιστρέψει κ.λ.π. 

3.  Η κάµερα περιστρέφεται µε το mouse, ο χρήστης κινείται στον χώρο 

µπρος και πίσω µε την χρήση των κουµπιών «↑» και «↓» αντίστοιχα ενώ 

στο κέντρο της οθόνης υπήρχε ένα στόχαστρο και µε αυτό µπορούσε 

κάνοντας αριστερό κλικ να επιλέξει το έκθεµα για το οποίο ήθελε 

πληροφορίες  

 

 

Ζητήθηκε από τους χρήστες να αξιολογήσουν στην κλίµακα 0-10 τον κάθε τρόπο 

πλοήγησης. Τα αποτελέσµατα, όπως και ο µέσος όρος για κάθε κατηγορία χρηστών  

φαίνονται στο σχήµα 11 
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Σχήµα 11: Η µέση βαθµολογία των χρηστών για τον κάθε τρόπο πλοήγησης 
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Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η επιρροή  που έχει η βιοµηχανία 

παιχνιδιών στον τρόπο που ένας χρήστης περιηγείται σε έναν τρισδιάστατο κόσµο είναι 

τεράστια. Είναι σηµαντικό να δούµε ότι εκπαιδευµένοι χρήστες θεωρούν τον πρώτο 

απαράδεκτο (µέσος όρος 2.28) ενώ οι ανεκπαίδευτοι µπορεί να προτιµούν τον πρώτο 

τρόπο αλλά και οι 1 και 2 είναι ανεκτοί ( µέσοι όροι 5.76 και 4.64 αντίστοιχα).  

 

Από συνεντεύξεις στους χρήστες αυτούς επίσης εξήχθησαν τα παρακάτω 

συµπεράσµατα: 

• Η χρήση ενός minimap, ενός χάρτη που δείχνει την θέση και την 

διεύθυνση της τοποθετηµένη στην κάτοψη του χώρου, συµβάλει τα 

µέγιστα στην ευκολία περιήγησης και θεωρήθηκε απαραίτητη από τους 

χρήστες. 

• Επίσης θα ήθελαν µε κάποιο τρόπο να ξεχωρίζουν τα αντικείµενα που  

περιέχουν πληροφορίες (π.χ. εκθέµατα) από αυτά που απλά βρίσκονται 

στον χώρο (π.χ. το κτήριο ή ένα παράθυρο) 

• Είναι επιθυµητή η  δυνατότητα αναζήτησης µε κάποια κριτήρια των 

εκθεµάτων και όχι απλά η περιήγηση σε έναν χώρο. 

 

3.5 Ανακεφαλαίωση 

 

Ανακεφαλαιώνοντας οι απαιτήσεις από το λογισµικό που ζητήθηκαν από τις 

διάφορες κατηγορίες χρηστών είναι οι εξής: 

• ∆υνατότητα µέγιστης ποιότητας όσο κοντά και αν πλησιάζει η κάµερα 

στο αντικείµενο, συνεπώς επίπεδα λεπτοµέρειας στην υφή του 

αντικειµένου (texture) και επίπεδα λεπτοµέρειας και στην γεωµετρία του 

αντικειµένου. 

• Όσο το δυνατόν πιστότερη χρωµατική απεικόνιση. 

• Απεικόνιση του σχετικού µεγέθους των εκθεµάτων. 

• ∆υνατότητα για την εξόρυξη πληροφοριών για κάθε έκθεµα 

• ∆υνατότητα αναζήτησης εκθεµάτων µε κάποια κριτήρια 
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• Minimap 

• Εύκολη διαδραστικότητα στην περιήγηση που ακολουθεί τα πρότυπα των 

τρισδιάστατων παιχνιδιών 

• Σαφής και προφανής διαχωρισµός των αντικειµένων τα οποία περιέχουν 

πληροφορία από τα αντικείµενα που είναι ανενεργά, χωρίς την αλλοίωση 

της µορφής των αντικειµένων (highlight, morph κλπ) 

• Εύκολη εγκατάσταση 

• Μικρό µέγεθος αρχείου εφαρµογής 

• Εύκολος στην χρήση editor 

• Μικρή καθυστέρηση για την εκκίνηση της εφαρµογής 

• ∆ιεθνή πρότυπα τεκµηρίωσης 

• Εξασφάλιση των πνευµατικών δικαιωµάτων των εκθεµάτων 
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4 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Ο σχεδιασµός µίας εφαρµογής είναι η βασική δουλεία ενός µηχανικού H/Υ και 

σύµφωνα µε το µοντέλο καταρράκτη το πρώτο βήµα είναι η µετατροπή των απαιτήσεων 

σε  τεχνικές προδιαγραφές.  

4.1 ∆ιάγραµµα ροής δεδοµένων 

Χρησιµοποιώντας τις απαιτήσεις που περιγράφηκαν στην παράγραφο 3 είναι 

δυνατή η σχεδίαση του διαγράµµατος ροής δεδοµένων. Στην συνέχεια το διάγραµµα 

αυτό αναλύεται σε µεγαλύτερο βάθος. Το διάγραµµα ροής πρώτου επιπέδου φαίνεται 

στο σχήµα 12  

 

 
Σχήµα 12: ∆ιάγραµµα ροής δεδοµένων πρώτου επιπέδου 

 

 

Στο διάγραµµα αυτό φαίνεται ότι ο χρήστης σαν συγγραφέας µπορεί να εισάγει 

πληροφορίες για τα αντικείµενα, τα ίδια τα αντικείµενα, την θέση τους και τον 

προσανατολισµό του στο σύστηµα σχεδιασµού, αυτό µε την σειρά του αποθηκεύει αυτές 

της πληροφορίες ενώ ταυτόχρονα τις δίνει στο σύστηµα φωτοαπόδοσης το οποίο 

παρουσιάζει το αποτέλεσµα των ενεργειών στην οθόνη του χρήστη. Επίσης σαν απλός 

χρήστης απλά µπορεί να δει το αποτέλεσµα το οποίο λαµβάνει από την βάση δεδοµένων 

και περνάει από το σύστηµα απόδοσης 3D γραφικών και στην συνέχεια παρουσιάζεται 

στην οθόνη του. 
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Στο επίπεδο 2 βλέπουµε µε περισσότερη λεπτοµέρεια το διάγραµµα αυτό.  
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Σύστηµα 
Ελέγχου σκηνής

∆εδοµένα για τα αντικείµενα,
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∆εδοµένα για τα αντικείµενα,
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Σχήµα 13: ∆ιάγραµµα ροής δεδοµένων δεύτερου επιπέδου 

 

Με την παραπάνω ανάλυση του συστήµατος, βλέπουµε ότι οι απαιτήσεις των 

χρηστών γίνονται πιο εντοπισµένες σε υποσυστήµατα της εφαρµογής. Για παράδειγµα η 

απαίτηση για καλή απόδοση των χρωµάτων εντοπίζεται στο σύστηµα απόδοσης 3D 

γραφικών (rendering engine), η απαίτηση για την δυνατότητα εισαγωγής και εξόρυξης 

πληροφοριών εντοπίζεται στο εργαλείο σχεδιασµού του µουσείου και στην βάση 

δεδοµένων πληροφοριών των αντικειµένων, η απαίτηση να µπορεί ο χρήστης να 

περιηγηθεί χωρίς µεγάλη καθυστέρηση στην εκκίνηση του συστήµατος εντοπίζεται στο 

σύστηµα αιτήσεων για 3D αντικείµενα κ.ο.κ.  

 

4.2 ∆ιάγραµµα Οντοτήτων συσχετίσεων 

 

Η εφαρµογή του τρισδιάστατου εικονικού µουσείου σχετίζεται, όπως φαίνεται 

και από το διάγραµµα ροής δεδοµένων,  µε τη διαχείριση κάποιων µόνιµα 

αποθηκευµένων δεδοµένων. Η παράσταση των δεδοµένων αυτών γίνεται µε το 

διάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων. Το διάγραµµα Οντοτήτων συσχετίσεων περιγράφει, 

δηλαδή, τις οντότητες δεδοµένων και τις συσχετίσεις µεταξύ τους σύµφωνα µε το 
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σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων. Το διάγραµµα που φαίνεται στο σχήµα 14 παρουσιάζει 

ένα πολύ απλουστευµένο διάγραµµα για την εφαρµογή στην συνέχεια στην φάση των 

σχεδιαστικών αποφάσεων θα παρουσιαστεί ένα πιο λεπτοµερές.  

 

 
Σχήµα 14: ∆ιάγραµµα οντοτήτων συσχετήσεων 

 

 

 

4.3 Σύστηµα απόδοσης 3D γραφικών (rendering engine) 
 

Το σύστηµα απόδοσης 3D γραφικών είδαµε ότι πρέπει να ικανοποιεί τις 

παρακάτω απαιτήσεις: 

 

Αρχικά ζητήθηκε να υπάρχει η δυνατότητα µέγιστης ποιότητας όσο κοντά και αν 

πλησιάζει η κάµερα στο αντικείµενο, συνεπώς τεχνικά πρέπει να υποστηρίζει επίπεδα 
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λεπτοµέρειας τόσο στην υφή του αντικειµένου (texture) όσο και στην γεωµετρία του 

αντικειµένου. 

Στην συνέχεια ζητήθηκε όσο το δυνατόν πιστότερη χρωµατική απεικόνιση. Θα 

πρέπει συνεπώς το σύστηµα να υποστηρίζει 32bit βάθος χρώµατος ή και High Dynamic 

Range εικόνες. 

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο για την εύκολη περιήγηση των χρηστών είναι το 

minimap. Για να είναι εφικτό αυτό θα πρέπει το σύστηµα να παρέχει την δυνατότητα 

της προβολής της rendered εικόνας σε texture ώστε να προβάλλεται το αποτέλεσµα 

φωτοαπόδοσης που παράγεται από µία κάµερα που βρίσκεται πάνω από τον χρήστη 

στοχεύει κάθετα προς τα κάτω. 

Επίσης θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ο χρήστης να κάνει αναζητήσεις και 

να γίνεται σαφής και προφανής διαχωρισµός των αντικειµένων τα οποία περιέχουν 

πληροφορία από τα αντικείµενα που είναι ανενεργά, χωρίς την αλλοίωση της µορφής 

των αντικειµένων (highlight, morph κλπ). Συνεπώς θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα 

από την µηχανή να παρουσιάζει ένα σύστηµα διεπαφής µε τον χρήστη. 

 

 

Ύστερα από µία εκτενή αναζήτηση open source µηχανών που υπάρχουν στο 

δίκτυο καταλήξαµε στην χρήση της µηχανής OGRE η οποία πληρεί τις παραπάνω 

απαιτήσεις. 

 

Η OGRE σηµαίνει Object-Oriented Graphics Rendering Engine και είναι αυτό 

ακριβώς που λέει: Αντικειµενοστραφής µηχανή αναπαράστασης γραφικών. 

 

Η αντικειµενοστράφεια είναι µια πολύ δηµοφιλής προσέγγιση στην εξέταση του 

προβλήµατος της πολυπλοκότητας. Επιταχύνει την τµηµατοποίηση του κώδικά σας σε 

χωριστές λειτουργίες,  οµαδοποιεί λειτουργίες και δεδοµένα µαζί σε κλάσεις που είναι 

σχεδιασµένες για να αντιπροσωπεύσουν πραγµατικές έννοιες. Επιτρέπει να κρύψετε την 

πολυπλοκότητα σε εύκολα αναγνωριζόµενες βιβλιοθήκες µε µια εννοιολογικά απλή 

διεπαφή έτσι ώστε να είναι εύκολο να αναγνωριστούν και να έχουν µια αίσθηση 

«δοµικών µονάδων» που µπορούν να συνδεθούν µαζί πάλι αργότερα. Μπορείτε επίσης 
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να οργανώσετε αυτές τις δοµικές µονάδες έτσι ώστε µερικές απ' αυτές να φαίνονται ίδιες 

εξωτερικά, αλλά να έχουν πολύ διαφορετικούς τρόπους να επιτύχουν τους στόχους τους 

εσωτερικά, µειώνοντας πάλι την πολυπλοκότητα για τους κατασκευαστές επειδή πρέπει 

µόνο να µάθουν ένα interface. 

 

 

Τα οφέλη που µια αντικειµενοστραφής προσέγγιση φέρνει στην OGRE είναι:  

 

Αφαίρεση (Abstraction): 

Τα κοινά διεπαφές (interfaces) κρύβουν τις διαφορές µεταξύ διαφορετικών 

εφαρµογών 3D API και λειτουργικών συστηµάτων. 

 

Ενθυλάκωση (Encapsulation) : 

Υπάρχουν πολλές state management και context-specific ενέργειες που γίνονται 

σε µια µηχανή γραφικής αναπαράστασης - η ενθυλάκωση επιτρέπει να τοποθετηθεί ο 

κώδικας και τα δεδοµένα πλησιέστερα όπου χρησιµοποιούνται, το οποίο καθιστά τον 

κώδικα καθαρότερο και ευκολότερο στην κατανόηση, και πιο αξιόπιστο επειδή 

αποφεύγεται έτσι η επανάληψη. 

 

 

Πολυµορφισµός (Polymorphism) :  

Η συµπεριφορά των µεθόδων αλλάζει ανάλογα µε τον τύπο αντικειµένου που 

χρησιµοποιείτε, ακόµα κι αν µαθαίνετε µόνο ένα interface, π.χ. µια κλάση που 

ειδικεύεται στη διαχείριση indoor σκηνών συµπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά από τον 

τυποποιηµένο scene manager, αλλά φαίνεται ίδια µε άλλες κλάσεις στο σύστηµα και έχει 

τις ίδιες µεθόδους να καλέσει. 

 

  Για παράδειγµα, στην OGRE υπάρχει µια κλάση «Win32Window» που χειρίζεται 

όλες τις λεπτοµέρειες για την αναπαράσταση των παραθύρων σε µια πλατφόρµα Win32 - 

εντούτοις ο σχεδιαστής εφαρµογής πρέπει µόνο να την χειριστεί µέσω του interface της 

υπερκλάσης «RenderWindow», το οποίο θα είναι το ίδιο σε όλες τις πλατφόρµες. Οµοίως 

η κλάση «SceneManager» φροντίζει για την τοποθέτηση των αντικειµένων στη σκηνή 
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και την ακολουθία αναπαράστασής τους. Οι εφαρµογές πρέπει µόνο να χρησιµοποιούν 

αυτό το interface, αλλά υπάρχει µια κλάση «BspSceneManager» που βελτιστοποιεί τη 

διαχείριση σκηνής για τις indoor σκηνές, το οποίο σηµαίνει ότι λαµβάνουµε και 

απόδοση και ένα εύκολο στην εκµάθηση interface. Όλες οι εφαρµογές πρέπει να 

"υποδείξουν" το είδος σκηνής που θα δηµιουργήσουν και να αφήσουν την OGRE να 

επιλέξει την πιό κατάλληλη υλοποίηση. 

 

Η αντικειµενοστραφής φύση της OGRE το καθιστά όλο αυτό δυνατό. Αυτήν την 

περίοδο η OGRE "τρέχει" και στα Windows και στα Linux, χρησιµοποιώντας plugins για 

να "οδηγήσει" το underlying rendering API (Direct3D ή OpenGL). Οι εφαρµογές 

χρησιµοποιούν την OGRE στο abstract επίπεδο, εξασφαλίζοντας έτσι ότι λειτουργούν 

αυτόµατα σε όλες τις πλατφόρµες και αναπαριστούν υποσυστήµατα που η OGRE 

παρέχει χωρίς οποιαδήποτε ανάγκη για πλατφόρµα ή συγκεκριµένο κώδικα API. 

Το 'Root' object είναι το σηµείο εισόδου στο σύστηµα της OGRE. Αυτό το 

αντικείµενο πρέπει να είναι το πρώτο που δηµιουργείται, και το τελευταίο που 

καταστρέφεται. 

Το 'Root' object είναι επίσης η µέθοδος για την ανάκτηση δεικτών σε άλλα 

αντικείµενα στο σύστηµα, όπως SceneManager, RenderSystem και διάφοροι άλλοι 

resource managers. 

Αν τρέχει η OGRE σε continuous rendering mode, π.χ. χρειάζεται να γίνεται 

refresh σε όλους τους rendering targets όσο το δυνατόν γρηγορότερα, το 'Root' object 

καλεί µια µέθοδο startRendering, η οποία όταν κληθεί θα µπει σε έναν συνεχή rendering 

βρόχο που θα τελειώσει µόνο όταν κλείσουν όλα τα rendering παράθυρα, ή όταν 

οποιαδήποτε αντικείµενα του FrameListener δείξουν ότι θέλουν να σταµατήσουν τον 

κύκλο. 
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Σχήµα 15: Ο κύκλος φωτοαπόδωσης της Ogre3D 

 

Το διάγραµµα κλάσεων (σχήµα 16) παρουσιάζει την κλάση Root της OGRE και 

όλες τις Manager κλάσεις που δίνουν πρόσβαση στα διαφορετικά υποσυστήµατα. 

 Η Root κρατά µια αναφορά στον τρέχον SceneManager και σε έναν απαριθµητή 

που επιτρέπει σε άλλους τύπους scene graphs να φορτωθούν. 

 Το RenderSystem είναι µια αφηρηµένη κλάση που χωρίζει την Root από το 

συγκεκριµένο implemention του RenderSystem, OpenGL ή Direct3D. 

 Ο ResourceManager είναι µια αφηρηµένη κλάση που είναι υπερ-κλάση σε έναν 

αριθµό από managers που χειρίζονται τους πόρους όπως τα textures, τα materials και τα 

fonts. 

Όλες οι κλάσεις στο διάγραµµα εκτός από το RenderSystem, τον SceneManager 

και το RenderWindow χρησιµοποιούν ένα πρότυπο singleton για να εξασφαλίσουν ότι 

υπάρχει µόνο ένα στιγµιότυπο κάθε κλάσης. 
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Σχήµα 16: ∆ιάγραµµα κλάσεων για την OGRE 3D 

 

 Βλέπουµε ότι η µηχανή απόδοσης γραφικών OGRE εµπεριέχει και το σύστηµα 

ελέγχου σκηνής όπως αυτό περιγράφεται στο διάγραµµα ροής δεδοµένω. Το αντίστοιχο 

σύστηµα στην OGRE είναι ο SceneManager ο οποίος δίνει την δυνατότητα να γίνουν οι 

υπολογισµοί που απαιτούνται στον αλγόριθµο για την δυναµική µεταφόρτωση 

αντικειµένων όπως θα δούµε αργότερα.  

Πιο αναλυτικά:  

Πέραν του Root object, ο Scene Manager είναι ίσως του πιο κρίσιµο κοµµάτι του 

συστήµατος. Σίγουρα όµως είναι το υποσύστηµα που χρησιµοποιείται περισσότερο από 

την εφαρµογή. Ο Scene Manager είναι υπεύθυνος για το περιεχόµενο της σκηνής το 

οποίο θα φωτοαποδοθεί από το σύστηµα απόδοσης 3D γραφικών. Είναι υπεύθυνος για 

την οργάνωση των αντικειµένων χρησιµοποιώντας όποια τεχνική ταιριάζει καλύτερα, 

για την δηµιουργία και την διαχείριση της κάµερας, των οντοτήτων, του φωτισµού και 

των υλικών (ιδιότητες της επιφάνειας των αντικειµένων), και για την διαχείριση της 

«γεωµετρίας του κόσµου» που είναι στατική και χρησιµοποιείται για να απεικονίσει τα 

κοµµάτια της σκηνής τα οποία δεν κινούνται. 

Όταν πρέπει να δηµιουργηθεί µία νέα κάµερα θα κληθεί συνάρτηση του 

αντικειµένου SceneManager, όταν πρέπει να δηµιουργηθεί ένα καινούργιο φως ή να 

διαγραφεί θα κληθεί µία συνάρτηση του αντικειµένου SceneManager.  Επίσης ο 

SceneManager κρατάει λίστα από όλα τα αντικείµενα που υπάρχουν στην σκηνή και 

δείκτες προς όλα ώστε να έχει ο προγραµµατιστής εύκολη πρόσβαση σε αυτά. 
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Λόγω του ότι διαφορετικά είδη σκηνής απαιτούν διαφορετική αλγοριθµική 

προσέγγιση για να αποφασιστεί ποια αντικείµενα στέλνονται στο σύστηµα απόδοσης 3D 

γραφικών RenderSystem ώστε να γίνεται µε καλή απόδοση, η κλάση SceneManager 

κληρονοµείται από άλλες για κάθε είδος σκηνής ξεχωριστά. Ο προεπιλεγµένος 

SceneManager θα αποδώσει µία σκηνή αλλά θα κάνει πολύ λίγη οργάνωση και έτσι θα 

έχει χαµηλή σχετικά απόδοση σε µεγάλες σκηνές ανοιχτού χώρου, από την άλλη σε 

µικρές σκηνές το overhead για την οργάνωση καθυστερεί άσκοπα το σύστηµα. Ένα 

παράδειγµα είναι η κλάση BspSceneManager η οποία κληρονοµεί την SceneManager 

αλλά οργανώνει την σκηνή σε έναν Binary Space Partition (BSP) δέντρο και έτσι έχει 

πολύ καλά αποτελέσµατα σε πολύ µεγάλες σκηνές εσωτερικού χώρου. 

 

4.4 Το σύστηµα για την µεταφόρτωση των αντικειµένων από τον 
server. 

 
Είδαµε λοιπόν στην παράγραφο 4.1 ότι στην µεριά του υπολογιστή του χρήστη 

υπάρχει ένα σύστηµα που ελέγχει την σκηνή και δίνει τα αντικείµενα στο σύστηµα 

απόδοσης γραφικών για να τα παρουσιάσει στην οθόνη του χρήστη. Εδώ όµως 

παρουσιάζεται ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτηµα για αυτή την εφαρµογή. Tα αντικείµενα (η 

γεωµετρία, η υφή, οι πληροφορίες για αυτά κ.λ.π.) είναι αποθηκευµένα σε έναν 

αποµακρυσµένο server και το µέγεθός τους είναι αρκετά µεγάλο για να µεταφορτωθούν 

στον τοπικό υπολογιστή πριν την εκκίνηση της εφαρµογής, γιατί αυτό θα προκαλούσε 

έναν τεράστιο χρόνο αναµονής που είναι απαγορευτικός σε ρεαλιστικές εφαρµογές. 

Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει ένα ενδιάµεσο σύστηµα το οποίο θα αποφασίζει 

σύµφωνα µε κάποια κριτήρια πιο αντικείµενο και πιο επίπεδο λεπτοµέρειας του 

αντικειµένου θα πρέπει να µεταφορτωθεί, ενώ ταυτόχρονα τα υπάρχοντα αντικείµενα 

θα δίνονται στο σύστηµα απόδοσης γραφικών και θα εµφανίζονται στην οθόνη του 

χρήστη. Έτσι ο χρήστης θα µπορεί να περιηγηθεί στον εικονικό κόσµο και ταυτόχρονα 

να µεταφορτώνονται τα αντικείµενα. Φυσικά, θα δίνεται σε κάποια αντικείµενα η 

ένδειξη ότι η εφαρµογή δεν µπορεί να ξεκινήσει χωρίς αυτά και έτσι θα πρέπει να 

µεταφορτωθούν πριν η εφαρµογή ξεκινήσει.  
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Το σύστηµα αυτό θα είναι συνδεδεµένο µε το αντίστοιχο του server και θα 

αποστέλλει αιτήµατα για να µεταφορτωθούν αντικείµενα µέχρι όλα τα αντικείµενα και 

τα επίπεδα λεπτοµέρειάς του έχουν µεταφορτωθεί στον τοπικό υπολογιστή. Βλέπουµε ότι 

έχει υπονοηθεί από τον σχεδιασµό ότι η αρχιτεκτονική της εφαρµογής θα είναι πελάτη-

εξυπηρετητή. Η επικοινωνία γίνεται µε TCP/IP ports γιατί εγγυώνται την πλήρη και 

χωρίς λάθη µετάδοση των αρχείων. Τα µηνύµατα που θα ανταλλάσσονται για την 

επικοινωνία των δύο µερών είναι: 

Από την µεριά του πελάτη: 

1. Μήνυµα login το οποίο περιέχει το username και το password του 

πελάτη. 

2. Μήνυµα αίτησης ενός αρχείου από τον εξυπηρετητή 

3. Μήνυµα επιτυχούς λήψης αρχείου 

4. Μήνυµα ανεπιτυχούς λήψης αρχείου 

5. Μήνυµα logout 

 

Από την µεριά του Εξυπηρετητή: 

1. Μήνυµα για την επιτυχή ή όχι εισαγωγή στο σύστηµα 

2. Μήνυµα για το κατά πόσο υπάρχει το αρχείο που ζητείται η όχι 

3. Μήνυµα που περιέχει τα περιεχόµενα του αρχείου 

4. Μήνυµα για την ολοκλήρωση της αποστολής του αρχείου 

 

Για να αποφασίσει το παραπάνω σύστηµα πιο αντικείµενο θα ζητήσει από τον 

server έχουµε σχεδιάσει  έναν αλγόριθµο, ο οποίος περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

4.4.1  Αλγόριθµος για την δυναµική µεταφόρτωση αντικειµένων. 
Σε µια τρισδιάστατη σκηνή υπάρχουν τα αντικείµενα τοποθετηµένα σε διάφορες 

θέσεις, και η κάµερα µέσα από την οποία παρουσιάζεται στο χρήστη ο εικονικός κόσµος. 

Η κάµερα µπορεί να κινείται αριστερά και δεξιά, πάνω και κάτω. Για το κάθε 

αντικείµενο µεταφορτώνουµε πριν την εκκίνηση της εφαρµογής της εξής πληροφορίες:   

• Τη θέση του στο χώρο 
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• Τον όγκο που καταλαµβάνει στο χώρο (τις διαστάσεις του ορθογωνίου 

παραλληλεπιπέδου που το περικλείει – bounding box) 

• Τα διάφορα επίπεδα λεπτοµέρειας (LODs) 

• Το µέγεθος του αρχείου για κάθε LOD 

Για την κάµερα γνωρίζουµε τα εξής: 

• Τη θέση της στο χώρο 

• Τον προσανατολισµό της (ένα διάνυσµα που δείχνει την κατεύθυνση προς την 

οποία κοιτάζει η κάµερα) 

• Το πεδίο θέασης (Field of View) 

Ο αλγόριθµος που παρουσιάζεται σ’ αυτήν την εργασία ασχολείται µε τη δυναµική 

µεταφόρτωση των αντικειµένων. Αρχικά καταγράφει όλα τα αντικείµενα του εικονικού 

κόσµου. Στη συνέχεια τοποθετεί τα αντικείµενα σε µια σειρά για να ξεκινήσει η φόρτωσή 

τους. Στην τετριµµένη περίπτωση τα αντικείµενα θα µπορούσαν να φορτώνονται µε 

τυχαία σειρά, κάτι όµως που δεν είναι αποδεκτό για ευνόητους λόγους, εφόσον λογικά 

θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα αντικείµενα που βρίσκονται µέσα στο ορατό 

πεδίο του χρήστη (άρα της κάµερας). Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι θα πρέπει να 

υπάρχει δυνατότητα κατηγοριοποίησης των αντικειµένων σε οµάδες που θα 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικές προτεραιότητες. Έτσι ο αλγόριθµος διακρίνει τις 

παρακάτω προτεραιότητες: 

• Προτεραιότητα 1: Είναι η υψηλότερη προτεραιότητα και δίνεται στα αντικείµενα 

από τον ίδιο το δηµιουργό της τρισδιάστατης σκηνής ο οποίος για κάποιο λόγο 

αποφασίζει ότι τα επιλεγµένα αντικείµενα πρέπει να φορτωθούν πριν απ’ όλα. 

•  Προτεραιότητα 2: Την προτεραιότητα αυτή έχουν τα αντικείµενα που είναι 

ορατά από το χρήστη. Τα αντικείµενα αυτά βρίσκονται στο πεδίο θέασης της 

κάµερας και δεν επικαλύπτονται εξολοκλήρου από άλλα αντικείµενα 

(τουλάχιστον ένα µέρος τους είναι ορατό). 

• Προτεραιότητα 3: Την προτεραιότητα αυτή έχουν τα αντικείµενα που 

βρίσκονται µέχρι µια γωνία θ έξω από το πεδίο θέασης της κάµερας. Είναι τα 

αντικείµενα τα οποία θα παρουσιαστούν στο χρήστη αν περιστρέψει κατά µια 

µικρή γωνία την κάµερα δεξιά ή αριστερά, και λέµε ότι βρίσκονται στο εκτεταµένο 
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πεδίο θέασης. Η τιµή της γωνίας θ υπολογίζεται ως ποσοστό του πεδίου θέασης της 

κάµερας. 

• Προτεραιότητα 4: Αυτήν την προτεραιότητα έχουν τα αντικείµενα που 

βρίσκονται εκτός του εκτεταµένου πεδίου θέασης. 

• Προτεραιότητα 5: Την προτεραιότητα αυτή έχουν τα αντικείµενα που ναι µεν 

βρίσκονται στο πεδίο θέασης, αλλά επικαλύπτονται πλήρως από άλλα 

αντικείµενα και έτσι δεν είναι ορατά. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η κάτοψη µιας τρισδιάστατης σκηνής στην οποία 

υπάρχουν αντικείµενα που ανήκουν και στις τέσσερις οµάδες.  

 

FOV 

θ θ 

 

Σχήµα 17. Κάτοψη µιας τρισδιάστατης σκηνής 

Τα αντικείµενα που έχουν την ίδια προτεραιότητα προφανώς διαφέρουν σε κάποια 

χαρακτηριστικά και έτσι πρέπει να υπάρχουν επιπλέον κριτήρια για την περαιτέρω 

κατηγοριοποίησή τους µέσα στην οµάδα. Βέβαια τα κριτήρια διαφοροποιούνται µεταξύ 

των διάφορων οµάδων. Η περαιτέρω διαδικασία ταξινόµησης έχει ως εξής: 

• Προτεραιότητα 0: Για όλα τα αντικείµενα που ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία 

φορτώνεται απευθείας το µέγιστο επίπεδο λεπτοµέρειας. Η ταξινόµηση τους 

γίνεται βάσει της απόστασής τους από τη θέση της κάµερας. Το κριτήριο 

ταξινόµησης  σ’ αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιείται απλά για να υπάρχει 

τρόπος διαφοροποίησης των αντικειµένων ώστε να γίνει µια στοιχειώδης 

ταξινόµηση. 
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•  Προτεραιότητα 1: Το πρώτο κριτήριο ταξινόµησης για τα αντικείµενα αυτής της 

κατηγορίας είναι το επίπεδο λεπτοµέρειας (LOD). Προτεραιότητα έχουν τα 

αντικείµενα µε το µικρότερο επίπεδο λεπτοµέρειας, και ακόµα περισσότερο τα 

αντικείµενα για τα οποία δεν έχει φορτωθεί κανένα επίπεδο λεπτοµέρειας µέχρι 

στιγµής. Για αντικείµενα µε ίδιο επίπεδο λεπτοµέρειας, η ταξινόµηση γίνεται 

βάσει του κριτηρίου της απόστασης από την κάµερα. Όσο πιο κοντά βρίσκεται 

στην κάµερα, τόσο µεγαλύτερη προτεραιότητα έχει. 

• Προτεραιότητα 2: Η κατηγορία αυτή αντιµετωπίζεται όπως και η προηγούµενη. 

Πρώτα λαµβάνεται υπ’ όψιν το επίπεδο λεπτοµέρειας και στη συνέχεια η 

απόσταση του αντικειµένου από την κάµερα. 

• Προτεραιότητα 3: Το πρώτο κριτήριο ταξινόµησης για τα αντικείµενα αυτής της 

κατηγορίας είναι το επίπεδο λεπτοµέρειας (LOD). Προτεραιότητα έχουν τα 

αντικείµενα µε το µικρότερο επίπεδο λεπτοµέρειας. Για αντικείµενα µε ίδιο 

επίπεδο λεπτοµέρειας, η ταξινόµηση γίνεται βάσει του κριτηρίου της γωνίας που 

σχηµατίζει το αντικείµενο µε το διάνυσµα προσανατολισµού της κάµερας. Όσο 

πιο µικρή είναι η γωνία, τόσο µεγαλύτερη προτεραιότητα έχει. 

• Προτεραιότητα 4: Η κατηγορία αυτή αντιµετωπίζεται όπως και η κατηγορία 1. 

Πρώτα λαµβάνεται υπ’ όψιν το επίπεδο λεπτοµέρειας και στη συνέχεια η 

απόσταση του αντικειµένου από την κάµερα. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα βήµατα µε τα οποία ο αλγόριθµος 

αποφασίζει που να κατατάξει το κάθε αντικείµενο και πώς θα προχωρήσει σε περαιτέρω 

ταξινόµηση. 

 
FORCE LOD Distance

Visible LOD Distance

Within xFOV LOD Distance

Within FOV LOD Angle

LOD Distance
yes 

no 
the same

yes

yes

yes 

no

no 

no 

the same

the same

the same

the same
( Pr 0 ) 

( Pr 1 ) 

( Pr 2 ) 

( Pr 3 ) 

( Pr 4 )  

Σχήµα 18. Τα βήµατα του αλγορίθµου 
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Οι προτεραιότητες που παρουσιάστηκαν παραπάνω δεν είναι οι αποκλειστικές 

προτεραιότητες που θα µπορούσαν να υπάρχουν, όπως επίσης και τα κριτήρια 

εσωτερικής ταξινόµησης σε κάθε οµάδα δεν είναι απαραίτητο να έχουν αυτή τη σειρά. 

Το σκεπτικό που ακολουθήθηκε από τον συγγραφέα της εργασίας είναι το εξής: 

Καταρχάς, πρέπει να δοθεί υψηλότερη προτεραιότητα στα αντικείµενα που βρίσκονται 

στο ορατό πεδίο του χρήστη. Μετά, είναι πιο σηµαντικό να φορτωθούν τα αντικείµενα 

που δεν είναι ορατά αλλά βρίσκονται σε µικρή γωνία εκτός του πεδίου θέασης, παρά 

αυτά που είναι µέσα στο πεδίο θέασης αλλά δεν είναι ορατά. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι 

τα αντικείµενα της πρώτης περίπτωσης µπορούν να εµφανιστούν µε µικρή περιστροφή 

της κάµερας δεξιά ή αριστερά, ενώ για να εµφανιστούν αυτά της δεύτερης θα πρέπει η 

κάµερα να διανύσει κάποια απόσταση. Επίσης σε ότι αφορά στη σειρά των κριτηρίων 

εσωτερικής ταξινόµησης για κάθε οµάδα, το κριτήριο που ελέγχεται πρώτο είναι αυτό 

του επιπέδου λεπτοµέρειας (LOD), γιατί είναι επιθυµητό ο χρήστης να έχει µια πλήρη 

εικόνα για όλα τα αντικείµενα γύρω του, έστω και αν αυτά έχουν µικρό βαθµό 

λεπτοµέρειας, παρά να βλέπει µερικά µόνο από τα αντικείµενα, έστω και στην πιο 

λεπτοµερή τους µορφή. 

Η κατηγοριοποίηση των αντικειµένων στις παραπάνω οµάδες γίνεται αναφορικά µε τη 

συγκεκριµένη θέση και προσανατολισµό της κάµερας. Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης 

του χρήστη µέσα στη σκηνή, αυτά τα δυο χαρακτηριστικά αλλάζουν. Τότε ο αλγόριθµος 

εκκινεί τη διαδικασία ταξινόµησης εκ νέου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα νέα δεδοµένα. 

 

4.5 Το σύστηµα για την εξόρυξη πληροφορίας για τα 
αντικείµενα και το σύστηµα αναζήτησης αντικειµένων. 

 
∆ύο πολύ σηµαντικές απαιτήσεις των χρηστών από το σύστηµα ήταν η 

δυνατότητα να λαµβάνουν πληροφορίες για τα αντικείµενα τα οποία επιλέγουν και η 

δυνατότητα να κάνουν αναζητήσεις µέσα στον εικονικό κόσµο για αντικείµενα µε 

κάποια κριτήρια. Το σύστηµα το οποίο είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση αυτών των 

απαιτήσεων περιγράφεται σε αυτή την ενότητα.  

Όπως έχουµε δει νωρίτερα η αρχιτεκτονική του συστήµατος είναι της µορφής 

πελάτη-εξυπηρετητή. Κατά συνέπεια και το σύστηµα για την εξόρυξη πληροφορίας θα 
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πρέπει να ακολουθεί αυτή την λογική. Ευτυχώς, για τον σχεδιαστή του συστήµατος, η 

διαδικασία αυτή είναι εκτενώς µελετηµένη και συνεπώς θα ακολουθηθεί η συνήθης 

διαδικασία. ∆ηλαδή, οι πληροφορίες για κάθε αντικείµενο θα αποθηκεύονται σε µία 

βάση δεδοµένων στον server η οποία έχει την δυνατότητα να κάνει ταχύτατα 

αναζητήσεις και να επιστρέφει τα αποτελέσµατα στον χρήστη. 

 Η εφαρµογή που τρέχει τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη δεν έχει παρά να 

αποστείλει ένα µήνυµα µε το ερώτηµα σε µορφή SQL. Εφόσον τα χαρακτηριστικά κάθε 

αντικειµένου, όπως επίσης και οι πληροφορίες για το κάθε αντικείµενο είναι 

αποθηκευµένες στην ίδια βάση δεδοµένων το σύστηµα απλά πρέπει να αποστείλει το 

κατάλληλο ερώτηµα είτε για να πάρει πληροφορίες για ένα αντικείµενα είτε για να 

αναζητήσει σε όλη την βάση αντικείµενα που πληρούν κάποια κριτήρια και να τα 

µαρκάρει στον minimap που παρουσιάζεται στην οθόνη του χρήστη.  

Για τον server επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί το σύστηµα βάσης δεδοµένων 

ΜySQL το οποίο για τον αριθµό των εγγραφών που αναµένεται να έχει ένα 

τρισδιάστατο εικονικό µουσείο έχει εξαιρετική απόδοση σε όλες τις συναλλαγές, είναι 

ανοιχτού κώδικα, είναι εύκολη στην εγκατάσταση και υπάρχει βιβλιοθήκη σε C++ 

(MySQL++) που µπορεί να ενσωµατωθεί στην εφαρµογή µας και να αναλάβει την 

διαδικασία ελέγχου του χρήστη, και της επικοινωνίας µε την βάση δεδοµένων.   

 

4.6 Ο σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων 
 

Στην παράγραφο 4.2 παρουσιάστηκε το διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων για 

τα δεδοµένα της εφαρµογής. Από αυτό το διάγραµµα προκύπτει το εξής σχεσιακό 

µοντέλο για την βάση δεδοµένων: 
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Σχήµα 19: Σχεσιακό µοντέλο για την βάση δεδοµένων 

 
 
 
Βλέπουµε ότι µε τον παραπάνω σχεδιασµό είναι δυνατόν τα ίδια αντικείµενα να 

συµµετέχουν σε πολλές σκηνές, σε διαφορετικές θέσεις και προσανατολισµούς. Επίσης 

είναι δυνατόν να προστεθούν πεδία στις περιγραφόµενες οντότητες ώστε να 

ακολουθούνται  πλήρως τα πρότυπα (standards) που θέτει το «Dublin Core Metadata 

Initiative». 
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4.7 Γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (GUI) 
 
Το σύστηµα γραφικού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης είναι ουσιαστικά η 

βιβλιοθήκη η οποία επιτρέπει στην οµάδα υλοποίησης της εφαρµογής να σχεδιάσει και 

να υλοποιήσει τα παράθυρα που θα εµφανίζονται στην εφαρµογή, του cursors, τα πεδία 

στα οποία ο χρήστης θα εισάγει τα κριτήρια για τις αναζητήσεις του κ.λπ. 

Για την εφαρµογή χρησιµοποιήθηκε η βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα CEGUI. Το  

CEGUI είναι µια δωρεάν βιβλιοθήκη, η οποία προσφέρει επιλογές παραθύρωσης και 

widges για APIs/ µηχανές γραφικών που δεν ενσωµατώνουν τέτοια λειτουργικότητα ή 

αν ενσωµατώνουν αυτή δεν είναι ικανοποιητική. 

Αυτή η βιβλιοθήκη είναι αντικειµενοστραφής, γραµµένη σε C++ και προορισµένη για 

προγραµµατιστές που ενδιαφέρονται κυρίως για την ανάπτυξη εφαρµογών 

τρισδιάστατων γραφικών πραγµατικού χρόνου.  

Σε αντίθεση µε την επιλογή της µηχανής απόδοσης τρισδιάστατων γραφικών η 

επιλογή του CEGUI ως της βιβλιοθήκης για γραφικό περιβάλλον χρήστη ήταν πιο 

ξεκάθαρη. Η αιτία είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει τόσο µεγάλη ποικιλία επιλογών. 

Εκτός αυτού το CEGUI ικανοποιεί τις βασικότερες από τις ζητούµενες προϋποθέσεις: 

Είναι γραµµένο σε C++, είναι δωρεάν και ανοιχτού κώδικα ενώ συνεργάζεται άψογα µε 

το Ogre.  

 

4.8 Οµάδες εργασίας 
 

Μέσα στα καθήκοντα του µηχανικού H/Y είναι και η συγκρότηση οµάδων 

εργασίας οι οποίες θα αναλάβουν την υλοποίηση, διοίκηση και συντήρηση ενός τέτοιου 

συστήµατος. Ας ανακεφαλαιώσουµε τα συστήµατα που εµπεριέχει η εφαρµογή ώστε να 

συγκροτήσουµε τις οµάδες εργασίας και να συγκεντρώσουµε τις δεξιότητες και γνώσεις 

του κάθε µέλους της οµάδας.  

Η εφαρµογή  λοιπόν περιέχει: 

• Το σύστηµα φωτοαπόδοσης των 3D γραφικών. 

• Το σύστηµα ελέγχου σκηνής. 

• Το σύστηµα για την προσοµοίωση της νευτώνειας φυσικής στον εικονικό 

κόσµο. 
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• Το σύστηµα ήχου. 

• Το σύστηµα για την παρουσίαση του GUI καθώς και το σύστηµα για την 

και επεξεργασία των events που παράγονται όταν κινείται το mouse η 

πιέζεται ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο. 

• Το σύστηµα επικοινωνίας µε την βάση δεδοµένων στον πελάτη. 

• Το σύστηµα βάσης δεδοµένων στον εξυπηρετητή. 

• Το σύστηµα για την αξιολόγηση και για την αίτηση και παραλαβή των 

3D αντικειµένων από τον εξυπηρετητή. 

• Το σύστηµα αποστολής και αποθήκευσης 3D αντικειµένων στον 

εξυπηρετητή. 

 

Αφού όλες οι οµάδες θα πρέπει να υλοποιήσουν συστήµατα τα οποία 

εµπεριέχουν πολλά υποσυστήµατα που εργάζονται παράλληλα, θα πρέπει να γνωρίζουν 

πως θα χειριστούν τις βιβλιοθήκες πολυνηµατικής επεξεργασίας. Επίσης θα πρέπει να 

είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολυνηµατικές εφαρµογές.  

Η πρώτη οµάδα εργασίας που θα ασχοληθεί µε το σύστηµα φωτοαπόδοσης των 

3D γραφικών θα πρέπει να έχει άριστες γνώσεις αντικειµενοστραφούς 

προγραµµατισµού στην γλώσσα C++, να γνωρίζει σε µεγάλο βάθος να χειρίζεται 

πολυδιάστατους πίνακες και να είναι σε θέση να υλοποιήσει µεθόδους που θα κάνουν 

τις πράξεις µεταξύ βαθµωτών, διανυσµάτων και πινάκων µε βέλτιστη πολυπλοκότητα, 

να γνωρίζει πολύ καλά αναλυτική γεωµετρία τριών διαστάσεων και φυσικά να µπορεί 

να χειριστεί και να χρησιµοποιήσει βέλτιστα τις βιβλιοθήκες επικοινωνίας µε την GPU 

DirtectX και OpenGL.  

Η οµάδα που θα υλοποιήσει το σύστηµα ελέγχου σκηνής θα πρέπει επίσης να έχει 

άριστες γνώσεις αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού και να γνωρίζει πολύ καλά 

αναλυτική γεωµετρία τριών διαστάσεων όπως γνώσεις φυσικής και κυρίως αντίστροφη 

κινηµατική ώστε να µπορεί να ενσωµατώσει το σύστηµα προσοµοίωσης νευτώνειας 

φυσικής.  

Η οµάδα που θα εργαστεί στο σύστηµα προσοµοίωσης νευτώνειας φυσικής θα 

πρέπει πέρα από τις άριστες γνώσεις σε αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµό να 

γνωρίζει άριστα φυσική στερεών και ρευστών και να είναι σε θέση να υλοποιήσει 
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βιβλιοθήκες που θα επιλύουν ταχύτατα τα γραµµικά συστήµατα που προκύπτουν για 

τον υπολογισµό της ταχύτητας, της θέσης και των δυνάµεων και ροπών που ασκούνται 

στα αντικείµενα της σκηνής. 

Η οµάδα που θα υλοποιήσει το σύστηµα ήχου θα πρέπει να γνωρίζει πως θα 

χειριστεί τις βιβλιοθήκες που παρέχονται από το λειτουργικό σύστηµα για την 

επεξεργασία και την αναπαραγωγή αρχείων ήχου. 

Η οµάδα που θα εργαστεί στο σύστηµα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδοµένων 

µε την βάση δεδοµένων ή τον server των αντικειµένων, θα πρέπει να γνωρίζει πολύ 

καλά από προγραµµατισµό sockets, και γενικά δικτυακό προγραµµατισµό. Θα πρέπει 

να είναι σε θέση να σχεδιάσει τα µηνύµατα που ανταλλάσσονται έτσι ώστε το ποσό της 

πληροφορίας που διακινείται στο δίκτυο να είναι το ελάχιστο και να µπορεί να 

εξασφαλίσει ότι θα γίνεται έλεγχος και αν είναι δυνατόν διόρθωση των λαθών των 

µηνυµάτων. 

 

Θα µπορούσαµε να συµπτύξουµε λίγο τις οµάδες θέτοντας σε µία οµάδα να 

ασχοληθεί µε την υλοποίηση µίας µεγάλης µαθηµατικής βιβλιοθήκης που οι πράξεις 

έχουν υλοποιηθεί µε τις βέλτιστες αριθµητικές µεθόδους. Είναι προφανές ότι η οµάδα 

αυτή θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά αριθµητικές µεθόδους καθώς και αναλυτική 

γεωµετρία, γραµµική άλγεβρα, αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό, αλγορίθµους και 

µεθόδους βελτιστοποίησης του κώδικα. Σε πολλές περιπτώσεις για την βελτιστοποίηση 

ίσως χρειαστεί και κάποιες µέθοδοι να υλοποιηθούν απευθείας σε assembly. Είναι πολύ 

σηµαντικό η βιβλιοθήκη που θα παραχθεί να είναι πλήρης και αποδοτικής γιατί σε αυτή 

θα βασιστούν σχεδόν όλες οι άλλες οµάδες του έργου. 

Η οµάδες ελέγχου σκηνής και απόδοσης 3D γραφικών µπορούν να βασίζονται 

στην βιβλιοθήκη µαθηµατικών που έχει υλοποιηθεί και να επικεντρωθούν στην βέλτιστη 

χρήση των βιβλιοθηκών επικοινωνίας µε την GPU και νευτώνειας φυσικής, ήχου, GUI 

για την παραγωγή αποδοτικού και επαναχρησιµοποιήσιµου κώδικα.  

Έτσι µπορούµε να δούµε µε σχηµατικό τρόπο στην εικόνα 20 τις οµάδες και πώς 

εξαρτάται η µία από την άλλη. 
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Physics library 3D rendering 
library

GPU library Network Library

sound GUIScene Manager

3D Item Request System

Εφαρµογή Εικονικού µουσείου (Client side)

Math library

 
Σχήµα 20: ∆ιάγραµµα εξαρτήσεων των οµάδων εργασίας 
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5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 

Όπως φαίνεται από το κεφάλαιο του σχεδιασµού, η εφαρµογή περιέχει πολλά, 

και απαιτητικά σε γνώσεις και εµπειρία, υποσυστήµατα, πράγµα που σηµαίνει ότι η 

υλοποίηση είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Είναι ευνόητο ότι η πλήρης υλοποίηση όλων 

των συστηµάτων και η πλήρης παραµετροποίηση ξεφεύγει από τα όρια µίας 

µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Για τον λόγο αυτό κάποια από τα συστήµατα 

είναι ανοιχτού κώδικα στα οποία έγιναν κάποιες τροποποιήσεις. Η παρουσίαση της 

αναλυτικής η περιγραφής και των συναρτήσεων όλων των κλάσεων των συστηµάτων 

κρίνεται ότι ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτής της διπλωµατικής. Έτσι, στο κεφάλαιο 

αυτό δίνεται η αναλυτική περιγραφή των βασικότερων κλάσεων των συστηµάτων. 

 

5.1 Ogre 3D engine 
 

5.1.1  Οι κλάση Math και οι υποκλάσεις της. 
 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστεί η βιβλιοθήκη Μαθηµατικών της  

Ogre3D που όπως βλέπουµε στο σχήµα 20 είναι η βάση για τα περισσότερα συστήµατα 

της εφαρµογής. Η βιβλιοθήκη αυτή υλοποιείται σαν µία κλάση η οποία παρέχει τις 

απαραίτητες συναρτήσεις. Οι βασικοί τύποι µεταβλητών υλοποιούνται σαν κλάσεις που 

περιέχουν συναρτήσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι πράξεις που εφαρµόζονται στον τύπο 

αυτό των µεταβλητών. 

 

Οι αριθµοί απλής ακρίβειας ονοµάζονται Real ενώ οι αριθµοί διπλής ακρίβειας 

ονοµάζονται Double.  

Τα διανύσµατα 2 διαστάσεων υλοποιούνται στην κλάση Vector2. Ο constructor 

της ουσιαστικά αναθέτει δύο αριθµούς απλής ακρίβειας στο διάνυσµα. Επίσης 

υλοποιούνται όλοι οι operators που ισχύουν για τα βαθµωτά µεγέθη. Οι συναρτήσεις της 

κλάσης Vector2 φαίνονται στον πίνακα Ι. 
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Πίνακας I: Οι συναρτήσεις της κλάσης Real 
Real length() Επιστρέφει το µήκος του διανύσµατος 
Real squaredLength () const Επιστρέφει το µήκος του διανύσµατος στο 

τετράγωνο 
Real dotProduct(const Vector2 &vec) Επιστρέφει το εσωτερικό γινόµενο του διανύσµατος 

µε το vec 
Real normalize() Κανονικοποιεί το διάνυσµα 
Vector2 midPoint(const Vector2 &vec) Επιστρέφει το διάνυσµα στο µέσο της απόστασης 

του vec και αυτού του διανύσµατος 
Real crossProduct(const Vector2 &rk Vector) Επιστρέφει το εξωτερικό γινόµενο των δύο 

διανυσµάτων 
Vector2 perpendicular() Επιστρέφει ένα διάνυσµα κάθετο σε αυτό 
Vector2 randomDeviant(Real angle) Επιστρέφει ένα διάνυσµα που έχει γωνία angle µε 

αυτό το διάνυσµα προς µία τυχαία διεύθυνση. 
Bool isZeroLength Επιστρέφει true αν είναι µηδενικού µήκους 

 

Αντίστοιχα ορίζεται και η κλάση Vector3 που είναι ένα διάνυσµα στο χώρο των 

τριών διαστάσεων και η κλάση Vector4 για διανύσµατα στον χώρο των τεσσάρων 

διαστάσεων. 

Η κλάση Matrix3 αντιπροσωπεύει πίνακες 3x3 οι οποίοι χρησιµοποιούνται για 

να εκφράσουν περιστροφές και µετατοπίσεις στον τρισδιάστατο χώρο. Υποθέτουµε ότι 

το σύστηµα αξόνων είναι δεξιόστροφο. Οι συναρτήσεις της κλάσης φαίνονται στον 

πίνακα II. 

Πίνακας II: Οι συναρτήσεις της κλάσης Vector3 
Vector3  GetColumn (size_t iCol) const   Επιστρέφει την στήλη t 

void  SetColumn (size_t iCol, const 
Vector3 &vec) 

Θέτει το διάνυσµα στην στήλη t 

void  FromAxes (const Vector3 &xAxis, 
const Vector3 &yAxis, const Vector3
&zAxis) 

Κατασκευή του πίνακα που θα στρέφει ένα 
διάνυσµα στο σύστηµα συντεταγµένων που 
ορίζεται από τα διανύσµατα του ορίσµατος. 

Matrix3  Transpose () const   Επιστρέφει τον ανάστροφο 
Matrix3  Inverse (Real fTolerance=1e-06) 

const  
Επιστρέφει τον αντίστροφο αν υπάρχει 

Real  Determinant () const  Επιστρέφει την ορίζουσα 
void  SingularValueDecomposition 

(Matrix3 &rkL, Vector3 &rkS, 
Matrix3 &rkR) const  

  

void  SingularValueComposition (const 
Matrix3 &rkL, const Vector3 &rkS, 
const Matrix3 &rkR) 

 

void  Orthonormalize () Ορθοκανονικοποιεί τον πίνακα 
void  QDUDecomposition (Matrix3 &rkQ, 

Vector3 &rkD, Vector3 &rkU) const 
Ανάλυση QDU 

void  ToAxisAngle (Vector3 &rkAxis, 
Radian &rfAngle) const  

Μετατρέπει τον πίνακα ώστε να προκαλεί 
περιστροφή σε γωνία rfAngle από τον vector 
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rkAxis 
bool  ToEulerAnglesXYZ (Radian 

&rfYAngle, Radian &rfPAngle, 
Radian &rfRAngle) const  

Μετατρέπει τον πίνακα ώστε να προκαλεί 
περιστροφή ενός διανύσµατος κατά X,Y,Z από 
τους αντίστοιχους άξονες. 

  

Η κλάση Ray αντιπροσωπεύει µία ευθεία στην διεύθυνση που ορίζεται από έναν 

vector3. Η κλάση plane ένα επίπεδο και η κλάση axisAlignedBox ένα παραλληλεπίπεδο 

παράλληλο µε το σύστηµα αξόνων. Στην κλάση Sphere υλοποιείται µία σφαίρα ακτίνας 

r µε κέντρο το σηµείο x,y,z.  

Η κλάση Math περιέχει όλες τις απαραίτητες πράξεις για την υπόλοιπη 

εφαρµογή.  

Πίνακας III: Οι συναρτήσεις της κλάσης Math 
static int  IAbs (int iValue) Επιστρέφει την απόλυτη τιµή 
static int  ICeil (float fValue) Οροφή 
static int  IFloor (float fValue)  
static int  ISign (int iValue) Επιστρέφει το πρόσηµο του αριθµού 

static Real  Abs (Real fValue) Απόλυτη τιµή 
static Radian  ACos (Real fValue) Αντίστροφο συνηµίτονο 
static Radian  ASin (Real fValue) Αντίστροφο ηµίτονο 
static Radian  ATan (Real fValue) Αντίστροφη εφαπτοµένη 

static Real  Cos (const Radian &fValue, bool useTables=false) Συνηµίτονο 
static Real  Exp (Real fValue) Εκθετικό 
static Real  Log (Real fValue) Λογάριθµος 
static Real  Pow (Real fBase, Real fExponent) Fbase εις την fexponent 
static Real  Sign (Real fValue) Επιστρέφει το πρόσηµο του αριθµού 
static Real  Sin (const Radian &fValue, bool useTables=false) Ηµιτονο 
static Real  Sqr (Real fValue) Το τετράγωνο του αριθµού 
static Real  Sqrt (Real fValue) Τετραγωνική ρίζα 
static Real  InvSqrt (Real fValue) 1 δια την τετραγωνικής ρίζα 
static Real  UnitRandom () Τυχαίος αριθµός µεταξύ 0 και 1 
static Real  RangeRandom (Real fLow, Real fHigh) Τυχαίος αριθµός µεταξύ flow και fhigh 
static Real  Tan (const Radian &fValue, bool useTables=false) Εφαπτοµένη 
static Real  DegreesToRadians (Real degrees) Μετατροπή από µοίρες σε rad 
static Real  RadiansToDegrees (Real radians) Μετατροπή από rad σε µοίρες. 
static bool  pointInTri2D (const Vector2 &p, const Vector2 &a, const 

Vector2 &b, const Vector2 &c) 
Ελέγχει αν ένα σηµείο είναι µέσα σε ένα τρίγωνο σε 
δισδιάστατο χώρο 

static bool  pointInTri3D (const Vector3 &p, const Vector3 &a, const 
Vector3 &b, const Vector3 &c, const Vector3 &normal) 

Ελέγχει αν ένα σηµείο είναι µέσα σε ένα τρίγωνο σε 
τρισδιάστατο χώρο 

static std::pair< 
bool, Real >  

intersects ( ) 

Η συνάρτηση intersects ελέγχει αν µία ευθεία τέµνει 
ένα επίπεδο, µία σφαίρα ή ένα παραλληλεπίπεδο,  αν 
δύο επίπεδα τέµνονται, αν δύο σφαίρες τέµνονται, αν 
δύο παραλληλεπίπεδα τέµνονται ή αν οποιοσδήποτε  
συνδυασµός από τα παραπάνω τέµνονται. 

static bool  RealEqual (Real a, Real b, Real 
tolerance=std::numeric_limits< Real >::epsilon()) 

 Ελέγχει αν δύο αριθµοί είναι ίσοι έχοντας µία 
απόκλιση ε. 

static Vector4  calculateFaceNormal (const Vector3 &v1, const Vector3 
&v2, const Vector3 &v3) 

Υπολογισµός του κάθετου κανονικού διανύσµατος 
ενός επιπέδου 

static Real  gaussianDistribution (Real x, Real offset=0.0f, Real Υπολογισµός µίας τιµής βασισµένης σε Gaussian 
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scale=1.0f) κατανοµή 
 

5.1.2  Το σύστηµα διαχείρισης της σκηνής SceneManager και οι 
κλάσεις που διαχειρίζεται. 

 
Η σκηνή στην Ogre3D παρουσιάζει µία δενδρική δοµή µε την κλάση Root να 

περιέχει όλες τις υπόλοιπες.  

Η κλάση Root αντιπροσωπεύει ένα αρχικό σηµείο για την εφαρµογή. Από εκεί η 

εφαρµογή έχει πρόσβαση στα βασικά κοµµάτια του συστήµατος, στην βιβλιοθήκη 

φωτοαπόδοσης, και στις υπόλοιπες κλάσεις του συστήµατος. Λειτουργεί σαν hub από το 

οποίο µπορούν να προσεγγιστούν όλες οι άλλες κλάσεις του συστήµατος. Ένα 

στιγµιότυπο του αντικειµένου Root πρέπει να κατασκευαστεί πριν κατασκευαστεί 

οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο της Ogre3D.  Η κλάση Root είναι singleton [2], δηλαδή 

είναι έτσι δοµηµένη, σύµφωνα µε τα design patterns που παρουσιάζουν οι Shallow και 

Trott, ώστε να είναι δυνατόν να υπάρχει µόνο ένα στιγµιότυπο της κλάσης. Από την 

στιγµή που έχει δηµιουργηθεί το στιγµιότυπο είναι προσβάσιµο από την συνάρτηση 

getSingleton ή getSingletonPtr. Στον πίνακα ΙV παρουσιάζονται οι κυριότερες 

συναρτήσεις της κλάσης Root. 

 

Πίνακας IV: Οι συναρτήσεις της κλάσης Root 
 Root (const String &pluginFileName="plugins.cfg", 

const String &configFileName="ogre.cfg", const String 
&logFileName="Ogre.log") 

Constructor 

  ~Root () Destructor 
void  saveConfig (void) Αποθήκευση της διαµόρφωσης 
bool  restoreConfig (void) Ανάκτηση της διαµόρφωσης 
bool  showConfigDialog (void) Εµφάνισης του διαλόγου διαµόρφωσης 
void  addRenderSystem (RenderSystem *newRend) Προσθήκη συστήµατος φωτοαπόδοσης 
RenderSystemList 
*  

getAvailableRenderers (void) Επιστροφή λίστας των διαθέσιµων συστηµάτων 
φωτοαόδοσης 

RenderSystem *  getRenderSystemByName (const String &name) ∆είκτης προς το σύστηµα φωτοαπόδωσης 
void  setRenderSystem (RenderSystem *system) Επιλεογή τρέχοντος συστήµατος φωτοαπόδοσης 
RenderSystem *  getRenderSystem (void) ∆είκτης προς το σύστηµα φωτοαπόδωσης 
RenderWindow *  initialise (bool autoCreateWindow, const String 

&windowTitle="OGRE Render Window") 
Αρχικοποίησης του αντικειµένου 

bool  isInitialised (void) const  Επιστρέφει true αν είναι αρχικοποιηµένο 
void  addSceneManagerFactory (SceneManagerFactory *fact) Προσθήκη συστήµατος ελέγχου σκηνής 
void  removeSceneManagerFactory (SceneManagerFactory 

*fact) 
Αφαίρεση συστήµατος ελέγχου σκηνής 

const 
SceneManagerMet
aData *  

getSceneManagerMetaData (const String &typeName) 
const  

∆είκτης στα µεταδεδοµένα του συστήµατος ελέγχου 
σκηνής 

SceneManagerEnu getSceneManagerMetaDataIterator (void) const  Iterator των συστηµάτων ελέγχου σκηνής 
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merator::MetaData
Iterator  
SceneManager *  createSceneManager (const String &typeName, const 

String &instanceName=StringUtil::BLANK) 
∆ηµιουργία συστήµατος ελέγχου σκηνής  

SceneManager *  createSceneManager (SceneTypeMask typeMask, const 
String &instanceName=StringUtil::BLANK) 

∆ηµιουργία συστήµατος ελέγχου σκηνής 

void  destroySceneManager (SceneManager *sm) Καταστροφή συστήµατος ελέγχου σκηνής 
SceneManager *  getSceneManager (const String &instanceName) const  ∆είκτης προς το σύστηµα ελέγχου σκηνής 
SceneManagerEnu
merator::SceneMan
agerIterator  

getSceneManagerIterator (void) Iterator των συστηµάτων ελέγχου σκηνής 

TextureManager *  getTextureManager (void) ∆είκτης προς το σύστηµα ελέγχου υφών 
MeshManager *  getMeshManager (void) ∆είκτης προς το σύστηµα ελέγχου αντικειµένων 
String  getErrorDescription (long errorNumber) Επιστροφή της περιγραφής του λάθους 
void  addFrameListener (FrameListener *newListener) Προσθήκη ενός Frame Listener 
void  removeFrameListener (FrameListener *oldListener) Αφαίρεση Frame listener 
void  queueEndRendering (void) Τερµατισµός της διαδικασίας φωτοαπόδοσης 
void  startRendering (void) Έναρξη της διαδικασίας φωτοαπόδοσης 
bool  renderOneFrame (void) Φωτοαπόδοση µόνο ενός frame 
void  shutdown (void) Τερµατισµός 
void  addResourceLocation (const String &name, const String 

&locType, const String 
&groupName=ResourceGroupManager::DEFAULT_RE
SOURCE_GROUP_NAME, bool recursive=false) 

Προσθήκη τοποθεσίας για δεδοµένα 

void  removeResourceLocation (const String &name, const 
String 
&groupName=ResourceGroupManager::DEFAULT_RE
SOURCE_GROUP_NAME) 

∆ιαγραφή τοποθεσίας που περιέχει δεδοµένα 

RenderWindow *  createRenderWindow (const String &name, unsigned int 
width, unsigned int height, bool fullScreen, const 
NameValuePairList *miscParams=0) 

Η µέθοδος αυτή δηµιουργεί ένα νέο παράθυρο στο 
οποίο παρουσιάζεται το αποτέλεσµα φωτοαπόδοσης του 
συστήµατος φωτοαπόδοσης.  
 

void  detachRenderTarget (RenderTarget *pWin) ∆ιαγραφή του δείκτη προς  το παράθυρο στο οποίο θα 
παρουσιάζεται το αποτέλεσµα φωτοαπόδοσης 

void  detachRenderTarget (const String &name) ∆ιαγραφή του δείκτη προς  το παράθυρο στο οποίο θα 
παρουσιάζεται το αποτέλεσµα φωτοαπόδοσης 

RenderTarget *  getRenderTarget (const String &name) Επιστροφή του δείκτη προς  το παράθυρο στο οποίο θα 
παρουσιάζεται το αποτέλεσµα φωτοαπόδοσης 

Timer *  getTimer (void) Επιστροφή δείκτη προς το γενικό ρολόι που 
χρησιµοποιείται για τον συγχρονισµό όλων των 
υποσυστηµάτων της εφαρµογής 

unsigned long  getCurrentFrameNumber (void) const  Επιστροφή του αριθµού του τρέχοντος frame 
SceneManager *  _getCurrentSceneManager (void) const  Επιστροφή του ενεργού συστήµατος ελέγχου σκηνής 
void  addMovableObjectFactory (MovableObjectFactory *fact, 

bool overrideExisting=false) 
∆ηµιουργία συστήµατος παραγωγής κινητών 
αντικειµένων (αντικείµενα, φώτα, κάµερες) 

void  removeMovableObjectFactory (MovableObjectFactory 
*fact) 

∆ιαγραφή συστήµατος παραγωγής κινητών 
αντικειµένων (αντικείµενα, φώτα, κάµερες) 

bool  hasMovableObjectFactory (const String &typeName) 
const  

Επιστρέφει true αν έχει οριστεί σύστηµα παραγωγής 
κινητών αντικειµένων 

MovableObjectFac
tory *  

getMovableObjectFactory (const String &typeName) Επιστρέφει δείκτη προς το τρέχον σύστηµα παραγωγής 
κινητών αντικειµένων 

 

Στο αντικείµενο Root βλέπουµε ότι προσκολλόνται διάφορα αντικείµενα. Αυτά 

είναι οι κόβµοι της σκηνής πάνω στους οποίους προσκολόνται τα κινητά αντικείµενα, 

τα οποία είναι τα αντικείµενα, τα φώτα και οι κάµερες, τα στατικά αντικείµενα, το 
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σύστηµα ελέγχου σκηνής το οποίο στέλνει δεδοµένα στο σύστηµα φωτοαπόδοσης, το 

σύστηµα φωτοαπόδοσης. 

 

Οι κόµβοι υλοποιούνται στην κλάση sceneNode. Η κλάση SceneNode 

χρησιµοποιείται για την οργάνωση της σκηνής. Περιέχει πληροφορίες για του 

µετασχηµατισµούς (στροφή, µετακίνηση) οι οποίοι εφαρµόζονται σε όλα τα SceneNode 

που είναι προσκολληµένα πάνω του, τα οποία έχουν το δικό τους µετασχηµατισµό ο 

οποίος συνυπολογίζεται µαζί µε τον µετασχηµατισµό του κόµβου προγονού. Σε κάθε 

SceneNode προσκολλώνται και τα κινητά και στατικά αντικείµενα της σκηνής, ενώ 

ταυτόχρονα  αποθηκεύει το ελάχιστο παραλληλεπίπεδο που εσωκλείει το αντικείµενο 

για να γίνονται οι υπολογισµοί ορατότητας.  Για τα κινητά αντικείµενα θα πρέπει να 

γίνεται υπολογισµός για την σκιά που παράγουν και για το αν είναι ορατά σε κάθε 

frame, ενώ για τα στατικά αντικείµενα όχι. Έτσι τα αντικείµενα που αποτελούν τον 

περιβάλλοντα χώρο καλό είναι να ορίζονται ως στατικά για την µείωση των 

υπολογισµών που απαιτούνται σε κάθε frame. Η κλάση SceneNode και οι συναρτήσεις 

της παρουσιάζονται στον πίνακα V. 

 

Πίνακας V: Οι συναρτήσεις της κλάσης SceneNode 
  SceneNode (SceneManager *creator) Constructor 
  SceneNode (SceneManager *creator, const 

String &name) 
Constructor 

  ~SceneNode () Destructor 
virtual void  attachObject (MovableObject *obj) Προσκόλληση ενός κινητού αντικειµένου 
virtual unsigned short  numAttachedObjects (void) const  Αριθµός προσκολληµένων αντικειµένων 
virtual MovableObject *  getAttachedObject (unsigned short index) ∆είκτης προς ένα προσκολληµένο κινητό 

αντικείµενο 
virtual MovableObject *  detachObject (unsigned short index) Αποκόλληση ενός κινητού αντικειµένου 
virtual void  detachAllObjects (void) Αποκόλληση όλων των αντικειµένων 
virtual bool  isInSceneGraph (void) const  Επιστρέφει true αν ο κόµβος αυτός είναι στο 

δέντρο της σκηνής 
virtual void  _update (bool updateChildren, bool 

parentHasChanged) 
Ανανέωση των πληροφοριών του κόµβου 

virtual void  _updateBounds (void) Ανανέωση των ορίων του κόµβου 
virtual void  _findVisibleObjects (Camera *cam, 

RenderQueue *queue, 
VisibleObjectsBoundsInfo *visibleBounds, 
bool includeChildren=true, bool 
displayNodes=false, bool 
onlyShadowCasters=false) 

Επιστρέφει τα αντικείµενα που βρίσκονται 
στο πεδίο οράσεως της κάµερας cam 

virtual const 
AxisAlignedBox &  

_getWorldAABB (void) const  Επιστροφή δείκτη προς το ελάχιστο 
παραλληλεπίπεδο που περικλείει τα 
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αντικείµενα του κόµβου και των απόγονων 
του. 

virtual ObjectIterator  getAttachedObjectIterator (void) Iterator για τα προσκολληµένα αντικείµενα 
virtual void  removeAndDestroyChild (const String 

&name) 
Αποκόλληση και καταστροφή του 
αντικειµένου 

virtual void  removeAndDestroyAllChildren (void) Αποκόλληση και καταστροφή όλων των 
αντικειµένων 

virtual void  showBoundingBox (bool bShow) Εµφάνιση του ελάχιστου παραλληλεπιπέδου.
virtual SceneNode *  createChildSceneNode (const Vector3 

&translate=Vector3::ZERO, const 
Quaternion 
&rotate=Quaternion::IDENTITY) 

∆ηµιουργία νέου κόµβου παιδιού 

virtual void  findLights (LightList &destList, Real radius) 
const  

Επιστρέφει λίστα µε όλα τα προσκολληµένα 
φώτα 

virtual void  setFixedYawAxis (bool useFixed, const 
Vector3 &fixedAxis=Vector3::UNIT_Y) 

Ορισµός του άξονα περιστροφής 

virtual void  yaw (const Radian &angle, TransformSpace 
relativeTo=TS_LOCAL) 

Περιστροφή κατά angle rad 

virtual void  setDirection (Real x, Real y, Real z, 
TransformSpace relativeTo=TS_LOCAL, 
const Vector3 
&localDirectionVector=Vector3::NEGATIV
E_UNIT_Z) 

Ορισµός της διεύθυνσης του άξονα –Z του 
τοπικού συστήµατος συντεταγµένων του 
κόµβου 

virtual void  lookAt (const Vector3 &targetPoint, 
TransformSpace relativeTo, const Vector3 
&localDirectionVector=Vector3::NEGATIV
E_UNIT_Z) 

Περιστροφή του άξονα –Z του τοπικού 
συστήµατος συντεταγµένων του κόµβου 
ώστε να περνάει από το σηµείο targetPoint 

virtual void  setAutoTracking (bool enabled, SceneNode 
*target=0, const Vector3 
&localDirectionVector=Vector3::NEGATIV
E_UNIT_Z, const Vector3 
&offset=Vector3::ZERO) 

Ενεργοποίηση της αυτόµατης περιστροφή 
ώστε ο άξονας –Z του τοπικού συστήµατος 
συντεταγµένων του κόµβου ώστε να περνάει 
πάντα από το σηµείο target 

virtual SceneNode *  getAutoTrackTarget (void) Επιστροφή του target για το autotracking 
virtual const Vector3 &  getAutoTrackOffset (void) Επιστροφή της απόκλισης του autotrack από 

τον target 
SceneNode *  getParentSceneNode (void) const  Επιστροφή του προγόνου του κόµβου 
virtual void  setVisible (bool visible, bool cascade=true) Ορισµός της ορατότητας του κόµβου και των 

προκολληµένων σε αυτόν αντικειµενων  
virtual void  flipVisibility (bool cascade=true) Αντιστροφή της ορατότητας 
const String &  getName (void) const  Επιστροφή του ονόµατος του κόµβου 
virtual const Quaternion &  getOrientation () const  Επιστροφή της κατεύθυνσης του κόµβου 
virtual void  setOrientation (const Quaternion &q) Ορισµός της κατεύθυνσης του κόµβου 
virtual void  resetOrientation (void) Επιστροφή στην αρχική κατεύθυνση 
virtual void  setPosition (const Vector3 &pos) Ορισµός της θέσης του κόµβου 
virtual const Vector3 &  getPosition (void) const  Επιστροφή της θέσης του κόµβου 
virtual void  setScale (const Vector3 &scale) Ορισµός της κλίµακας του κόµβου 
virtual const Vector3 &  getScale (void) const  Επιστροφή της κλίµακας 
virtual void  setInheritOrientation (bool inherit) Ορισµός της κατεύθυνσης του κόµβου 

συνυπολογίζοντας την κατεύθυνση των 
προγόνων 

virtual bool  getInheritOrientation (void) const  Επιστροφή της κατεύθυνσης του κόµβου 
συνυπολογίζοντας την κατεύθυνση των 
προγόνων 
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virtual void  setInheritScale (bool inherit) Ορισµός της κλίµακας του κόµβου 
συνυπολογίζοντας την κλίµακα των 
προγόνων 

virtual bool  getInheritScale (void) const  Επιστροφή της κλίµακας του κόµβου 
συνυπολογίζοντας την κλίµακα των 
προγόνων 

virtual void  scale (const Vector3 &scale) Εφαρµογή κλίµακας στον κόµβο 
virtual void  translate (const Vector3 &d, 

TransformSpace relativeTo=TS_PARENT) 
Εφαρµογή µετατόπισης στον κόµβο 

virtual void  roll (const Radian &angle, TransformSpace 
relativeTo=TS_LOCAL) 

Περιστροφή στον τοπικό Χ άξονα 

virtual void  pitch (const Radian &angle, 
TransformSpace relativeTo=TS_LOCAL) 

Περιστροφή στον τοπικό Υ άξονα 

virtual void  rotate (const Vector3 &axis, const Radian 
&angle, TransformSpace 
relativeTo=TS_LOCAL) 

Περιστροφή στον τοπικό Ζ άξονα 

virtual Matrix3  getLocalAxes (void) const  Επιστροφή ενός πίνακα του οποίοθ οι στήλες 
είναι οι τοπικές συντεταγµένες του κάθε 
άξονα σε σχέση µε το σύστηµα 
συντεταγµένων του προγόνου του 

virtual const Vector3 &  getInitialPosition (void) const  Επιστροφή της αρχικής θέσης του κόµβου 
virtual const Quaternion &  getInitialOrientation (void) const  Επιστροφή της αρχικής κατεύθυνσης του 

κόβµου 
virtual const Vector3 &  getInitialScale (void) const  Επιστροφή της αρχικής κλίµακας του κόµβου
Real  getSquaredViewDepth (const Camera *cam) 

const  
Επιστροφή του βάθους πεδίου του κόβµου 

const LightList &  getLights (void) const  Επιστροφή των προσκολληµένων φώτων 
virtual bool  getCastsShadows (void) const  Επιστρέφει true αν επιτρέπεται στον κόµβο 

αυτό να παράγει σκιές στην σκηνή 
 

Τέλος υπεύθυνη για την οργάνωση των παραπάνω και την αποστολή στο 

σύστηµα φωτοαπόδωσης είναι η κλάση SceneManager. Η κλάση αυτή ελέγχει το κατά 

πόσον κάποια αντικείµενα είναι ορατά από την τρέχουσα κάµερα, κάνει υπολογισµούς 

βάθους και ορατότητας για τα αντικείµενα και στέλνει το αποτέλεσµα στο σύστηµα 

φωτοαπόδοσης για να εµφανιστεί στην οθόνη. Κατά την εκτέλεση της εφαρµογής και 

πριν ο SceneManager ξεκινήσει τους υπολογισµούς για το τρέχον frame καλείται η 

συνάρτηση frameStarted της κλάσης framelistener που είδαµε στον πίνακα του 

αντικειµένου Root ενώ µε την λήξη των υπολογισµών και πριν σταλεί το αποτέλεσµα στο 

σύστηµα φωτοαπόδοσης καλείται η συνάρτηση frameEnded της ίδιας κλάσης. Έτσι είναι 

δυνατόν να γίνουν και περαιτέρω υπολογισµοί που ορίζει ο χρήστης ή να εφαρµοστούν 

διάφορα οπτικά εφφέ. Η αναλυτική περιγραφή των συναρτήσεων της κλάσης 

SceneManager είναι ιδιαίτερα εκτενής και παρουσιάζεται στον πίνακα VI 
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Πίνακας VI: Οι συναρτήσεις της κλάσης SceneManager 
  SceneManager (const String 

&instanceName) 
 Constructor 

virtual  ~SceneManager () Destructor 
const String &  

getName (void) const  
Επιστροφή του ονόµατος του 
συστήµατος ελέγχου σκηνής 

virtual const String &  
getTypeName (void) const =0 

Επιστροφή του τύπου του 
συστήµατος ελέγχου σκηνής 

virtual Camera *  createCamera (const String &name) ∆ηµιουργίας µίας νέας κάµερας 
virtual Camera *  

getCamera (const String &name) const  
Επιστροφή της κάµερας µε όνοµα 
name 

virtual bool  
hasCamera (const String &name) const  

 Επιστρέφει true αν έχει 
δηµιουργηθεί κάµερα 

virtual void  destroyCamera (Camera *cam) Καταστροφή µίας κάµερας 
virtual void  destroyAllCameras (void) Καταστροφή όλων των καµερών 

virtual Light *  createLight (const String &name) ∆ηµιουργία φωτός 
virtual Light *  

getLight (const String &name) const  
Επιστροφή δείκτη προς το φως µε 
όνοµα name 

virtual bool  
hasLight (const String &name) const  

Επιστρέφει true αν έχει 
δηµιουργηθεί φως 

virtual void  destroyLight (const String &name) Καταστροφή φωτός 
virtual void  

destroyAllLights (void) 
Καταστροφή όλων των φώτων της 
σκηνής 

virtual SceneNode *  createSceneNode (void) ∆ηµιουργία κόµβου 
virtual void  destroySceneNode (const String &name) Καταστροφή κόµβου 

virtual SceneNode *  
getRootSceneNode (void) const  

Επιστροφή δείκτη προς το 
αντικείµενο Root 

virtual SceneNode *  
getSceneNode (const String &name) const  

Επιστροφή δείκτη προς τοn κόµβο 
name 

virtual bool  

hasSceneNode (const String &name) const  

Επιστρέφει true αν έχει 
δηµιουργηθεί κόµβος µε όνοµα 
name 

virtual Entity *  createEntity (const String &entityName, 
const String &meshName) 

∆ηµιουργία κινητού αντικειµένου 

virtual Entity *  
getEntity (const String &name) const  

Επιστροφή δείκτη προς το 
αντικείµενο µε όνοµα name 

virtual bool  

hasEntity (const String &name) const  

Επιστρέφει true αν έχει 
δηµιουργηθεί αντικείµενο µε 
όνοµα name 

virtual void  destroyEntity (Entity *ent) Καταστροφή κινητού αντικειµένου
virtual void  

destroyAllEntities (void) 
Καταστροφή όλων των κινητών 
αντικειµένων 

virtual void  clearScene (void) Καθαρισµός σκηνής 
void  setAmbientLight (const ColourValue 

&colour) 
Ορισµός του περιβάλλοντος 
φωτισµού 

const ColourValue &  
getAmbientLight (void) const  

Επιστροφή του περιβάλλοντος 
φωτισµού  

virtual void  setWorldGeometry (const String &filename) Ορισµός της στατικής γεωµετρίας 
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του κόσµου 
virtual void  _updateSceneGraph (Camera *cam) Ανανέωση του γραφήµατος σκηνής
virtual void  _renderScene (Camera *camera, Viewport 

*vp, bool includeOverlays) 
Αποστολή της σκηνής προς το 
σύστηµα φωτοαπόδοσης 

virtual void  _setDestinationRenderSystem 
(RenderSystem *sys) 

Επιλογή συστήµατος 
φωτοαπόδοσης 

virtual FogMode  getFogMode (void) const  Ορισµός τύπου οµίχλης 
virtual const ColourValue &  getFogColour (void) const  Ορισµός χρώµατος οµίχλης 

virtual Real  
getFogStart (void) const  

Ορισµός ακτίνας από την κάµερα 
που ξεκινάει η οµίχλη 

virtual Real  
getFogEnd (void) const  

Ορισµός ακτίνας από την κάµερα 
που σταµατάει η οµίχλη 

virtual Real  getFogDensity (void) const  Ορισµός πυκνότητας οµίχλης 
virtual RenderQueue *  

getRenderQueue (void) 
Επιστρέφει δείκτη προς την ουρά 
φωτοαπόδοσης 

virtual void  addRenderQueueListener 
(RenderQueueListener *newListener) 

Ορίζει έναν listener για την ουρά 
φωτοαπόδωσης 

virtual void  removeRenderQueueListener 
(RenderQueueListener *delListener) 

∆ιαγράφει έναν listener για την 
ουρά φωτοαπόδωσης 

virtual SphereSceneQuery *  
createSphereQuery (const Sphere &sphere, 
unsigned long mask=0xFFFFFFFF) 

∆ηµιουργία ερωτήµατος επιλογής 
αντικειµένων που βρίσκονται µέσα 
σε σφαίρα 

virtual 
PlaneBoundedVolumeListScene

Query *  

createPlaneBoundedVolumeQuery (const 
PlaneBoundedVolumeList &volumes, 
unsigned long mask=0xFFFFFFFF) 

∆ηµιουργία ερωτήµατος επιλογής 
αντικειµένων που βρίσκονται µέσα 
σε παραλληλεπίπεδο 

virtual RaySceneQuery *  
createRayQuery (const Ray &ray, unsigned 
long mask=0xFFFFFFFF) 

∆ηµιουργία ερωτήµατος επιλογής 
αντικειµένων που τέµνονται από 
ευθεία 

virtual IntersectionSceneQuery 
*  createIntersectionQuery (unsigned long 

mask=0xFFFFFFFF) 

∆ηµιουργία ερωτήµατος επιλογής 
αντικειµένων τέµνονται από 
κάποια µάσκα 

virtual void  destroyQuery (SceneQuery *query) Καταστροφή του ερωτήµατος 
CameraIterator  

getCameraIterator (void) 
Iterator για τις κάµερες του 
συστήµατος 

virtual void  setShadowTechnique (ShadowTechnique 
technique) 

Ορισµός τεχνικής υπολογισµού 
των σκιών 

virtual ShadowTechnique  
getShadowTechnique (void) const  

Επιστροφή της τεχνικής 
υπολογισµού των σκιών 

virtual void  setShadowColour (const ColourValue 
&colour) 

Ορισµός του χρώµατος των σκιών 

virtual const ColourValue &  
getShadowColour (void) const  

Επιστροφή του χρώµατος των 
σκιών 

virtual void  

setShadowFarDistance (Real distance) 

Ορισµός της µέγιστης απόστασης 
από την κάµεραπου τα αντικείµενα 
θα παράγουν σκιές 

virtual Real  

getShadowFarDistance (void) const  

Επιστροφή της µέγιστης 
απόστασης από την κάµεραπου τα 
αντικείµενα θα παράγουν σκιές 

virtual StaticGeometry *  createStaticGeometry (const String &name) ∆ηµιουργία στατικού αντικειµένου
virtual StaticGeometry *  getStaticGeometry (const String &name) 

const  
Επιστροφή δείκτη προς στατικό 
αντικείµενο 

virtual bool  hasStaticGeometry (const String &name) 
const  

Επιστρέφει true αν έχει 
δηµιουργηθεί στατικό αντικείµενο 
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virtual void  destroyStaticGeometry (StaticGeometry 
*geom) 

∆ιαγραφή στατικού αντικειµένου 

virtual void  destroyStaticGeometry (const String 
&name) 

∆ιαγραφή όλων των στατικών 
αντικειµένων 

virtual InstancedGeometry *  createInstancedGeometry (const String 
&name) 

∆ηµιουργία αντιγράφου κινητού 
αντικειµένου 

virtual InstancedGeometry *  getInstancedGeometry (const String &name) 
const  

Επιστροφή αντιγράφου κινητού 
αντικειµένου 

virtual void  destroyInstancedGeometry 
(InstancedGeometry *geom) 

∆ιαγραφή αντιγράφου κινητού 
αντικειµένου 

virtual void  
destroyAllInstancedGeometry (void) 

∆ιαγραφή όλων των  αντιγράφων 
των κινητών αντικειµένων 

virtual MovableObject *  createMovableObject (const String &name, 
const String &typeName, const 
NameValuePairList *params=0) 

∆ηµιουργία κινητού αντικειµένου 

virtual void  destroyMovableObject (const String &name, 
const String &typeName) 

∆ιαγραφή κινητού αντικειµένου 

virtual void  
destroyAllMovableObjectsByType (const 
String &typeName) 

∆ιαγραφή όλων των κινητών 
αντικειµένων του τύπου typeName 
(π.χ. κάµερες) 

virtual void  
destroyAllMovableObjects (void) 

∆ιαγραφή όλων των κινητών 
αντικειµένων 

virtual MovableObject *  getMovableObject (const String &name, 
const String &typeName) const  

Επιστροφή δείκτη προς κινητό 
αντικείµενο 

virtual bool  
hasMovableObject (const String &name, 
const String &typeName) const  

Επιστρέφει true αν έχει 
δηµιουργηθεί το αντικείµενο µε 
όνοµα name 

 

 

5.2 Η βιβλιοθήκη Νευτώνειας φυσικής  Newton. 
 

Βασισµένη πάνω στην βιβλιοθήκη µαθηµατικών είναι η βιβλιοθήκη 

προσοµοίωσης Νευτώνειας φυσικής. Η γενική ιδέα της βιβλιοθήκης αυτής είναι το ότι 

για κάθε αντικείµενο της σκηνής θα ανατίθεται ένα άλλο πολύ απλούστερο αντικείµενο 

το οποίο θα είναι προσκολληµένο πάνω σε αυτό και οι υπολογισµοί για την νευτώνεια 

φυσική θα γίνονται σε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο µειώνονται πολύ οι υπολογισµοί και 

έτσι γίνεται ταχύτερη η εφαρµογή. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν το αντικείµενο 

που προσκολλάται να είναι αρκετά περίπλοκο.  

Για παράδειγµα το αντικείµενο που προσκολλάται σε µία σκάλα είναι 

ουσιαστικά µία ράµπα και κατά συνέπεια οι ροπές υπολογίζονται ταχύτατα. Το 

αντικείµενο αυτό υλοποιείται στην κλάση Body.  
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Επίσης για να υπολογίζεται η τριβή και η άνωση ανατίθενται στα bodies υλικά 

που δεν έχουν να κάνουν µε την όψη, όπως τα textures, αλλά µε τις ιδιότητες όσον 

αφορά στην νευτώνεια φυσική. Τα υλικά αυτά υλοποιούνται στην κλάση material και 

συνήθως ορίζονται ανά ζεύγη. ∆ηλαδή ορίζονται ζευγάρια ιδιοτήτων µεταξύ 

αντικειµένων. Τα ζευγάρια αυτά υλοποιούνται στην κλάση MaterialPair.  

Ας τα δούµε πιο αναλυτικά: 

 

Η κλάση world είναι ουσιαστικά ο κόσµος στον οποίο θα γίνονται υπολογισµοί. 

Πρέπει να γίνει σαφές ότι ο κόσµος αυτός µπορεί να είναι διαφορετικός από την σκηνή. 

Συνήθως είναι ένα µικρό κοµµάτι της σκηνής στο οποίο µας ενδιαφέρει να εφαρµόζεται 

η νευτώνεια φυσική. Θα ήταν καταστροφικό να γίνονται υπολογισµοί για όλη την 

σκηνή παρά το ότι τα περισσότερα αντικείµενα είναι ακίνητα. Οι συναρτήσεις της 

κλάσης world παρουσιάζονται στον πίνακα VII 

 

Πίνακας VII: Οι συναρτήσεις της κλάσης World 
World() Constructor 
~World() Destructor 
Void update() Επαναυπολογίζονται οι δυνάµεις, οι θέσεις και οι 

ταχύτητες των bodies. 
const NewtonWorld * getNewtonWorld () const Επιστρέφει δείκτη προς τον world 
const MaterialID * getDefaultMaterialID () const Επιστρέφει δείκτη προς το προεπιλεγµένο υλικό 
void destroyAllBodies () Καταστρέφει όλα τα bodies από τον world 
void setSolverModel (int model) Επιλογή επιλύτη. Μπορεί να είναι: 

SM_EXACT  το ακριβές µοντέλο. 
SM_ADAPTIVE  adaptive µοντέλο. 

void setFrictionModel (int model) Επιλογή µοντέλου για την τριβή. Μπορεί να είναι: 
FM_EXACT  ακριβές µοντέλο (προεπιλογή). 
FM_ADAPTIVE  adaptive µοντέλο. (Γρηγορότερο 
αλλά µε µικρότερη ακρίβεια) 

Ogre::Real getTimeStep () const Ορισµός χρονικού βήµατος που θα καλείται η 
update 

void setMinimumFrameRate (Ogre::Real frame) Ελάχιστος ρυθµός ανανέωσης Frames 
void setWorldSize (const Ogre::Vector3 &min, 
const Ogre::Vector3 &max) 

Ορισµός µεγέθους του κόσµου 

void setWorldSize(const Ogre::AxisAlignedBox 
&box) 

Ορισµός µεγέθους του κόσµου 

 
Τα bodies προσκολλώνται στους κόµβους της σκηνής όπως και τα άλλα κινητά 

και στατικά αντικείµενα και αντιπροσωπεύουν τα αντικείµενα στο σύστηµα 

προσοµοίωσης της νευτώνειας φυσικής του κόσµου. Οι συναρτήσεις της κλάσης Body 

παρουσιάζονται στον πίνακα VIII. 
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Πίνακας VIII: Οι συναρτήσεις της κλάσης Body 
 Body (const World *W, const 

OgreNewt::Collision *col, int bodytype=0) 
Constructor 

 ~Body () Destructor 
void setUserData (void *data) Ορισµός ενός αντικειµένου µε 

δεδοµένα που ορίζει ο χρήστης 
 getUserData () const Επιστροφή δείκτη προς το 

αντικείµενο αυτό 
NewtonBody * getNewtonBody () const Επιστροφή δείκτη προς το body 

Ogre::Node * getOgreNode () const Επιστροφή δείκτη προς τον κόµβο 
του Ogre3D στον οποίο είναι 
προσκολληµένο το body 

const 
OgreNewt::World * 

getWorld () const Επιστροφή δείκτη προς τον κόσµο 

void setType (int type) Ορισµός του τύπου του body. 
Μπορεί να είναι: 

int getType () const Ορισµός του τύπου του body. 
void attachToNode (Ogre::Node *node) Προσκόλληση σε ένα SceneNode 

της Ogre3D 
Void setStandardForceCallback () Ορισµός συνάρτησης για 

παραµετροποιηµένη συµπεριφορά 
κατά την άσκηση δύναµης 

Void setCustomForceAndTorqueCallback 
(ForceCallback callback) 

Ορισµός συνάρτησης για 
παραµετροποιηµένη συµπεριφορά 
κατά την άσκηση δύναµης και 
ροπής 

Void removeForceAndTorqueCallback () ∆ιαγραφή συνάρτησης για 
παραµετροποιηµένη συµπεριφορά 
κατά την άσκηση δύναµης και 
ροπής 

Void setCustomTransformCallback 
(TransformCallback callback) 

Ορισµός συνάρτησης για 
παραµετροποιηµένη συµπεριφορά 
κατά την µετακίνηση 

Void removeTransformCallback () ∆ιαγραφή συνάρτησης για 
παραµετροποιηµένη συµπεριφορά 
κατά την µετακίνηση 

Void setPositionOrientation (const 
Ogre::Vector3 &pos, const 
Ogre::Quaternion &orient) 

Ορισµός θέσης και κατεύθυνσης 

Void setMassMatrix (Ogre::Real mass, const 
Ogre::Vector3 &inertia) 

Ορισµός του πίνακα µάζας 

Void setCenterOfMass (const Ogre::Vector3 
&centerOfMass) 

Ορισµός του κέντρου µάζας 

Vecto3 getCenterOfMass () const Επιστροφή του κέντρου µάζας 
Void freeze () Παύση των υπολογισµών για αυτό 

το αντικείµενο 
Void unFreeze () Επανεκκίνηση των υπολογισµών 

για αυτό το αντικείµενο 
Void setMaterialGroupID (const MaterialID 

*ID) 
Ορισµός του υλικού 
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const 
OgreNewt::MaterialID 

* 

getMaterialGroupID () const Επιστρέφει δείκτη προς το υλικό 

Void setContinuousCollisionMode (unsigned 
state) 

Όταν εφαρµόζεται αυτή η 
συνάρτηση τότε γίνεται έλεγχος για 
συγκρούσεις πιο εντατικά ώστε να 
µην µπει ένα αντικείµενο µέσα στο 
άλλο (π.χ. όταν η ταχύτητα είναι 
µεγάλη) 

Void setOmega (const Ogre::Vector3 &omega) Ορισµός γωνιακής ταχύτητας 
Void setVelocity (const Ogre::Vector3 &vel) Ορισµός ταχύτητας 
Void setCoriolisForcesMode (int mode) Ορισµός δύναµης coriolis  
Void setAutoFreeze (int flag) Όταν εφαρµόζεται αυτή η 

συνάρτηση γίνεται έλεγχος για το 
αν αλλάζει η κατάσταση του 
αντικειµένου και σταµατάνε οι 
υπολογισµοί. 

Void setFreezeThreshold (Ogre::Real speed, 
Ogre::Real omega, int framecount) 

Ορισµός του εύρους µεταβολής 
στην κατάσταση του αντικειµένου 
που θα θεωρηθεί ακίνητο 

Void getPositionOrientation (Ogre::Vector3 
&pos, Ogre::Quaternion &orient) const 

Επιστροφή της θέσης και της 
κατεύθυνσης 

Void getMassMatrix (Ogre::Real &mass, 
Ogre::Vector3 &inertia) const 

Επιστροφή του πίνακα µάζας 

Vector3 getOmega () const Επιστροφή  της γωνιακής ταχύτητας 
Vector3 getVelocity () const Επιστροφή της ταχύτητας 

Void addImpulse (const Ogre::Vector3 &deltav, 
const Ogre::Vector3 &posit) 

Εφαρµογή ορµής στο σώµα 

Void addForce (const Ogre::Vector3 &force) Εφαρµογή δύναµης στο σώµα 
Void addTorque (const Ogre::Vector3 &torque) Εφαρµογή ροπής στο σώµα 
Void setForce (const Ogre::Vector3 &force) Μετατροπή της δύναµης 
Void setTorque (const Ogre::Vector3 &torque) Μετατροπή της ροπής 
Void addBouyancyForce (Ogre::Real 

fluidDensity, Ogre::Real 
fluidLinearViscosity, Ogre::Real 
fluidAngularViscosity, const Ogre::Vector3 
&gravity, buoyancyPlaneCallback 
callback) 

Ορισµός δύναµης άνωσης 

 

 

5.3 Το σύστηµα επιλογής του επόµενου αντικειµένου προς 
µεταφόρτωση. 

 
Όπως είδαµε από τον σχεδιασµό της εφαρµογής, τα στοιχεία που είναι 

απαραίτητα για να µπορέσει να λειτουργήσει το σύστηµα επιλογής του επόµενου 

αντικειµένου είναι αποθηκευµένα στην βάση δεδοµένων που εδρεύει στον server. Όταν 

εκκινείται η εφαρµογή συνδέεται µε τον server και λαµβάνει από τον server την 

πληροφορία αυτή για όλα τα αντικείµενα της σκηνής.  
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Mysqlpp::Connection con(false); 
 if (!con.connect(DB_name,server_address,username,password)) { 
        exit(1); 
 } 
  
 // Retrieve a subset of the sample 3dmuseum table set up by resetdb 
 mysqlpp::Query query = con.query(); 
 if(con.select_db("3dmuseum")){ 
  query << "select * from scene_excibit,excibits,lod WHERE 
scene_excibit.scene_id="+scene+" AND scene_excibit.excibit_id=excibits.id AND 
lod.excibit_id=excibits.id"; 

 mysqlpp::ResUse res = query.use(); 

 

 ,όπου DB_name είναι το όνοµα της βάσης δεδοµένων, server_address η IP 

διεύθυνση του server, username και password το όνοµα χρήστη και συνθηµατικό 

αντίστοιχα. Στην παρούσα φάση αυτά είναι µέρος του κώδικα, αλλά σε µία εµπορική 

εφαρµογή αυτά µπορεί να δίνονται από τον υπεύθυνο του συστήµατος, ώστε για κάθε 

εικονικό µουσείο να υπάρχει και άλλος κωδικός και να περιορίζονται έτσι οι επιλογές 

του χρήστη µόνο στις επιτρεπτές.  

Από τη θέση, τον προσανατολισµό και το µέγεθος που δηλώνεται στην βάση 

δεδοµένων δηµιουργούνται διάφανα, κενά ορθογώνια παραλληλεπίπεδα που 

αντιπροσωπεύουν τα αντικείµενα ώστε ο χρήστης να είναι ενήµερος για την ύπαρξη των 

αντικειµένων (σχήµα 21).  

Σε κάθε παραλληλεπίπεδο που δηµιουργείται ανατίθεται και ένα αντίστοιχο 

body από την βιβλιοθήκη νευτώνειας φυσικής.  
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Σχήµα 21: Έναρξη εφαρµογής. Εµφάνιση των παραλληλεπιπέδων 

 
Η υλοποίηση του εκθέµατος στην σκηνή γίνεται σαν στιγµιότυπο της κλάσης 

Excibit. Η  κλάση Excibit περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το έκθεµα 

καθώς και συναρτήσεις που θα αναλάβουν όλες τις ενέργειες κατά την εκτέλεση της 

εφαρµογής, π.χ. την αλλαγή  επιπέδου λεπτοµέρειας όταν µεταφορτωθεί το ανώτερο, το 

µαρκάρισµα του αντικειµένου όταν το ερώτηµα του χρήστη έχει ως απάντηση το 

αντικείµενο αυτό κ.τ.λ. Η  κλάση Excibit ορίζεται ως εξής: 
class Excibit{ 
public: 

Excibit(Data *inform, Vector3 size, OgreNewt::World *mWorld); 
 ~Excibit(); 
 void change_LOD(Data *inform, OgreNewt::World *mWorld); 
 void make_red(); 
 void make_blue();  

Entity *excibit_entity;  
 Entity *excibit_point; 
 SceneNode *excibit_node; 
 SceneNode *excibit_pnode; 
 OgreNewt::Body *body; 
 Data *info; 
 AxisAlignedBox bbox; 
 Vector3 bsize,pos; 
 OgreNewt::World *world_ptr; 
 int ID; 
 int max_LOD; 
 bool full_load; 
 int hash_value; 
  
}; 
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Βλέπουµε ότι οι µεταβλητές  της κλάσης έχουν να κάνουν µε τους κόµβους της 

Ogre3D καθώς και µε το body του συστήµατος προσοµοίωσης της νευτώνειας φυσικής 

Newton, µε την τιµή κατακερµατισµού που θα δούµε αργότερα και το µέγεθος του 

ελάχιστου ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου που εσωκλείει το αντικείµενο. 

Οι συναρτήσεις είναι, εκτός από τον constructor και τον destructor, η 

change_LOD η οποία όταν µεταφορτωθεί το επόµενο επίπεδο λεπτοµέρειας το προσθέτει 

στο δέντρο των επιπέδων λεπτοµέρειας και θέτει ως τρέχον επίπεδο το τελευταίο που 

µεταφορτώθηκε και οι make_blue και make_red που µαρκάρουν η ξε-µαρκάρουν το 

αντικείµενο. Αυτές θα είναι χρήσιµες όταν ο χρήστης καταθέσει ένα ερώτηµα και θα 

πρέπει να µαρκαριστούν τα αντικείµενα τα οποία πληρούν τα κριτήρια του χρήστη. 

 

Κατά την εκκίνηση της εφαρµογής δηµιουργείται και προσκολλάται στο 

αντικείµενο Root ένα στιγµιότυπο της κλάσης StateframeListener. Η κλάση αυτή 

ορίζεται ως εξής: 

class StateFrameListener: public FrameListener, public 
OIS::KeyListener, public OIS::MouseListener { 
 

 
 
κληρονοµεί, δηλαδή τις κλάσεις Framelistener, KeyListener και MouseListener 

της βιβλιοθήκης OIS. Εδώ εκµεταλλευόµαστε την δυνατότητα που µας δίνει η C++ για 

πολλαπλή κληρονοµικότητα και σε µία κλάση δίνουµε την λειτουργικότητα τριών και 

µάλιστα δίνουµε την δυνατότητα να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µε διεπαφή την 

καινούργια κλάση που δηµιουργείται.   

Η κλάση FrameListener είδαµε ότι προσκολάται στο αντικείµενο Root και εκτελεί 

την συνάρτηση frameStarted πριν ο SceneManager αρχίσει την οργάνωση της σκηνής 

για το επόµενο frame και την frameEnded πριν ο SceneManager αποστείλει τα δεδοµένα 

στο σύστηµα φωτοαπόδωσης.  

Η κλάση MouseListener παράγει το κατάλληλο event ανάλογα µε τις κινήσεις 

του mouse και η κλάση KeyListener πράγει το κατάλληλο event ανάλογα µε το κάθε 

πλήκτρο του πληκτρολογίου που πιέζεται ή αφήνεται. Αναλυτικότερα, στο σχήµα 22 

βλέπουµε τον ορισµό της κλάσης KeyListener. Βλέπουµε ότι περιέχει δύο pure virtual 
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συναρτήσεις, την keyPressed και keyReleased. Η πρώτη εκτελείται όταν πιέζεται ένα 

πλήκτρο και η δεύτερη όταν αφήνεται. 

∆ίνοντας την υλοποίηση των pure virtual κλάσεων είµαστε σε θέση να ορίζουµε 

τι θα γίνεται όταν πιέζεται ένα πλήκτρο. 

 
class KeyListener 
 { 
 public: 
  virtual ~KeyListener() {} 
  virtual bool keyPressed( const KeyEvent &arg ) = 0; 
  virtual bool keyReleased( const KeyEvent &arg ) = 0;   
}; 

Σχήµα 22: Ο ορισµός της κλάσης Keylistener 
 

Αντίστοιχα στο σχήµα 23 παρουσιάζεται ο ορισµός της MouseListener. Εδώ 

βλέπουµε τρεις pure virtual συναρτήσεις την mouseMoved, την mousePressed και την 

mouseReleased που καλούνται αντίστοιχα όταν κινείται το mouse όταν πιέζεται ένα 

πλήκτρο του και όταν αφήνεται ένα πλήκτρο του. Και εδώ δίνοντας την υλοποίηση τω 

κλάσεων µπορούµε να ορίζουµε την συµπεριφορά της εφαρµογής σε κάθε µία από τις 

παραπάνω καταστάσεις.  
 

class  MouseListener 
{ 
   public: 
   virtual ~MouseListener() {} 
   virtual bool mouseMoved( const MouseEvent &arg ) = 0; 
   virtual bool mousePressed( const MouseEvent &arg, MouseButtonID id ) = 0; 
   virtual bool mouseReleased( const MouseEvent &arg, MouseButtonID id ) = 0; 
}; 
 

Σχήµα 23: Ο ορισµός της κλάσης MouseListener 
 
Στον StateFrameListener, έχοντας κληρονοµήσει τις 3 αυτές κλάσεις είµαστε σε 

θέση να δώσουµε την συµπεριφορά της εφαρµογής για όλα αυτά τα events. Έτσι σε κάθε 

frameStarted, στο οποίο δεν µεταφορτώνεται ήδη κάποιο αντικείµενο, χρησιµοποιούµε 

τις εξής συναρτήσεις για να δηµιουργήσουµε την σειρά µε την οποία θα κληθούν τα 

αντικείµενα : 
bool isVisible(Excibit *dest); 

 int Hash_function(Excibit *dest); 
 void normal_hash(); 
 void QuickSort(int l,int r); 
 

Η συνάρτηση isVisible επιστρέφει true αν ένα αντικείµενο θα είναι ορατό από 

την κάµερα της σκηνής όταν µεταφορτωθεί και false αν όχι. Σε αντίθεση µε την isVisible 
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της Ogre3D η συνάρτηση αυτή ελέγχει και αν ένα αντικείµενο κρύβεται από κάποιο 

άλλο.  

Η συνάρτηση Hash_function υπολογίζει την τιµή κατακερµατισµού για κάθε 

έκθεµα χρησιµοποιώντας την isVisible καθώς και τα υπόλοιπα κριτήρια που 

περιγράψαµε στον σχεδιασµό.  

Η συνάρτηση normal_hash κανονικοποιεί το κοµµάτι των τιµών του 

κατακερµατισµού που αφορά στην απόσταση θέτοντας ως 1 την απόσταση του πιο 

απόµακρου αντικειµένου και αντίστοιχα των υπολοίπων.  

Τέλος η quicksort ταξινοµεί τα αντικείµενα µε αυξανόµενη  τιµή 

κατακερµατισµού και το αντικείµενο που είναι πρώτο βγαίνει από την λίστα και 

αποστέλλεται αίτηση για την µεταφόρτωσή του από τον server. 

 Στον server αποστέλλεται ένα µήνυµα µε το session_id και το όνοµα του αρχείου 

που ζητείται. O server µε την σειρά του παραλαµβάνει το µήνυµα και αν το αρχείο αυτό 

υπάρχει τότε το αποστέλλει αλλιώς στέλνει µήνυµα λάθους.  

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη του µηνύµατος από τον Client τότε καλείται η 

συνάρτηση από το αντικείµενο Excibit::change_LOD που παρουσιάστηκε νωρίτερα και 

αντικαθίσταται το τρέχον επίπεδο λεπτοµέρειας µε το ανώτερο (σχήµα 24) 

 
Σχήµα 24: Screenshot της εφαρµογής: Αντικατάσταση του κενού παραλληλεπιπέδου µε το πρώτο 

επίπεδο λεπτοµέριας 
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5.4 Η εφαρµογή περιήγησης του εικονικού µουσείου 
 

Έχοντας περιγράψει τις βιβλιοθήκες που χρησιµοποιήθηκαν πλέον είµαστε σε 

θέση να περιγράψουµε την ολοκλήρωσή τους στην εφαρµογή περιήγησης του εικονικού 

µουσείου.  

Αρχικά είδαµε ότι το σύστηµα επιλογής του επόµενου προς µεταφόρτωση 

αρχείου υλοποιείται µέσω των συναρτήσεων που δηλώνονται στον StateFrameListener. 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η ενσωµάτωση του γραφικού περιβάλλοντος 

αλληλεπίδρασης.  

Το γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης, τα παράθυρα, ο δείκτης του mouse 

κ.λ.π. εµφανίζονται πάνω από την σκηνή. Ο SceneManager αφού ολοκληρώσει την 

οργάνωση της σκηνής και είναι έτοιµος να στείλει τις πληροφορίες στο σύστηµα 

φωτοαπόδοσης γραφικών, εισάγει το γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης σαν 

επικάλυψη (overlay) πάνω από την σκηνή. Έτσι όπως και να κινηθεί η κάµερα τα 

παράθυρα, ο δείκτης του mouse, τα κουµπιά θα εµφανίζονται στην οθόνη.  

Το πρόβληµα στην εφαρµογή του εικονικού µουσείου είναι ότι σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις των χρηστών από το σύστηµα θα πρέπει µε το πάτηµα ενός πλήκτρου να 

εµφανίζεται το παραθυρικό περιβάλλον και να µη περιστρέφεται η κάµερα µε την 

κίνηση του mouse ενώ µε το πάτηµα του ίδιου πλήκτρου θα πρέπει να εξαφανίζεται το 

παραθυρικό περιβάλλον και η κίνηση του mouse να οδηγεί στην περιστροφή της 

κάµερας. 

Είναι φανερό, δηλαδή, πως θα πρέπει η εφαρµογή να έχει δύο καταστάσεις όπου 

η κλήση της ίδιας συνάρτησης (π.χ. mouseMoved) του StateFrameListener να έχει ως 

αποτέλεσµα διαφορετική συµπεριφορά στην εφαρµογή. Ένας απρόσεκτος σχεδιασµός 

θα οδηγούσε σε συναρτήσεις µε πολλούς βρόγχους if then else. Όµως ένας τέτοιος 

σχεδιασµός θα οδηγούσε σε πολύ περίπλοκο κώδικα µε ελάχιστες πιθανότητες 

επαναχρησιµοποίησης και εξουδετέρωση ουσιαστικά ενός από τα βασικότερα 

πλεονεκτήµατα του αντικειµενοστραφούς σχεδιασµού. Επίσης σε περίπτωση που ο 

προγραµµατιστής θα ήθελε να προσθέσει µία ακόµα κατάσταση (π.χ. Demo mode όπου 

η κίνηση του mouse δεν έχει κανένα αποτέλεσµα και η κάµερα κινείται σε 

προκαθορισµένη τροχιά) θα έπρεπε να επέµβει σε όλες τις συναρτήσεις και να προσθέσει 

περαιτέρω συνθήκες.  
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Για την ενσωµάτωση λοιπόν αυτής της λειτουργικότητας του γραφικού 

περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης ακολουθήθηκε ο σχεδιασµός µε καταστάσεις (state 

design pattern) όπως αυτός περιγράφεται από τους Shallow και Trott [2].  

 

5.4.1  State design pattern 
 

Στο σχήµα 25 παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγµα του State design pattern για 

την καλύτερη κατανόηση του. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε την κλάση TCPconnection η 

οποία έχει τρεις καταστάσεις την Established την listen και την closed και θέλουµε κατά 

τον χρόνο εκτέλεσης οι συναρτήσεις open, close και acknowledge να συµπεριφέρονται 

διαφορετικά ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Στο σχήµα 25 βλέπουµε 

το διάγραµµα κλάσεων που ακολουθείται µε το state design pattern.  

 
Σχήµα 25: Παράδειγµα του state design pattern 

 

Η κλάση TCPconnection περιέχει έναν δείκτη προς µία κλάση TCPState η οποία 

ουσιαστικά είναι η διεπαφή της κλάσης TCPConnection µε τις καταστάσεις. Οι 

συναρτήσεις Open, Close και Acknowledge εκτελούν την αντίστοιχη συνάρτηση της 

κλάσης που δείχνει ο δείκτης state. Π.χ. 

 
void TCPConnection::Open () { 
        _state->Open(this); 
} 
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Επίσης περιέχει και την συνάρτηση changeState() η οποία αναθέτει στον δείκτη 

state την κατάλληλη κλάση 

 
void TCPConnection::ChangeState (TCPState* s) { 
        _state = s; 
    } 

 

Οι κλάσεις TCPEstablished την TCPListen και την TCPClosed κληρονοµούν την 
TCPState πράγµα που σηµαίνει ότι ο δείκτης state της κλάσης TCPConnection µπορεί να 
δείχνει σε αυτές. Έτσι σε κάθε µία από αυτές τις κλάσεις υλοποιείται η συµπεριφορά που 
θέλουµε. Π.χ. 

 
void TCPClosed:: Open (TCPConnection* t) { 
        ChangeState(t, TCPEstablished::Instance()); 
    } 

 
Επίσης είναι σηµαντικό στον σχεδιασµό αυτόν οι κλάσεις να είναι singletons 

ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση να υπάρχουν δύο στιγµιότυπα της ίδιας κατάστασης.  
 

 

Το διάγραµµα κλάσεων του StateFrameListener παρουσιάζεται στο σχήµα 26: 

 

+change_state()
+MouseMoved()
+MousePressed()
+MouseReleased()
+KeyPressed()
+KeyReleased()
+FrameStarted()
+FrameEnded()
+isVisible()
+HashFunction()
+normalHash()
+QuickSort()

+state : state*
StateFrameListener

#change_state(in SFL : StateFrameListener*, in s : state*)
+MouseMoved()
+MousePressed()
+MouseReleased()
+KeyPressed()
+KeyReleased()
+FrameStarted()
+FrameEnded()

-state : state*
state

+MouseMoved()
+MousePressed()
+MouseReleased()
+KeyPressed()
+KeyReleased()
+FrameStarted()
+FrameEnded()

-state
GUI

+MouseMoved()
+MousePressed()
+MouseReleased()
+KeyPressed()
+KeyReleased()
+FrameStarted()
+FrameEnded()

-state
walk

 
Σχήµα 26: ∆ιάγραµµα κλάσεων της κλάσης StateFrameListener 
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Από το σχήµα 26 είναι φανερό ότι οι κλάσεις walk και GUI περιέχουν την 

διαφορετική συµπεριφορά των συναρτήσεων που παράγονται από την κίνηση του 

mouse ή το πάτηµα ενός πλήκτρου κ.τ.λ. Οι συναρτήσεις που είδαµε στην παράγραφο 

5.3 που είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του συστήµατος για την επιλογή του 

επόµενου προς µεταφόρτωση αρχείου υλοποιούνται στην κλάση StateFrameListener 

αφού η συµπεριφορά τους δεν επηρεάζεται από την τρέχουσα κατάσταση.  
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6 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
 
Σε πρώτη φάση δοκιµάστηκε µία πρώτη εφαρµογή, η οποία δεν περιµένει να 

µεταφορτωθούν τα αντικείµενα από το δίκτυο αλλά είναι αποθηκευµένα τοπικά. Έγιναν 

δοκιµές για τα frames per second που µπορεί το σύστηµα φωτοαπόδοσης 3D γραφικών 

να αποδώσει ώστε να δούµε αν είναι ικανοποιητική η απόδοσή του.  

Το σύστηµα στο οποίο γίνονται τα πειράµατα είναι ένα laptop fujitsu-siemens 

Amilo 1425. Έχει επεξεργαστή centrino 1.83MHz, 512MB R.A.M. και η κάρτα γραφικών 

είναι η mobile 9700 της ATI.  

Στα σχήµατα 27 και 28 βλέπουµε screenshots από την εφαρµογή αυτή. 

 

 
Σχήµα 27: Στιγµιότυπα από την εκτέλεση της εφαρµογής. 

 
 

 
Σχήµα 28: Στιγµιότυπα από την εκτέλεση της εφαρµογής. 
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Στην εφαρµογή αυτή όπως βλέπουµε από τις παραπάνω εικόνες υπάρχουν σκιές 

στα αντικείµενα οι οποίες παράγονται από το σύστηµα. Στο σχήµα 29 παρουσιάζονται 

τα frames per second για διάφορους αριθµούς πολυγώνων.  

Βλέπουµε ότι στα 500000 πολύγωνα παράγονται περίπου 17 frames το 

δευτερόλεπτο και έτσι η ψευδαίσθηση της κίνησης µπορεί να αποδοθεί. Από εκεί και 

πέρα τα αποτελέσµατα δεν είναι ικανοποιητικά. Όµως, 500000 πολύγωνα είναι µία 

πάρα πολύ καλή απόδοση για αυτή την κάρτα γραφικών και είναι αρκετά για να 

αποδοθούν µε λεπτοµέρεια τα εκθέµατα ενός µουσείου. Για παράδειγµα η κάµερα που 

παρουσιάζεται στο σχήµα 4, από το µουσείο της ταινιοθήκης, αποτελείται από 25000 

πολύγωνα. Επίσης χρησιµοποιώντας  επίπεδα λεπτοµέρειας είµαστε σε θέση να 

περιορίζουµε τα πολύγωνα που εµφανίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη σε λιγότερα από 

500000 παρά το ότι µπορεί να φαίνονται ταυτόχρονα όλα τα εκθέµατα του µουσείο. 

Αυτό συµβαίνει γιατί όσο πιο µακριά είναι η κάµερα από ένα αντικείµενο τόσο 

µικρότερο επίπεδο λεπτοµέρειας θα παρουσιάζεται και κατά συνέπεια τόσο λιγότερα 

πολύγωνα για το αντικείµενο αυτό. Είδαµε ότι η εφαρµογή που υλοποιήθηκε είναι σε 

θέση να κάνει υπολογισµούς και να εµφανίζει το κατάλληλο επίπεδο λεπτοµέρειας του 

κάθε αντικειµένου και µάλιστα µπορεί αυτό το επίπεδο να το µεταφορτώνει δυναµικά 

µετά την εκκίνηση της εφαρµογής.  
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Σχήµα 29: ∆ιάγραµµα FPS συναρτήσει των πολυγώνων των αντικειµένων 
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Βλέπουµε λοιπόν ότι το σύστηµα το οποίο έχει υλοποιηθεί έχει ικανοποιητική απόδοση 

όταν λειτουργεί offline.  

Στην συνέχεια δοκιµάστηκε το σύστηµα επιλογής του επόµενου προς 

µεταφόρτωση αντικειµένου, για να διαπιστώσουµε το κατά πόσον βελτιώνεται ο χρόνος 

αναµονής της εφαρµογής. Για να γίνει αυτό, δηµιουργήθηκαν 2 σκηνές για να 

δοκιµαστεί ο αλγόριθµος σε αυτές. Η κάτοψη της πρώτης σκηνής φαίνεται στο σχήµα 30. 

Στην εικόνα φαίνονται τα µεγέθη των αντικειµένων και η σειρά µεταφόρτωσης.  

 

 
Σχήµα 30: Κάτοψη της πρώτης σκηνής των πειραµάτων 

 
 

Αν υποθέσουµε ότι η σύνδεση είναι 1Mbps τότε για να φορτωθούν εξ’ αρχής τα 

αντικείµενα χρειάζονται περίπου 6 λεπτά. Ο χρόνος αυτός είναι πολύ µεγάλος για να 

περιµένει ο µέσος χρήστης.  

Με τον προτεινόµενο αλγόριθµο σε περίπτωση που µείνει η κάµερα ακίνητη, 

όπως φαίνεται στην εικόνα 30, τα αντικείµενα θα φορτωθούν µε τη σειρά που φαίνεται 

από την αρίθµησή τους και κάθε αντικείµενο θα κάνει 40sec να φορτωθεί. Αν η κάµερα 

δεν περιστρέφεται γρήγορα, αυτό µπορεί να οδηγήσει σε οµαλή περιήγηση στο χώρο.  

Ο αλγόριθµος είναι ακόµα πιο αποτελεσµατικός σε κλειστούς χώρους. Στην 

εικόνα 31 φαίνεται η δεύτερη σκηνή στην οποία δοκιµάστηκε ο αλγόριθµος. Ουσιαστικά 

τα αντικείµενα είναι τα ίδια απλά έχουν προστεθεί τα τοιχώµατα.  
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Σχήµα 31: Κάτοψη της δεύτερης σκηνής των πειραµάτων 
 

Στο παράδειγµα της εικόνας 31, θα µεταφορτωθούν τα αντικείµενα µε την εξής 

σειρά: 4, 6, 7, 8, 5, 1, 2, 3, 9, 10, 11.  Και πάλι, αν η κάµερα δεν κινείται από δωµάτιο σε 

δωµάτιο πολύ γρήγορα και δεν περιστρέφεται γρήγορα, η περιήγηση είναι οµαλή και 

συνεχής.  

Συνεπώς παρατηρούµε ότι ο αλγόριθµος αυτός είναι σε θέση να διαχειριστεί τη 

σειρά που µεταφορτώνονται τα αντικείµενα στη σκηνή µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί 

να γίνει συνεχής και οµαλή περιήγηση. Επίσης εκµεταλλεύεται το bandwidth και σε 

στιγµές που η κάµερα δεν κινείται, ώστε να µεταφορτώνονται όλα τα αντικείµενα της 

σκηνής σταδιακά και όχι µόνο αυτά που βρίσκονται µέσα στο πεδίο θέασης.  Ο χρόνος 

αναµονής µειώνεται σηµαντικά και ο χρήστης έχει την δυνατότητα να συλλέξει 

πληροφορίες για τα αντικείµενα ακόµα και αν αυτά δεν έχουν µεταφορτωθεί πλήρως. 
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7 Ανακεφαλαίωση – Συµπεράσµατα. 
 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε η διαδικασία ανάλυσης, σχεδιασµού και 

υλοποίησης ενός τρισδιάστατου εικονικού µουσείου. Αρχικά έγινε η συλλογή και 

ανάλυση των απαιτήσεων από την εφαρµογή. Έγιναν συνεντεύξεις σε πιθανούς χρήστες, 

όπως ιστορικούς τέχνης, καλλιτέχνες, απλούς χρήστες, διαχειριστές δικτύων κ.λ.π. Οι 

βασικότερες απαιτήσεις είναι: 

• ∆υνατότητα µέγιστης ποιότητας όσο κοντά και αν πλησιάζει η κάµερα 

στο αντικείµενο, συνεπώς επίπεδα λεπτοµέρειας στην υφή του 

αντικειµένου (texture) και επίπεδα λεπτοµέρειας και στην γεωµετρία του 

αντικειµένου. 

• Όσο το δυνατόν πιστότερη χρωµατική απεικόνιση. 

• Απεικόνιση του σχετικού µεγέθους των εκθεµάτων. 

• ∆υνατότητα για την εξόρυξη πληροφοριών για κάθε έκθεµα 

• ∆υνατότητα αναζήτησης εκθεµάτων µε κάποια κριτήρια 

• Minimap 

• Εύκολη διαδραστικότητα στην περιήγηση που ακολουθεί τα πρότυπα των 

τρισδιάστατων παιχνιδιών 

• Σαφής και προφανής διαχωρισµός των αντικειµένων τα οποία περιέχουν 

πληροφορία από τα αντικείµενα που είναι ανενεργά, χωρίς την αλλοίωση 

της µορφής των αντικειµένων (highlight, morph κλπ) 

• Εύκολη εγκατάσταση 

• Μικρό µέγεθος αρχείου εφαρµογής 

• Εύκολος στην χρήση editor 

• Μικρή καθυστέρηση για την εκκίνηση της εφαρµογής 

• ∆ιεθνή πρότυπα τεκµηρίωσης 

• Εξασφάλιση των πνευµατικών δικαιωµάτων των εκθεµάτων 

 

Στην συνέχεια έγινε σχεδιασµός της εφαρµογής όπου αναγνωρίστηκαν τα 

βασικότερα υποσυστήµατα και οι απαιτήσεις που έχουν οι χρήστες από αυτά. Τα 

βασικότερα υποσυστήµατα στα οποία βασίζονται τα υπόλοιπα είναι η βιβλιοθήκη 
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µαθηµατικών και η βιβλιοθήκη επικοινωνίας µε την GPU.  Έχοντας γίνει ο σχεδιασµός 

έγινε κατάτµηση των εργασιών σε οµάδες εργασίας και συγκεντρώθηκαν οι δεξιότητες 

που θα πρέπει να έχουν τα µέλη τους.  

Στην συνέχεια έγινε η υλοποίηση κάποιων υποσυστηµάτων της εφαρµογής, ενώ 

για κάποια  από αυτά χρησιµοποιήθηκαν βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα οι οποίες 

τροποποιήθηκαν όπου ήταν απαραίτητο.  

Τέλος δοκιµάστηκε η εφαρµογή offline και online. Τα συµπεράσµατα που 

εξάγονται από την παραπάνω διαδικασία είναι τα εξής: 

Η εφαρµογή ενός πλήρους τρισδιάστατου εικονικού µουσείου είναι ιδιαίτερα 

απαιτητική. Οι οµάδες εργασίας πρέπει να αποτελούνται από µέλη τα οποία πρέπει να 

έχουν ένα µεγάλο εύρος γνώσεων πέρα από τον προγραµµατισµό αλλά και φαντασία.  

Το σύστηµα φωτοαπόδοσης γραφικών που χρησιµοποιήθηκε παρουσιάζει 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα και παρέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που είναι 

απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών.  

Το σύστηµα δυναµικής µεταφόρτωσης αντικειµένων λειτουργεί ικανοποιητικά 

και µάλιστα σε κλειστούς χώρους έχει πάρα πολύ καλή απόδοση.  

Η εφαρµογή είναι εύκολα επεκτάσιµη λόγω του αντικειµενοστραφούς 

σχεδιασµού της και µπορούν να ενσωµατωθούν εύκολα διεθνώς αναγνωρισµένα 

πρότυπα περιγραφής εκθεµάτων, όπως αυτά που περιγράφονται από τον οργανισµό 

«The Dublin Core Metadata Initiative».  

Η βάση δεδοµένων είναι έτσι σχεδιασµένη  ώστε να είναι εύκολη η εξόρυξη 

πληροφορίας από portals σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει το απαραίτητο 

bandwidth ή δεν έχει το απαραίτητο υλικό, για να περιηγηθεί στην εφαρµογή του 

τρισδιάστατου µουσείου 
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