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1 Περύληψη – Abstract 

1.1 Περύληψη 

τθν παροφςα εργαςία αναπτφξαμε ζνα εργαλείο που βαςίηετε πάνω ςε τριςδιάςτατα 

γραφικά για τθν οπτικι παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ, τθν αντιςτοίχθςθ οντοτιτων και 

ςχζςεων ανάμεςα ςε διαφορετικζσ πθγζσ αλλά και τθν υποβοικθςθ του χριςτθ για τθν 

γριγορθ και εφκολθ αναγνϊριςθ των δομϊν, τθσ ιεραρχίασ και των ςχζςεων που 

αναπτφςςονται ανάμεςα ςε οντότθτεσ ι διαφορετικζσ πθγζσ.  

θμείο κλειδί ςτθν οπτικι παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ αποτελεί θ χριςθ τθσ τρίτθσ 

διάςταςθσ του χϊρου, δθλαδι του βάκουσ, για μια πιο ςφγχρονθ, εφχρθςτθ και 

διαιςκθτικι αναπαράςταςθ με ςτόχο τθν εφκολθ, γριγορθ αντίλθψθ και ευζλικτθ 

διαχείριςθ των οντοτιτων κακϊσ και των ςχζςεων που τισ διζπουν.  

τόχο μασ αποτελεί θ μελζτθ, ςχεδίαςθ και καταςκευι ενόσ εργαλείου που κα είναι ςε 

κζςθ να βοθκάει τoν χριςτθ ςτθν δθμιουργία αντιςτοιχιςεων οντοτιτων και ςχζςεων 

ανάμεςα ςε πλθροφοριακά μοντζλα που βαςίηονται ςτο πρότυπο RDFS, με κφριο 

παράδειγμα τθν ςυςχζτιςθ οποιουδιποτε πλθροφοριακοφ μοντζλου «δθλωμζνο ςε 

RDFS», ςτο μοντζλο CIDOC CRM (Conceptual Reference Model) για να χρθςιμοποιθκεί 

από άλλα εργαλεία για τθν μετατροπι δεδομζνων από το ζνα ςχιμα ςτο άλλο.  

1.2 Abstract  

In this work we developed an information visualization tool based on three dimensional 

graphics. The core functionality provided by this specific tool enables the end user to 

map entities and properties between different sources aiding him to quickly and easily 

recognize the structures, the hierarchy and the relations which are developed between 

diverse entities or sources. 

Key point in our information visualization tool is the usage of the third dimension of 

space, referring to depth, for a more advanced, user friendly and intuitive 

representation of information in order to manage entities and their relations easily, 

quickly and flexibly. 

Our goal is to study, design and construct a tool which will be able to aid the end user in 

creating entities and relations mappings between information models written in RDFS 

language. Primary focus is on mapping any information model “declared in RDFS” to the 

CIDOC CRM (Conceptual Reference Model), so it can be used as input from other tools 

for data conversion among different schemas. 
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2 Ειςαγωγό  
Ο τομζασ τθσ οπτικοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ προςπακεί να δϊςει φυςικι υπόςταςθ 

ςε δεδομζνα και ςχζςεισ που μπορεί να ζχουν υλικι και ποςοτικι παρουςία κακϊσ 

επίςθσ και ςε δεδομζνα και ςχζςεισ που μπορεί να ζχουν αποκλειςτικά και μόνον 

νοθτι υπόςταςθ. Για παράδειγμα ζνα αμάξι είναι ζνα αντικείμενο με φυςικι υπόςταςθ 

διότι αποτελείται από φλθ, ζχει ςυγκεκριμζνο μζγεκοσ, βάροσ ι χρϊμα, και μποροφμε 

να το δοφμε ι να το ακουμπιςουμε. Αντικζτωσ, το τι αποτελεί τζχνθ ι πολιτιςμό δεν 

είναι κάτι που μποροφμε να το δοφμε, να το ακουμπιςουμε, να το ποςοτικοποιιςουμε 

ι να το εγκλωβίςουμε ςε ζνα κουτί. Ο τομζασ τθσ οπτικοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ 

ζρχεται να δϊςει λφςθ ςε αυτό ταυτίηοντασ νοθτζσ ζννοιεσ με φυςικζσ λζξεισ ι 

γεωμετρικά αντικείμενα οφτωσ ϊςτε να γίνει δυνατι θ ψθφιοποίθςθ και 

αναπαράςταςθ οποιαςδιποτε κατάςταςθσ ι ςεναρίου. 

Θ πλθροφορία που προςπακοφμε να οπτικοποιιςουμε μπορεί να γίνει υπερβολικά 

πολφπλοκθ , να περιζχει μεγάλο αρικμό υποπεδίων ι να διακατζχετε από ιεραρχικι 

δομι και πολυάρικμεσ ςχζςεισ μεταξφ των οντοτιτων οι οποίεσ διαςταυρϊνονται. 

Οι πρόςφατεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ μζςα ςτθν δεκαετία 2000-2010 ςτον τομζα των 

γραφικϊν ςυςτθμάτων των υπολογιςτϊν ζχουν κάνει πραγματικότθτα τθν δυνατότθτα 

ανάπτυξθσ και εξελίξεισ 3D προγραμμάτων που είναι ςε κζςθ να ςχεδιάςουν και να 

χειριςτοφν τριςδιάςτατο χϊρο και αντικείμενα ςε πραγματικό χρόνο αλλά και να 

δϊςουν τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να αλλθλεπιδράςει με τον τριςδιάςτατο αυτό 

κόςμο. Χάρθ ςε αυτά ο χριςτθσ ζχει άμεςθ ανάδραςθ τθν οποία μπορεί να 

αξιολογιςει και να δράςει ανάλογα. 

Επιπλζον, θ φπαρξθ τθσ RDF (Resource Description Framework) ζχει δϊςει το ζναυςμα 

ςτθν δθμιουργία μίασ γενικισ μεκόδου για τθν περιγραφι διανοθτικϊν περιγραφϊν ι 

μοντζλων πλθροφορίασ, θ οποία υλοποιείται βάςθ διαδικτυακϊν πθγϊν. Οι 

περιγραφζσ αυτζσ όμωσ, δεν ακολουκοφν όλεσ τθν ίδια μεκοδολογία ι νοοτροπία 

ακόμα και αν αναφζρονται ςτισ ίδιεσ ζννοιεσ ι ςτα ίδια δεδομζνα. 

Αυτά ζχουν δϊςει το ζναυςμα ςτον χϊρο των επιςτθμόνων των θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν για ζρευνα ςε ζνα εντελϊσ καινοφριο τομζα που αφορά τθν βζλτιςτθ και 

εφχρθςτθ αποτφπωςθ τθσ πλθροφορίασ ςε ζνα τριςδιάςτατο κόςμο κακϊσ επίςθσ και 

των καλφτερων δυνατϊν τρόπων διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ τθσ πλθροφορίασ μασ, 

κάνοντασ χριςθ και τθσ τρίτθσ διάςταςθσ του τριςδιάςτατου κόςμου (δθλαδι του 

βάκουσ). Χάρθ ςτθν τρίτθ διάςταςθ μποροφμε να κάνουμε καλφτερθ διαχείριςθ τθσ 

κζςθσ που καταλαμβάνουν τα αντικείμενα εκμεταλλευόμενοι διαφορετικά επίπεδα 

βάκουσ φζρνοντασ τα πιο κοντά και αποφεφγοντασ διαςταυρϊςεισ γραμμϊν.  
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Ζχοντασ λάβει όλα αυτά υπόψθ, αντιλθφκικαμε τθν ανάγκθ φπαρξθσ και υλοποίθςθσ 

ενόσ εργαλείου το οποίο κα είναι ςε κζςθ να βοθκάει τον χριςτθ ςτθν δθμιουργία 

αντιςτοιχιςεων πλθροφορίασ ανάμεςα ςε διαφορετικά μοντζλα αναπαράςταςθσ 

πλθροφορίασ τα οποία κα ζχουν οριςτεί βάςθ του προτφπου RDF. 

3 Τεχνικϋσ Εξαγωγόσ 3D  
τθν πραγματικότθτα το ανκρϊπινο μάτι είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςει τριςδιάςτατα 

αντικείμενα χάρθ ςτθν απόςταςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτα δυο μάτια μασ κακϊσ οι 

εικόνεσ που φτάνουν ςε αυτά από το ίδιο αντικείμενο παρουςιάηουν ελαφρά 

διαφορετικι γωνία. Ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ είναι ςε κζςθ να ςυνδυάςει αυτζσ τισ 

δυο εικόνεσ και να εξάγει πλθροφορία για το ςχιμα του αντικείμενου και τθν 

απόςταςθ του από το αντικείμενο. 

 

Figure 1. Αναγνϊριςθ αντικειμζνου και οπτικό βάκοσ  

 

3.1 Τεχνολογύα Κινηματογρϊφου  

τισ ςθμερινζσ κινθματογραφικζσ αίκουςεσ είναι αρκετά διαδεδομζνεσ πλζον οι 

προβολζσ τριςδιάςτατων ταινιϊν οι οποίεσ γυρίηονται χάρθ ςε ςτερεοςκοπικζσ 

κάμερεσ που διακζτουν δφο φακοφσ οι οποίοι προςομοιϊνουν τα ανκρϊπινα μάτια. Θ 

τεχνολογία αυτι λειτουργεί χάρθ ςτθν φπαρξθ δυο προβολζων που αποτυπϊνουν ςτο 

πανί δυο διαφορετικζσ εικόνεσ, θ μια ςε χρϊμα κόκκινο και θ άλλθ ςε χρϊμα μπλε ι 

πράςινο. Σα «απαραίτθτα» γυαλιά είναι ςε κζςθ να επιτρζψουν ςτθν μια εικόνα να 

οδθγθκεί ςτο ζνα μάτι και τθν άλλθ εικόνα να οδθγθκεί ςτο άλλο μάτι.  
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Figure 2. Τεχνολογία 3D κινθματογράφου 

Χωρίσ τα γυαλιά το μόνο πράγμα που κα ιμαςταν ςε κζςθ να δοφμε κα ιταν μια κολι 

εικόνα. Για παράδειγμα οι παρακάτω φωτογραφίεσ Α και Β ζχουν λθφκεί ταυτόχρονα 

από μια ςτερεοςκοπικι κάμερα. Σο αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ τουσ ςτθν ιδία 

εικόνα  παρουςιάηετε ςτθν φωτογραφία C. 

 

Figure 3. Παράδειγμα 3D φωτογραφίασ  

 

Θ τεχνολογία αυτι δεν ζχει γίνει ευρζωσ γνωςτι εξαιτίασ των ειδικϊν μθχανθμάτων και 

γυαλιϊν που χρειάηονται για να λειτουργιςει. κα λζγαμε ότι κα ιταν υπερβολικό αν 

κάκε φορά που κα κζλαμε να αντιλθφκοφμε τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ κα ζπρεπε 

να ζχουμε μαηί μασ  τα απαραίτθτα γυαλιά εικονικισ πραγματικότθτασ.  

τθν εφαρμογι μασ δεν επιδιϊκουμε τθν χριςθ αυτισ τθσ τεχνολογίασ αλλά δεν τθν 

απορρίπτουμε κιόλασ ςτα πλαίςια μίασ μελλοντικισ αναβακμιςμζνθσ ζκδοςθσ που να 

υποςτθρίηει τθν τεχνολογία αυτι. 
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3.2 Εξαγωγό Τριςδιϊςτατων Γραφικών Υπολογιςτών 

Αντίκετοσ πιο ευρζωσ διαδεδομζνθ τεχνολογία αποτελεί θ αποτφπωςθ τριςδιάςτατων 

γραφικϊν ςε κοινζσ δυςδιάςτατεσ οκόνεσ δίνοντασ τθν ψευδαίςκθςθ ςτον χριςτθ του 

τριςδιάςτατου κόςμου κάνοντασ χριςθ ςχθμάτων, κζςθσ, μεγζκουσ, χρωμάτων, 

ςκιάςεων και κίνθςθσ. Αυτι είναι και θ τεχνολογία που κα χρθςιμοποιιςουμε ςτθν 

εργαςία μασ. Ο βαςικόσ λόγοσ χριςθσ είναι το ότι δεν χρειάηεται ειδικόσ εξοπλιςμόσ 

για τθν τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ των οντοτιτων μασ. 

 

 

4 Γιατύ 3D? 

4.1 Προτερόματα   

Κάνοντασ χριςθ τριςδιάςτατων γραφικϊν ( δθλαδι αν προςκζςουμε τθν διάςταςθ z ) 

μποροφμε να παρουςιάςουμε μεγαλφτερθ πλθκικότθτα οντοτιτων ςτον χριςτθ 

κάνοντασ χριςθ τθσ ίδιασ δυςδιάςτατθσ οκόνθσ αν τα αντικείμενα τοποκετθκοφν ςτθν 

ςωςτι κζςθ ςτον τριςδιάςτατο κόςμο. Κακϊσ ςτθν ίδια απόςταςθ χωράει πολφ 

μεγαλφτερο πλικοσ αντικειμζνων. Αφοφ, αν ιμαςταν ςτον δυςδιάςτατο χϊρο και 

λαμβάναμε όλα τα ςθμεία που ζχουν απόςταςθ μικρότερθ από d, κα καταλιγαμε ςε 

μία επιφάνεια με το ςχιμα κφκλου. Αν όμωσ, μεταφερόμαςταν ςτον τριςδιάςτατο 

χϊρο και λαμβάναμε όλα τα ςθμεία που ζχουν απόςταςθ μικρότερθ από d, τότε κα 

καταλιγαμε ςε ζνα αντικείμενο τφπου ςφαίρα που διακζτει πολφ περιςςότερο 

αξιοποιιςιμο χϊρο από το κφκλο. Πζραν τοφτου, μποροφμε να τοποκετιςουμε τα 

αντικείμενα ςτον εικονικό χϊρο με τζτοιον τρόπο (εκμεταλλευόμενοι κατάλλθλα τθν 

τρίτθ διάςταςθ) ϊςτε να υπάρχει καλφτερθ διαςφνδεςθ των οντοτιτων μζςω των 

ςχζςεων. Δθλαδι, δεδομζνου ότι πλζον οι οντότθτεσ ειςάγονται ςτον τριςδιάςτατο 

χϊρο μποροφν πλζον όςεσ από αυτζσ ςχετίηονται να ειςαχκοφν πλθςιζςτερα κακϊσ αν 

δεν χωράνε ςτο ίδιο επίπεδο μποροφν να ειςαχκοφν ςε διαφορετικό αλλά διατθρϊντασ 

τθν ίδια απόςταςθ μεταξφ τουσ. Επιπλζον, οι ςχζςεισ που ενδζχεται να υπάρχουν 

ανάμεςα ςτισ οντότθτεσ ζχουν μικρότερθ πικανότθτα να ςυγκροφονται με άλλα 

αντικείμενα εφόςον αυτά κα είναι ςε διαφορετικά επίπεδα.  

Σο προτζρθμα αυτό που παρουςιάηει θ ςχεδίαςθ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο είναι 

ιδιαίτερα χριςιμο ςτα μοντζλα που βαςίηονται ςτο πρότυπο RDF κακϊσ ζχουμε 

πολλαπλζσ ςυνδζςεισ μεταξφ κόμβων. Αφοφ, αν βαςιηόμαςταν ςε μία ςχεδίαςθ που κα 

ζκανε χριςθ ενόσ δυςδιάςτατου επιπζδου, ενδζχεται , το μικοσ των links ανάμεςα ςτισ 

οντότθτεσ να ιταν πολφ μεγάλο και ανάλογα με τισ καταςκευαςτικζσ αρχζσ κα 
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μποροφςε να ακολουκεί μθ λογικι πορεία ςε περίπτωςθ αποφυγισ ςφγκρουςθσ με 

οντότθτεσ. 

Πζραν αυτοφ, θ καταςκευι ςτισ δφο διαςτάςεισ (ςε περίπτωςθ πολλαπλϊν ςυνδζςεων) 

ςυνεπάγεται τθν φπαρξθ πολλϊν διαςταυρϊςεων ςχζςεων ι απομακρυςμζνων 

διαςυνδζςεων, που με τθν ςειρά του ςυνεπάγεται τθν ενδεχόμενθ παραπλάνθςθ του 

χριςτθ και τθν παρεμπόδιςθ του ζργου του. 

Επιπλζον, εξαιτίασ τισ οικονομίασ χϊρου που πρζπει να γίνει ςτισ δφο διαςτάςεισ, είναι 

πιο δφςκολο να τοποκετθκοφν οι οντότθτεσ ςε ςωςτι κζςθ ϊςτε να αναδυκοφν 

ςχζςεισ και προτιμιςεισ όπωσ για παράδειγμα ότι θ οντότθτα γονζασ κα πρζπει να 

βρίςκεται πάνω από τθν οντότθτα παιδί. Θ επιλογι αυτι χαρακτθρίηεται ωσ 

απαραίτθτθ διότι ςτουσ διανοθτικοφσ γράφουσ τθσ RDF επικυμοφμε το πιο γενικό 

χαρακτθριςτικό, θ πιο γενικι οντότθτα, θ οντότθτα τθν οποία κλθρονομοφν άλλεσ να 

εμφανίηεται πιο ψθλά ςτθν διάςταςθ του φψουσ. Αυτό το πρόβλθμα δεν εντοπίηεται 

ςτον τριςδιάςτατο χϊρο κακϊσ διακζτουμε άπειρο βάκοσ για τθν τοποκζτθςθ τθσ 

οντότθτασ ςτο επικυμθτό φψοσ αλλά ςε διαφορετικό επίπεδο βάκουσ.  

Ζτςι, υιοκετοφμε μία αρχι που υποςτθρίηει ότι οι ςχζςεισ τφπου Isa «επικυμοφμε» να 

ζχουν αρχικό και τελικό ςθμείο που βρίςκεται ςε διαφορετικό υψόμετρο και οι ςχζςεισ 

τφπου Property να ζχουν αρχικό και τελικό ςθμείο που να βρίςκονται ςτο ίδιο 

υψόμετρο. Σο επίπεδο βάκουσ του αρχικοφ και του τελικοφ ςθμείου μπορεί να ποικίλει 

ανάλογα με τθν περίπτωςθ ι τισ επιλογζσ του χριςτθ. Θ αρχι αυτι δεν κα μποροφςε 

να επιτευχκεί χωρίσ τθν χριςθ τθσ τρίτθσ διάςταςθσ του βάκουσ. 

Ο βαςικόσ λόγοσ που επικυμοφμε αυτι τθν ςχεδίαςθ των ςχζςεων είναι ότι χάρθ ςε 

αυτιν, ο χριςτθσ μπορεί να αντιλαμβάνεται  διαιςκθτικά τθν ιεραρχία και τθν δομι τθσ 

πλθροφορίασ  

Επίςθσ θ τρίτθ διάςταςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 

προςδϊςει γνωρίςματα και χαρακτθριςτικά ςτα αντικείμενα μόνο και μόνο από τθν 

κζςθ που καταλαμβάνουν και ζτςι το ςχιμα να είναι πιο ευζλικτο και να μθν 

περιοριςτεί ςτθν αποτφπωςθ αντικειμζνων ςε ζνα και μόνο επίπεδο. Για παράδειγμα 

ςτον 3D κόςμο τα ςχιματα δεν ζχουν όλα το ίδιο μζγεκοσ κακϊσ είναι μικρότερα όςο 

πιο βακφτερα εμφανίηονται και επίςθσ αντικείμενα μποροφν να κρφβονται πίςω από 

άλλα ι και να εμφανίηονται μερικϊσ. Άρα με μια ςωςτι χριςθ του χϊρου ο χριςτθσ 

μπορεί να είναι ςε κζςθ να βλζπει μεγαλφτερο πλικοσ οντοτιτων που χωράνε ςτθν 

ίδια απόςταςθ ι και καλυτζρα οργανωμζνθ και ζτςι θ τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ 

χαρακτθρίηετε ωσ πιο αποδοτικι και ικανοποιθτικι. Πράγμα που είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιθτικό όταν ζχουμε να κάνουμε με μεγάλο πλικοσ δεδομζνων που ενδζχεται 

να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ζνα ακόμα μεγαλφτερο αρικμό ςχζςεων. Όπωσ ζχουν 
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δείξει και αποτελζςματα ερευνϊν [1] θ παρουςίαςθ πλθροφορίασ ςτον τριςδιάςτατο 

κόςμο μπορεί να βοθκιςει περιςςότερο τον χριςτθ ςτθν κατανόθςθ τθσ πλθροφορίασ 

κακϊσ ο εγκζφαλοσ μασ είναι ςυνθκιςμζνοσ ςτθν επεξεργαςία τριςδιάςτατων εικόνων 

και αποκτοφν νόθμα οι κατευκφνςεισ των γραμμϊν και θ τοποκζτθςθ αντικειμζνων ςε 

διαφορετικά επίπεδα. Ζτςι ο χριςτθσ κα είναι ςε κζςθ να αντιλθφκεί τθν πλθροφορία, 

διαιςκθτικά, δίχωσ να καταβάλει μεγάλθ προςπάκεια. 

Θα πρζπει να τονίςουμε ότι κακϊσ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο τι εςτί πάνω και τι εςτί 

κάτω είναι ζννοιεσ υποκειμενικζσ, αφοφ τα χαρακτθριςτικά αυτά μποροφν να 

αντιςτραφοφν με ζνα απλό Rotation, το εικονικό δωμάτιο περιζχει μία πλευρά με 

διαφορετικό δάπεδο το οποίο προςομοιϊνει το πάτωμα, ϊςτε ο χριςτθσ να ζχει τθν 

αίςκθςθ του προςανατολιςμοφ. 

 

 

 

4.2 Μειονεκτόματα   

Όπωσ βλζπουμε και ςτθν εικόνα που ακολουκεί είναι πολφ εφκολο να παραπλανθκεί ο 

χριςτθσ παρουςιάηοντασ αντικείμενα ςε ζναν εικονικό χϊρο εφόςον θ ανκρϊπινθ 

αντίλθψθ εξάγει ςυμπεράςματα από το ςφνολο των γραφικϊν ςτοιχείων. Για 

παράδειγμα παρότι οι δφο ςφαίρεσ που παρουςιάηονται ςτθν εικόνα ζχουν ακριβϊσ το 

ίδιο μζγεκοσ, το ανκρϊπινο μάτι αντιλαμβάνεται τθ ςφαίρα που βρίςκεται ςτθ δεξιά 

πλευρά ωσ μεγαλφτερου μεγζκουσ επειδι δίνεται αυτι θ ψευδαίςκθςθ ςτον χριςτθ 

χάρθ ςτθν ςμίκρυνςθ που παρατθρείται ςτο πλάτοσ του εικονικοφ τοίχουσ. Σζτοιεσ 

περιπτϊςεισ παραπλάνθςθσ τθσ ανκρϊπινθσ αντίλθψθσ ζχουν λθφκεί υπόψθ και 

αποφεφγονται εξαρχισ χάρθ ςτθ ςωςτι ςχεδίαςθ του ςυςτιματοσ.   
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Figure 4.  Οφκαλμαπάτθ μεγζκουσ ςφαίρασ (οι ςφαίρεσ ζχουν το ίδιο μζγεκοσ ) 

Επιπλζον μειονζκτθμα παρουςίαςθσ πλθροφορίασ ςτον τριςδιάςτατο κόςμο αποτελεί 

το γεγονόσ ότι κακϊσ επιτρζπεται να ειςάγουμε οντότθτεσ βακφτερα ςτον εικονικό 

καμβά μπορεί ο χριςτθσ να αντιλθφκεί το γεγονόσ ότι ςε αυτό το ςθμείο υπάρχει 

κάποια οντότθτα αλλά δυςτυχϊσ χάνει τθ δυνατότθτα να αντιλθφκεί το αναγνωριςτικό 

τθσ οντότθτασ αυτισ ι τθν επιπλζον πλθροφορία που αυτι φζρει.  

Επίςθσ υπάρχει πικανότθτα θ φπαρξθ κάποιασ οντότθτασ να επιςκιάηεται από τθν 

παρουςία κάποιασ άλλθσ. Δθλαδι επάνω ςτθν νοθτι γραμμι που ςυνδζει τθν 

οντότθτα με τον χριςτθ ενδζχεται να υπάρχει άλλθ οντότθτα τθσ οποίασ θ απόςταςθ 

από τον χριςτθ να είναι μικρότερθ από τθσ πρϊτθσ. Με πιο απλά λόγια υπάρχει 

πικανότθτα κάποια οντότθτα να κρφβεται πίςω από κάποια άλλθ. Γι’ αυτό δόκθκε θ 

δυνατότθτα ςτον χριςτθ περιιγθςθσ ςτον εικονικό χϊρο και να μετακινεί χειροκίνθτα 

εικονικά αντικείμενα ϊςτε να μπορεί να μεταφερκεί παντοφ ι να μετακινιςει 

αντικείμενα τα οποία κεωρεί ότι παρευρίςκονται ςε ςθμείο που εμποδίηει τθν 

παρατιρθςι του.  

 

5 Οπτικοπούηςη Δεδομϋνων  
Ορίηεται ωσ θ χριςθ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων αλλθλεπίδραςθσ με τον χριςτθ για 

τθν οπτικι αναπαράςταςθ δεδομζνων με ςτόχο τθν ενίςχυςθ και τθν υποβοικθςθ τθσ 

ανκρϊπινθσ αντίλθψθσ [60].  

Θ οπτικοποιιςθ τθσ πλθροφορίασ αποτελεί τομζα τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν που 

αςχολείται με τθν γραφικι αναπαράςταςθ τθσ πλθροφορίασ. Θ οπτικοποιιςθ τθσ 
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πλθροφορίασ γίνεται για δυο βαςικοφσ λόγουσ. Ο πρϊτοσ αφορά τθν απόδοςθ 

διαιςκθτικοφ νοιματοσ ςτθν ιεραρχία του περιζχεται ςτθν δομι τθσ πλθροφορίασ και 

δεφτερον, θ καλφτερθ επικοινωνία ανάμεςα ςε άνκρωπο και μθχανι (καλφτερθ 

επίτευξθ αλλθλεπίδραςθσ) αλλά και καλφτερθ επικοινωνία ανάμεςα ςε επιςτιμονεσ 

τθσ τεχνολογίασ των υπολογιςτϊν και όχι μόνο. Όπωσ για παράδειγμα ςχεδιαςτζσ 

οπτικϊν ςυςτθμάτων, ςτατιςτικολόγουσ κτλ. 

Σα δεδομζνα μποροφν να κουβαλάνε μζςα τουσ ςθμαντικι ποςότθτα πλθροφορίασ. Θ 

οπτικοποίθςθ δεδομζνων είναι ζνα ιςχυρό εργαλείο παρουςίαςθσ, κατανόθςθσ αλλά 

και αποκάλυψθσ-ανακάλυψθσ καινοφριασ πλθροφορίασ θ οποία μπορεί να είναι 

ςαφϊσ οριςμζνθ αλλά και να κρφβεται μζςα ςτα δεδομζνα. Θ πλθροφορία που 

προςπακοφμε να παρουςιάςουμε με εικονικά ςχιματα μπορεί να ζχει φυςικι και 

πραγματικι υπόςταςθ ςτον πραγματικό κόςμο μασ αλλά και να αποτελεί μια ζννοια 

ιδεατι που υπάρχει αποκλείςτθκα και μόνο μζςα ςτο μυαλό μασ.  

Θ μεταφορά αυτι των ιδεατϊν εννοιϊν ςε εικονικά ςχιματα που ζχουν 

χαρακτθριςτικά όπωσ μζγεκοσ, χρϊμα, ςχιμα μπορεί να κεωρθκεί επιτυχισ μόνο όταν 

κατανοιςουμε ςωςτά τθν οπτικι αντίλθψθ και διαίςκθςθ που μπορεί να παραπζμπει 

ςτθν ζννοια προσ απεικόνιςθ. Είναι εξάλλου γνωςτό ότι από μια και μόνο εικόνα 

μπορεί να εξαχκεί μεγάλθ ποςότθτα πλθροφορίασ αν θ εικόνα αυτι ζχει αποτυπωκεί 

ςωςτά και με τον καλφτερο τρόπο. Γι’ αυτό και για να προςδϊςουμε οπτικι απεικόνιςθ 

ςε δεδομζνα κα πρζπει να ακολουκιςουμε οριςμζνουσ κανόνεσ και αρχζσ που να 

ςυμβαδίηουν με τισ δυνατότθτεσ και τθν επίγνωςθ τθσ ανκρϊπινθσ αντίλθψθσ.  

Για παράδειγμα αν ζχουμε ζναν πίνακα με τισ πωλιςεισ, ζςοδα και τα ζξοδα μιασ 

επιχείρθςθσ ανά μινα κα δυςκολευτοφμε να εξάγουμε εφκολα και γριγορα 

πλθροφορία απλά και μόνο βλζποντασ τον. Κακϊσ θ ανκρϊπινθ αντίλθψθ δεν ζχει 

εκπαιδευτεί ςε αυτιν τθν μορφι αναπαράςταςθσ. Αν όμωσ μετατρζψουμε αυτόν τον 

πίνακα ςε μια γραφικι αναπαράςταςθ που παρουςιάηει ακριβϊσ τα ίδια δεδομζνα 

διαπιςτϊνουμε ότι μποροφμε να αντλιςουμε πολφ εφκολα και γριγορα πλθροφορία. 

Επίςθσ χάρθ ςτθν γραφικι αναπαράςταςθ τθσ πλθροφορίασ μπορεί να μειϊνεται θ 

ακρίβεια των δεδομζνων αλλά αντίκετα μποροφμε να εξάγουμε μια γενικι άποψθ επί 

του ςυνόλου και να ςυγκρίνουμε ςτοιχεία μεταξφ τουσ. Θ ςφγκριςθ αυτι γίνεται εφικτι 

χάρθ ςτθν δυνατότθτα ςφγκριςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ οπτικισ πλθροφορίασ που 

παρουςιάηεται ςτον χριςτθ. Κακϊσ θ αντίλθψθ μασ μπορεί εφκολα να ςυγκρίνει 

ςχιματα, μεγζκθ και χρϊματα. 

Ζτςι, εφόςον τα δεδομζνα μασ οπτικοποιθκοφν δεν μιλάμε πλζον για ςφγκριςθ μεταξφ 

αρικμϊν αλλά μεταξφ ςχθμάτων. Επιπλζον, θ οπτικοποίθςθ πλθροφορίασ προςφζρεται 

για τθν παρουςίαςθ ςχζςεων μεταξφ οντοτιτων κάνοντασ χριςθ του μοντζλου κόμβων 
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– δεςμϊν, όπου οι οντότθτεσ παρουςιάηονται ωσ κόμβοι και οι ςχζςεισ μεταξφ τουσ ωσ 

δεςμοί. 

Χάρθ ςτθν οπτικοποίθςθ των οντοτιτων και των ςχζςεων μποροφμε να εξάγουμε 

εφκολα και γριγορα ςυμπεράςματα όπωσ για παράδειγμα τα Social Networks όπου 

ουςιαςτικά γίνεται ςφγκριςθ μεταξφ πυκνότθτασ ςχζςεων ανά οντότθτα.  

 

Figure 5. Node – Link μοντζλο ςτα Social Networks 

 

 

Figure 6. Οπτικοποίθςθ πίνακα ςε γράφο  

Για να παρουςιαςτεί επιτυχϊσ θ πλθροφορία με οπτικό τρόπο ςτον χριςτθ κα πρζπει 

να ικανοποιθκοφν κάποιεσ προχποκζςεισ τισ οποίεσ και παρουςιάηουμε παρακάτω. 

Θα πρζπει να : 

 δθλϊνετε  ξεκάκαρα ο τφποσ των οντοτιτων και των ςχζςεων. 
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 αναπαριςτάτε ςαφϊσ θ πλθκικότθτα. 

 γίνεται εφκολα ςφγκριςθ μεταξφ όμοιων αντικειμζνων 

 γίνεται αντιλθπτι θ διαβάκμιςθ των αντικειμζνων (πχ το αντικείμενο με 

τθν μεγαλφτερθ πλθκικότθτα). 

 είναι εμφανισ ο τρόποσ με τον οποίο μπορεί ο χριςτθσ να χειριςτεί 

αυτιν τθν πλθροφορία.  

 βρίςκονται κοντά αντικείμενα που είναι όμοια ι που ανικουν ςε ομάδα  

ι που ςχετίηονται. 

 διακζτουν όμοια χαρακτθριςτικά (όπωσ χρϊμα) αντικείμενα που 

ςχετίηονται εννοιολογικά. 

 παρζχεται δυνατότθτα ενκυλάκωςθσ (οντότθτεσ μζςα ςε οντότθτεσ) 

πλθροφορίασ αν αυτι είναι απαραίτθτθ. 

 γίνεται πλιρθ αναπαράςταςθ όλων των οντοτιτων και των ςχζςεων (αν 

αυτό είναι απαραίτθτο). 

 γίνεται αναπαράςταςθ μόνον των αντικειμζνων που επικυμεί ο χριςτθσ 

(αν αυτό είναι επικυμθτό) 

 

τθν εφαρμογι μασ προςπακιςαμε να ικανοποιιςουμε ςτο ζπακρο τα παραπάνω 

ςθμεία. Για να επιτφχουμε το επικυμθτό αποτζλεςμα βαςιςτικαμε ςτο ςωςτό 

φωτιςμό, ςτον ςωςτό ζλεγχο και ςτθν ςωςτι εκτζλεςθ κίνθςθσ, ςτθν ςωςτι επιλογι 

ςχθμάτων και ςτθν ςωςτι ολικι προβολι για να αντιλθφκοφμε με τον καλφτερο τρόπο 

τθν τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ.  

Επιπλζον κζλοντασ να αναπαραςτιςουμε γραφικά τουσ διανοθτικοφσ γράφουσ τθσ RDF 

επικυμοφμε θ οντότθτα τθν οποία κλθρονομοφν άλλεσ να εμφανίηεται πιο ψθλά ςτθν 

διάςταςθ του φψουσ. Οι ςχζςεισ τφπου Isa «επικυμοφμε» να ζχουν αρχικό και τελικό 

ςθμείο που βρίςκεται ςε διαφορετικό υψόμετρο και οι ςχζςεισ τφπου Property να 

ζχουν αρχικό και τελικό ςθμείο που να βρίςκονται ςτο ίδιο υψόμετρο. Χάρθ ςε αυτιν 

τθν ςχεδίαςθ, ο χριςτθσ μπορεί να αντιλαμβάνεται  διαιςκθτικά τθν ιεραρχία και τθν 

δομι τθσ πλθροφορίασ. Επιπλζον, δεδομζνου ότι επικυμοφμε να ζχουμε όςο το 

δυνατόν λιγότερα αντικείμενα ςτον εικονικό κόςμο και το τελικό αποτζλεςμα του 

ςχιματοσ να είναι όςο το δυνατόν λιγότερο πολφπλοκο  περιορίηουμε τθν αποτφπωςθ 
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των ςχζςεων Isa μόνο ςτισ οντότθτεσ που ςχετίηονται άμεςα με τα χαρακτθριςτικά του 

προγόνου και του απογόνου, και όχι αναδρομικά. 

 

6 Αντιςτούχηςη  
Θ αντιςτοίχθςθ ορίηεται ωσ μία διαδικαςία δθμιουργίασ ςυςχζτιςθσ μεταξφ δφο 

διαφορετικϊν μοντζλων δεδομζνων [72].  

Αποτελεί ζνα πρϊτο βιμα για μία διαδικαςία ενοποίθςθσ δεδομζνων που προζρχονται 

από μία μεγάλθ ποικιλία πθγϊν και περιλαμβάνει λειτουργίεσ όπωσ: 

 Μετατροπι δεδομζνων μεταξφ ςχιματοσ πθγισ και ςχιματοσ ςτόχου. 

 Εντοπιςμοφ και ανάλυςθ ςχζςεων δεδομζνων. 

 Ανακάλυψθσ και ανάκτθςθσ κρυμμζνθσ πλθροφορίασ. 

 Ενοποίθςθσ διαφορετικϊν βάςεων δεδομζνων ςε μία. 

Για παράδειγμα, αν δφο επιχειριςεισ που διακζτουν διαφορετικά ςχιματα βάςεων 

δεδομζνων κελιςουν να ανταλλάηουν πλθροφορία, κα πρζπει να χρθςιμοποιιςουν 

κάποια λειτουργία αντιςτοίχθςθσ δεδομζνων ϊςτε να δθμιουργιςουν πρότυπα που κα 

μετατρζπουν αυτόματα τθν πλθροφορία από το ζνα μοντζλο ςτο άλλο και πίςω [73]. 

Εναλλακτικά, κα πρζπει και οι δφο επιχειριςεισ να υιοκετιςουν το ίδιο πρωτόκολλο 

επικοινωνίασ [74].  

Αυτό ςθμαίνει ότι και οι δφο επιχειριςεισ κα πρζπει να χρθςιμοποιιςουν μία 

διαδικαςία αντιςτοίχθςθσ δεδομζνων ϊςτε να μετατρζπουν πλθροφορία που 

ςτεγάηετε ςτο δικό τουσ ςχιμα βάςθσ δεδομζνων ςτο ςχιμα που προςφζρεται από το 

κοινό πρωτόκολλο αυτόματα, και επίςθσ να μποροφν αυτόματα, να μετατρζπουν 

πλθροφορία που ακολουκεί το πρότυπο του κοινοφ πρωτοκόλλου επικοινωνίασ ςε ζνα 

ςτιγμιότυπο του δικοφ τουσ ςχιματοσ βάςεων δεδομζνων. 

τθν ςθμερινι εποχι ζχουν προτακεί και καταςκευαςτεί πολλά εργαλεία που βοθκοφν 

τον χριςτθ ςτθν καταςκευι μοντζλων αντιςτοίχθςθσ δεδομζνων και το κακζνα από 

αυτά απευκφνεται ςε διαφορετικό πρότυπο καταχϊρθςθσ δεδομζνων και προςφζρει 

διαφορετικά εργαλεία και διευκολφνςεισ ςτουσ χριςτεσ του. 

Ωςτόςο, παρότι υπάρχουν ςτθν αγορά πολλά εργαλεία που υποςτθρίηουν τθν 

διαδικαςία αντιςτοίχθςθσ, κα λζγαμε ότι δεν υπάρχει κάποιο που να μπορεί να 

υποςτθρίηει όλα τα πρότυπα καταχϊρθςθσ δεδομζνων και όλεσ τισ πικανζσ ανάγκεσ 
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των χρθςτϊν. Γι’ αυτό πολλζσ φορζσ, οι επιχειριςεισ προτιμοφν να καταςκευάςουν εξ’ 

αρχισ ζνα δικό τουσ εργαλείο που κα είναι ςφμφωνο με τισ ανάγκεσ τουσ από το να 

χρθςιμοποιιςουν κάποιο ζτοιμο εργαλείο, ακόμα και αν αυτό ςτοιχίηει πολφ 

περιςςότερο. 

Θ αντιςτοίχθςθ δεδομζνων μπορεί να γίνει με πολλοφσ διαφορετικοφσ τρόπουσ. Ο πιο 

δθμοφιλισ και ο πιο εφκολοσ ςτον χειριςμό είναι αυτόσ που κάνει χριςθ γραφικϊν 

εργαλείων. Είναι ςυνικωσ εφαρμογζσ που κάνουν χριςθ γεωμετρικϊν ςχθμάτων όπωσ 

γραμμζσ για να αναπαραςτιςουν τθν αντιςτοίχθςθ μεταξφ οντοτιτων πθγισ και 

ςτόχου. Επίςθσ, πολλά εργαλεία υποςτθρίηουν και μία μορφι αυτόματθσ 

αντιςτοίχθςθσ μεταξφ δφο μοντζλων βαςιηόμενα ςτθν ομοιότθτα που εμφανίηεται 

ανάμεςα ςε λζξεισ. Όμωσ, θ τεχνικι αυτι ζχει αποδειχτεί ςτθν πράξθ ότι παράγει 

αμφιβόλου ποιότθτασ και αξιοπιςτίασ αποτελζςματα.  

Θ εφαρμογι μασ αναπτφχκθκε με ςτόχο τθν καταςκευι ενόσ εργαλείου που κα είναι ςε 

κζςθ να δθμιουργεί αντιςτοιχιςεισ ανάμεςα ςε μοντζλα που βαςίηονται ςτο πρότυπο 

RDF, με παράδειγμα το μοντζλο CIDOC CRM. Θα αποτελεί ζνα γραφικό εργαλείο το 

οποίο κα κάνει χριςθ τριςδιάςτατων γραφικϊν για τθν αναπαράςταςθ των οντοτιτων, 

των ςχζςεων μεταξφ τουσ κακϊσ επίςθσ και των αντιςτοιχιςεων ανάμεςα ςτα δφο 

μοντζλα. 

Θ επιλογι τθσ RDF δεν είναι τυχαία αφοφ ςτο μζλλον, θ χριςθ τθσ RDF υπόςχετε 

περιςςότερο αυτοματοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ αντιςτοίχθςθσ δεδομζνων [75]. Κακϊσ, θ 

ίδια θ γλϊςςα είναι προςπελάςιμθ και κατανοθτι από υπολογιςτζσ ανοίγει τον δρόμο 

για τθν αυτόματθ αντιςτοίχθςθ μοντζλων δεδομζνων ανάμεςα ςε διαφορετικά 

πρότυπα. 

 

7 RDF 
Πρόκειται για ζνα μοντζλο δεδομζνων το οποίο είναι παρόμοιο με τθ κλαςικι 

προςζγγιςθ διανοθτικοφ μοντελιςμοφ όπωσ τα μοντζλα ER (Entity Relationship) ι τα 

Class Diagrams, κακϊσ βαςίηεται ςτθν ιδζα τθσ δθμιουργίασ δθλϊςεων για πθγζσ του 

διαδικτφου [76], [77]. Οι δθλϊςεισ αυτζσ ζχουν μορφι subject – predicate – object και 

είναι ευρζωσ γνωςτζσ με τθν επονομαςία τριπλζτεσ. Σο subject δθλϊνει τθν πθγι, το 

predicate δθλϊνει τθν ςχζςθ ανάμεςα ςτο subject και το object, και το object δθλϊνει 

τθν τιμι του predicate. Οι επονομαςίεσ αυτζσ είναι αλλιϊσ γνωςτζσ και ωσ Resource, 

Property, and Property value και μία ςυλλογι από τριπλζτεσ αποτελεί ζναν 

κατευκυνόμενο γράφο.  



 30 

Για παράδειγμα, ζνασ τρόποσ για να καταχωρθκεί θ πρόταςθ «The author of 

http://www.w3schools.com/rdf is Jan Egil Refsnes» κα μποροφςε να είναι: 

Subject = http://www.w3schools.com/rdf 

Predicate = author 

Object = Jan Egil Refsnes 

Θ RDF ζχει ςχεδιαςτεί για είναι προςβάςιμθ και κατανοθτι από υπολογιςτζσ. Αυτό 

αποτελεί βαςικό προτζρθμα κακϊσ χάρθ ςε αυτιν μποροφν οι υπολογιςτζσ να 

αντιλθφκοφν και να χειρίηονται αυτόματα πλθροφορία. Δεν ζχει ςχεδιαςτεί για να 

παρουςιάηεται ςε ανκρϊπουσ και θ πιο ςυνθκιςμζνθ καταγραφι τθσ γίνεται ςε XML αν 

και δεν είναι ο μόνοσ τρόποσ για να δθμιουργθκοφν RDF μοντζλα. Σζλοσ, αποτελεί 

κομμάτι και πρόταςθ του W3C's Semantic Web Activity. 

7.1 RDFS 

Αποτελεί μία επζκταςθ τθσ RDF και είναι ςε κζςθ να περιγράψει τισ πθγζσ κάνοντασ 

χριςθ classes, properties και values. Οι κλάςεισ αυτζσ κυμίηουν ζντονα τισ αντίςτοιχεσ 

του οντοκεντρικοφ προγραμματιςμοφ. Αυτό επιτρζπει ςε πθγζσ να περιγραφοφν ωσ 

ςτιγμιότυπα κλάςεων ι υποκλάςεισ κλάςεων και επίςθσ διακζτουμε τθν ιδιότθτα τθσ 

κλθρονομιάσ χάρθ ςτισ ςχζςεισ Isa που αναπτφςςονται. 

Επίςθσ, αποτελεί κατάλλθλο πρότυπο για τθν περιγραφι του μοντζλου Cidoc CRM. 

 

τθν εφαρμογι μασ είμαςτε ςε κζςθ να χειριςτοφμε αρχεία RDF/S. Ζτςι κα διακζτουμε 

προσ αναπαράςταςθ πλθροφορία για Entities τα οποία κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με 

ςχζςεισ και κλθρονομικότθτα Isa.  Σα Entities κα ςυμβολίηονται με τθν εικονικι 

οντότθτα Κφβοσ και οι ςχζςεισ με Ευκφγραμμα τμιματα. 

 

8 Στόχοι  
τθν παροφςα εργαςία βαςικά κζματα που μασ απαςχολοφν είναι θ πλθροφορία που 

κα παρουςιάηεται ςτο χριςτθ, τα αντικείμενα που κα υπάρχουν ςτον τριςδιάςτατο 

κόςμο, οι ςυμβολιςμοί που κα χρθςιμοποιθκοφν, οι λειτουργίεσ που κα 

πραγματοποιοφνται αυτόματα από το ςφςτθμα και οι δυνατότθτεσ που κα 

προςφζρονται ςτο χριςτθ από τθν αλλθλεπίδραςθ του με τθν δυςδιάςτατθ ι 

τριςδιάςτατθ διεπαφι που χρθςιμοποιείται να προςφζρονται με τον καλφτερο δυνατό 

τρόπο.  
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Για να ικανοποιθκοφν ςτον βζλτιςτο βακμό όλοι αυτοί οι ςτόχοι χρειάςτθκε να 

ςυνδυαςτοφν γνϊςεισ, εμπειρίεσ και απόψεισ από τζςςερισ ομάδεσ ατόμων. Αυτζσ 

ιταν ο χριςτθσ, ο ςχεδιαςτισ, ο μακθματικόσ και ο προγραμματιςτισ. Βαςικό μζλθμα 

του χριςτθ ιταν το τι τον βολεφει και τι κα ικελε, του ςχεδιαςτι ιταν το τι κα ιταν 

ωραίο, του μακθματικοφ ιταν οι ςυναρτιςεισ που κα ζπρεπε να χρθςιμοποιθκοφν και 

του προγραμματιςτι θ υλοποίθςθ των παραπάνω. 

Οι ςτόχοι ιταν ιδιαίτερα δφςκολοι να επιτευχκοφν από τισ ομάδεσ του μακθματικοφ 

και του προγραμματιςτι. Αυτό ςυμβαίνει κακϊσ οι βαςικζσ μακθματικζσ γνϊςεισ δεν 

επαρκοφν για υπολογιςμοφσ και πράξεισ που αφοροφν τον τριςδιάςτατο χϊρο. Επίςθσ 

θ προγραμματιςτικι υποδομι θ οποία αναφζρεται ςτθν ςχεδίαςθ τριςδιάςτατων 

γραφικϊν,  που υπάρχει αυτι τθν ςτιγμι, είναι πολφ περιοριςμζνθ, ζχει ςυγκεκριμζνεσ 

δυνατότθτεσ και υπάρχει ελάχιςτθ ποςότθτα πλθροφορίασ και ενθμζρωςθσ διακζςιμθ 

ςε πθγζσ. Επιπλζον, θ περιςςότερθ ζρευνα που αφορά τθν καταςκευι μθχανϊν 

παραγωγισ τριςδιάςτατϊν γραφικϊν, ζχει γίνει από εταιρίεσ καταςκευισ 

παιχνιδομθχανϊν και αποτελεί επταςφράγιςτο μυςτικό και πνευματικι ιδιοκτθςία των 

εταιριϊν. 

 

Figure 7. Κατανομι 3D προγραμματιςμοφ 

 

8.1 Αντιςτούχηςη 

Θ ανκρϊπινθ αντίλθψθ κα βελτιωνόταν αιςκθτά εάν το ςχιμα του Source και Target 

μοντζλου ιταν παραπλιςια και αν οντότθτεσ που αντιςτοιχοφνται ανάμεςα ςε 

διαφορετικά μοντζλα βρίςκονται ςε παραπλιςιο φψοσ ι παραπλιςια κζςθ. Δθλαδι 

οντότθτεσ που ςχετίηονται να βρίςκονται κοντά θ μία ςτθν άλλθ.  

Κατά τθν διάρκεια τθσ αντιςτοίχθςθσ οντοτιτων κα βοθκοφςε πολφ τθν ανκρϊπινθ 

αντίλθψθ αν θ ιεραρχία των οντοτιτων διατθροφνταν ανάμεςα ςε Source και Target 

Models. Με αυτόν τον τρόπο ο χριςτθσ κα ιταν ςε κζςθ να αντιλθφκεί πολφ πιο 

γριγορα τθν μεταφορά από το ζνα μοντζλο ςτο άλλο ςχθματίηοντασ ζτςι ζνα 
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εννοιολογικό ςχιμα τετραγϊνου το οποίο κα περιζχει τισ οντότθτεσ, τισ ςχζςεισ και 

αντιςτοιχίςεισ μεταξφ τουσ. 

 

Figure 8. Τετραγωνικι ιεραρχία αντιςτοίχθςθσ  

 

8.2 Ανθρώπινη Αντύληψη  

Ο απόλυτοσ ςτόχοσ που οποιοδιποτε ςυςτιματοσ παρουςίαςθσ και επεξεργαςίασ 

πλθροφορίασ είναι να εμφανίςει τθν πλθροφορία γριγορα, εφκολα και με ςαφινεια 

ςτον χριςτθ γι’ αυτό είναι ςθμαντικό να λάβουμε υπόψθ μασ τισ ανκρϊπινεσ 

δυνατότθτεσ παρατιρθςθσ και αναγνϊριςθσ  προτφπων και ςχζςεων.  Γι’ αυτό και δεν 

περιοριηόμαςτε ςτθν χριςθ δυςδιάςτατου γραφικοφ περιβάλλοντοσ αλλά 

επεκτεινόμαςτε ςτθ ςχεδίαςθ ενόσ τριςδιάςτατου κόςμου οποφ τα αντικείμενα μασ κα 

ζχουν γεωμετρικό ςχιμα, χρϊμα, μζγεκοσ, φψοσ, πλάτοσ και βάκοσ. Ζτςι ςε περίπτωςθ 

που ζνα αντικείμενο ςυγκροφεται ι περιζχεται ςε ζνα άλλο τότε μπορεί να γίνει χριςθ 

τθσ τρίτθσ διάςταςθσ του βάκουσ και το ζνα από τα δφο αντικείμενα να 

τθλεμεταφερκεί  ςε διαφορετικό ςθμείο λιγότερο ι περιςςότερο βακιά ςτον εικονικό 

κόςμο. 

Θ ανκρϊπινθ αντίλθψθ ζχει εκπαιδευτεί να αντιδρά πιο εφκολα και γρθγορότερα  ςε 

ευμεγζκθ αντικείμενα με ζντονο χρωματιςμό και να ξεχωρίηει ςχιματα βαςικισ 

γεωμετρίασ όπωσ τετράγωνο, κφκλο, ευκεία. Χάρισ ςε αυτό επιλζχκθκαν ωσ οντότθτεσ 

του εικονικοφ κόςμου μόνο γεωμετρικά ςχιματα που ικανοποιοφν αυτζσ τισ ςυνκικεσ. 

Ζτςι ο χριςτθσ είναι ςε κζςθ να αντιλθφκεί πιο γριγορα και εφκολα τα δεδομζνα που 

του παρουςιάηονται και θ διεπαφι δεν επιβαρφνεται με πολφπλοκεσ δυςδιάκριτεσ 

οντότθτεσ, και ο χριςτθσ κα είναι ςε κζςθ να εςτιάςει τθν προςοχι του ςτα 

αντικείμενα με όςο το δυνατόν λιγότερθ προςπάκεια.  
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8.3 Αντικεύμενα  

Ζμφαςθ δίνεται ςτο ότι τα αντικείμενα που χρθςιμοποιοφνται κα πρζπει να είναι 

ευδιάκριτα και να τραβάνε εφκολα τθν προςοχι του χριςτθ δίχωσ αυτόσ να χρειάηεται 

να καταβάλει ζντονθ προςπάκεια για τθν αναγνϊριςθ τουσ( εξοικονομϊντασ κόπο , 

χρόνο και χϊρο ςτο 3D κόςμο ).  

 

8.4 Σχεδύαςη  

Επίςθσ θ ίδια θ ςχεδίαςθ των αντικειμζνων κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρουςιάςει 

και να εξυπθρετιςει τθν πραγματικι εννοιολογικι  λειτουργία τουσ και να μθν 

αποκρφψει πλθροφορία από το χριςτθ. Για παράδειγμα τα αντικείμενα που ειςάγουμε 

ςτον εικονικό κόςμο και που ςυμβολίηουν οντότθτεσ και ςχζςεισ κα μποροφςαν να 

προςομοιωκοφν  με το γεωμετρικό ςχιμα του κφβου  και του ευκφγραμμου τμιματοσ 

αντίςτοιχα. Κακϊσ ο κφβοσ αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ βαςικι γεωμετρικι οντότθτα 

και οι γραμμζσ υπάρχουν ςυνικωσ για να ςυνδζουν αντικείμενα. 

 

 

8.5 Λειτουργύεσ Μεταφορϊσ ςτο Χώρο  

Επιπλζον οι λειτουργίεσ του προγράμματοσ κα πρζπει να είναι ευδιάκριτεσ και 

εφχρθςτεσ για τον  χριςτθ  διευκολφνοντασ τον ςτισ εργαςίεσ που επικυμεί να 

εκτελζςει, δίνοντασ του πρόςβαςθ ςε όλα τα αντικείμενα του τριςδιάςτατου κόςμου 

κακϊσ και ςε οποιοδιποτε ςθμείο του. Αυτό ςυμβαίνει προςφζροντασ τισ βαςικζσ  

δυνατότθτεσ  ςτον χριςτθ:  

 τθσ περιςτροφισ (rotation) τθσ τάξεωσ των 360: ςε οριηόντιο ι κάκετο 

άξονα.  

 τθσ μεταφοράσ (translation)  ςε πλιρθ κλίμακα ςε όλεσ τισ κατευκφνςεισ 

(βοράσ, νότοσ, ανατολι, δφςθ).  

 του ηουμ (zoom) προςφζροντασ τισ δυνατότθτεσ τθσ ςμίκρυνςθσ και τθσ 

μεγζκυνςθσ μεταβάλλοντασ τθν τιμι τθσ τρίτθσ διάςταςθσ του βάκουσ.  
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8.6 Διαχεύριςη Δεδομϋνων  

Λάβαμε υπόψθ μασ ότι ο χριςτθσ κα πρζπει να ζχει πλιρθ πρόςβαςθ ςτθν διαχείριςθ 

τθσ πλθροφορίασ και ςτθν αλλθλεπίδραςθ του με τα αντικείμενα που υπάρχουν ςτον 

τριςδιάςτατο κόςμο μασ.  

Γι’ αυτό δόκθκαν ςτον χριςτθ οι δυνατότθτεσ τθσ : 

 ειςαγωγισ νζασ πλθροφορίασ (επιλογι οντότθτασ ι ςχζςθσ και 

ειςαγωγι τθσ ςτο τριςδιάςτατο κόςμο μζςω ποντικιοφ και click event) 

 διαγραφισ παλαιάσ (μζςω επιλογισ οντότθτασ ι ςχζςθσ και επιλογισ 

Menu Item από το αναδυόμενο Popup Menu) 

 μεταφοράσ  αντικειμζνων (επιλογι οντότθτασ, επιλογι Cut Menu Item 

από το αναδυόμενο Popup Menu και επιλογι Paste Menu Item από το 

αναδυόμενο Popup Menu ςτο ςθμείο προοριςμοφ) 

 αντιγραφισ οντοτιτων (επιλογι οντότθτασ, επιλογι Copy Menu Item 

από το αναδυόμενο Popup Menu και επιλογι Paste Menu Item από το 

αναδυόμενο Popup Menu ςτο ςθμείο προοριςμοφ) 

 

Και ςτο ςφςτθμα δόκθκαν οι δυνατότθτεσ : 

 επιλογισ οντοτιτων (αριςτερό ι δεξί κλικ πάνω ςε ζνα αντικείμενο και 

βαςιηόμενοι ςτο User View και Depth Selection) 

 ελζγχου λακϊν χριςτθ (γίνεται ζλεγχοσ των εντολϊν του χριςτθ για 

ςυμβατότθτα και ςφάλματα) 

 απόκρυψθσ ολοκλθρωμζνθσ πλθροφορίασ (εμφάνιςθ ςτο χριςτθ μόνο 

του ακρϊνυμου τθσ οντότθτασ και του ID) 

 παρουςίαςθσ πλιρουσ πλθροφορίασ (πλιρθ εμφάνιςθ όλθσ τθσ 

πλθροφορίασ που αφορά οντότθτεσ και ςχζςεισ, ID & Label) 

 παρουςίαςθσ ιεραρχίασ οντοτιτων (αυτόματθ ειςαγωγι IsA ςχζςεων 

ανάμεςα ςτισ οντότθτεσ ςτο 3D Canva) 

 παρουςίαςθσ ιεραρχίασ ςχζςεων (αυτόματθ ειςαγωγι IsA ςχζςεων 

ανάμεςα ςτισ ςχζςεισ οντοτιτων ςτο 3D Canva) 
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 αυτόματθσ ειςαγωγισ οντοτιτων (μζςω αυτόματθσ ειςαγωγισ ςχζςεων 

οντοτιτων όπου υπολείπετε το Domain ι Range Entity, το οποίο και 

τελικϊσ ειςάγεται αυτόματα) 

 αυτόματθσ ειςαγωγισ ςχζςεων (μζςω δεξιοφ κλικ πάνω ςε μία ςχζςθ τθσ 

οποίασ υπάρχει ζςτω ζνα από τα Domain ι Range Entities) 

 αυτόματθσ διαγραφισ ςχζςεων (κατά τθν διαγραφι μίασ οντότθτασ 

διαγράφονται αυτόματα και οι ςχζςεισ που τθν ςυνοδεφουν) 

Σο πρόγραμμα προςπακεί και είναι ςε κζςθ να προςαρμοςτεί ςτισ επιλογζσ του χριςτθ 

προςφζροντασ του τθν πλθροφορία και τισ λειτουργίεσ που χρειάηεται τθν εκάςτοτε 

φορά, με τζτοιο τρόπο ϊςτε να διευκολφνει τον χριςτθ ςτο να φζρει εισ πζρασ τθν 

αποςτολι του αλλά και να τον αποτρζψει από τυχόν ανκρϊπινα λάκθ. Για παράδειγμα 

ςτο χριςτθ εμφανίηονται τθν εκάςτοτε ςτιγμι μόνο οι ςχζςεισ που κα μποροφςαν να 

ειςαχκοφν βάςθ τθσ παροφςασ ςυγκυρίασ αντικειμζνων που υπάρχουν ςτον 

τριςδιάςτατο κόςμο μασ και υπολείπονται αυτζσ που δεν κα μποροφςαν να ειςαχκοφν. 

Επιπλζον το πρόγραμμα είναι ςε κζςθ να ειςάγει αυτόματα αντικείμενα και 

πλθροφορία αν αυτό είναι δυνατό διευκολφνοντασ ζτςι τον χριςτθ ςτισ εργαςίεσ του 

αλλά και χωρίσ να χάνει τον ζλεγχο του μοντζλου που προςπακεί να δθμιουργιςει. 

 

8.7 Αυτόματη και μη Κύνηςη 

Ζνα ςτοιχείο που ζχουμε λάβει υπόψθ μασ είναι ότι θ ανκρϊπινθ αντίλθψθ αντιδρά πιο 

γριγορα ςε ζνα ςχιμα που βρίςκεται ςε κίνθςθ παρά ςε μια ςτατικι οντότθτα. Αυτό 

πικανότατα είναι κάτι που ζχει κλθρονομθκεί από τουσ προγόνουσ μασ οι οποίοι κα 

ζπρεπε να κυνθγιςουν τθν λεία τουσ. Χάρθ ςε αυτό αντικείμενα που κινοφνται ι που 

εμφανίηονται από το πουκενά τραβάνε πιο εφκολα τθν προςοχι μασ και ζτςι 

επικεντρωνόμαςτε ςε αυτά. Γι’ αυτό δϊςαμε τθν δυνατότθτα ςτο χριςτθ τθσ πλιρθσ 

μεταφοράσ του ςτον τριςδιάςτατο κόςμο κακϊσ επίςθσ και τθσ μετακίνθςθσ όλων των 

αντικειμζνων που ανικουν ςε αυτό ςε οποιοδιποτε επιτρεπτό ςθμείο. Θ μετακίνθςθ 

αυτι, των εικονικϊν αντικειμζνων κεωρείται απαραίτθτθ ςε περίπτωςθ που κάποιο 

από αυτά ζχει εγκλωβιςτεί πίςω από κάποιο άλλο και δεν είναι παρατθριςιμο από τον 

χριςτθ. 

Επίςθσ τυχόν επιλογζσ που αφοροφν τισ οντότθτεσ του 3D canva εμφανίηονται ωσ 

αναδυόμενα παράκυρα (Menu), χάρθ ςτα οποία ο χριςτθσ μπορεί να δθλϊςει τθν 

επικυμία του.  
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Σζλοσ, προςπακϊντασ να επιτφχουμε βζλτιςτθ ποιότθτα και ρεαλιςτικότθτα επιτφχαμε  

τθν αυτόματθ κίνθςθ ςε πραγματικό χρόνο όλων των οντοτιτων που ςχετίηονται με το 

αντικείμενο που μετακινοφμε, χωρίσ τθν παρζμβαςθ του χριςτθ.  

 

8.8 Θϋςη Αντικειμϋνων  

Παρά πζρα θ ίδια θ κζςθ που καταλαμβάνει μια οντότθτα μπορεί να ορίςει τθν 

ποςότθτα τθσ προςοχισ που κα λάβει αυτι θ οντότθτα από τον χριςτθ. υνικωσ 

αντικείμενα που ζχουν τοποκετθκεί κεντρικά είναι ςε κζςθ να λάβουν περιςςότερθ 

προςοχι από το χριςτθ ςε ςχζςθ με αντικείμενα που ζχουν τοποκετθκεί 

περιφερειακά. Επίςθσ οντότθτεσ που βρίςκονται κοντά ςε μια  οντότθτα που ζχουμε 

επικεντρϊςει τθν προςοχι μασ πικανότατα κα λάβουν περιςςότερθ προςοχι από 

άλλεσ οντότθτεσ που βρίςκονται ςε μεγαλφτερθ απόςταςθ.  

Επίςθσ θ κζςθ ςτθν οποία ζχει ειςάγει ο χριςτθσ τα αντικείμενα λαμβάνεται υπόψθ 

κατά τθν αυτόματθ ειςαγωγι Properties και IsA ςχζςεων. Ζτςι επιλζχκθκε να γίνει 

χριςθ του κάκετου άξονα για να ειςαχκοφν οι ςχζςεισ IsA οφτωσ ϊςτε να αναπτυχκεί 

ζνα δζντρο κλθρονομικότθτασ ςτον άξονα αυτόν ειςάγοντασ τον γονζα επάνω και τον 

απόγονο κάτω.   

Για τθν ειςαγωγι των Properties προτιμικθκε μια ανάπτυξθ τουσ ςτον οριηόντιο άξονα. 

Ενδιαφζρον αποτελεί το γεγονόσ ότι ανάμεςα ςε δφο οντότθτεσ κα μποροφςαν να 

υπάρξουν πολλαπλά Properties και επίςθσ κα μποροφςαν να υπάρξουν Properties 

όπου το Domain και Range Entities κα μποροφςαν να είναι θ ίδια οντότθτα. τθν 

περίπτωςθ αυτι οι επιπλζον ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ οντότθτεσ τοποκετοφνται πιο βακιά 

ςτον χϊρο ι ςε διαφορετικό φψοσ με ςεβαςμό ςτθν αποφυγι επικάλυψθσ ανάμεςα 

ςτα τριςδιάςτατα αντικείμενα. 

Με αυτόν τον τρόπο οδθγοφμαςτε ςτθν δθμιουργία μιασ οπτικισ γλϊςςασ 

παρουςίαςθσ πλθροφορίασ θ οποία είναι ςε κζςθ να παρουςιάςει γριγορα και εφκολα 

τθν ιεραρχία των οντοτιτων ςτον χριςτθ. 

 

8.9 Μϋγεθοσ Αντικειμϋνων  

Σζλοσ το ίδιο το ςχιμα και το μζγεκοσ που χαρακτθρίηει μια οντότθτα μπορεί να 

προςδϊςει ςε αυτιν γνωρίςματα και κφροσ που κα διευκολφνουν τον χριςτθ ςτθν 

αναγνϊριςθ τθσ. Για παράδειγμα ζνασ κφβοσ με διπλάςιο όγκο από ζναν  άλλο 

πικανότθτα κα κεωρθκεί πιο ςθμαντικόσ και κα είναι πιο ευδιάκριτοσ από  τον ςυγγενι 

του εξαιτίασ αυτοφ του γνωρίςματοσ. ε αυτό το ςθμείο κα πρζπει να διευκρινίςουμε 
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ότι το μζγεκοσ ςτον τριςδιάςτατο κόςμο  είναι κάτι το υποκειμενικό και εξαρτάται απ’ 

τθν απόςταςθ του αντικειμζνου από τον παρατθρθτι και ςυχνά οδθγεί ςε λάκοσ 

ςυμπεράςματα κακϊσ αντικείμενα που ζχουν διαφορετικό μζγεκοσ μποροφν να 

παρουςιαςτοφν ςτον παρατθρθτι ωσ ιςομεγζκθ αν τοποκετθκοφν ςε διαφορετικό 

βάκοσ.  

 

8.10 Πλόθοσ Αντικειμϋνων  

Θ ίδια θ ποςότθτα των δεδομζνων και το πλικοσ των αντικειμζνων μπορεί να παίξει 

ουςιαςτικό ρόλο ςτθν αναπαράςταςθ τουσ  κακϊσ όταν το πλικοσ τουσ αυξθκεί 

ςθμαντικά γίνεται πιο δφςκολθ θ αποτφπωςθ τουσ και θ αναγνϊριςθ τουσ από τον 

άνκρωπο. Αυτό το πρόβλθμα είναι πολφ χαρακτθριςτικό όταν χρθςιμοποιοφνται 

δυςδιάςτατα γραφικά ςτοιχεία αφοφ όλα τα αντικείμενα ζχουν το ίδιο μζγεκοσ  και ο 

χϊροσ τθσ οκόνθσ είναι ςυγκεκριμζνοσ και περιοριςμζνοσ. Οι υπάρχουςεσ εφαρμογζσ 

προςπακοφν να υπερκεράςουν αυτζσ τισ δυςκολίεσ κρφβοντασ, διαγράφοντασ ι 

ομαδοποιϊντασ πλθροφορία.  

Σα τριςδιάςτατα γραφικά μποροφν να υπερβοφν το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα κακϊσ το 

μζγεκοσ των αντικειμζνων εξαρτάται από τθ κζςθ τουσ ςτο χϊρο και διατίκεται 

απεριόριςτο βάκοσ. Επίςθσ ςτον εικονικό κόςμο μποροφν ςτθν ίδια απόςταςθ να 

ειςαχκεί μεγαλφτερο πλικοσ αντικειμζνων ςε διαφορετικά επίπεδα βάκουσ. Πιο 

αναλυτικά αντικείμενα που δεν χαρακτθρίηονται ωσ ςθμαντικά , που περικλείονται ςε 

άλλα ι που κα μποροφςαν να αγνοθκοφν είναι δυνατόν να ειςαχκοφν ςε κζςεισ που 

βρίςκονται πιο βακειά ςτον εικονικό κόςμο ι πίςω από άλλα πιο ςθμαντικά 

αντικείμενα προςδίδοντασ ζτςι μια μορφι ιεραρχίασ ςτο όλο τριςδιάςτατο ςχιμα. 

Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ αντίλθψθ του ανκρωπίνου εγκεφάλου ςυςχετίηει 

αντικείμενα που βρίςκονται κοντά, κάτω ι πίςω με κάποιο άλλο αντικείμενο 

ςχθματίηοντασ νοθτζσ ομάδεσ ι ιεραρχίεσ. Για παράδειγμα αν ζνα αντικείμενο είναι 

κάτω από κάποιο άλλο πικανότατα ςχετίηεται με αυτό με κάποια ςχζςθ isA (γονζασ, 

παιδί).  

Αυτό όμωσ ζχει και αρνθτικζσ επιπτϊςεισ κακϊσ αντικείμενα που διακζτουν μικρότερο 

μζγεκοσ αναγνωρίηονται πιο δφςκολα από τον χριςτθ και επίςθσ είναι πιο δφςκολο να 

αντιλθφκοφμε τθν πλθροφορία που αυτά φζρουν. Επίςθσ ενδζχεται να υπάρχει 

απόκρυψθ οντοτιτων από άλλεσ. Γι’ αυτό, όπωσ κα δοφμε παρακάτω, αναπτφξαμε μια 

δυναμικι λειτουργία από Info Labels τα οποία είναι ςε κζςθ να βοθκιςουν τον χριςτθ 

να αντιλθφκεί πλιρωσ τθν πλθροφορία που τα αντικείμενα φζρουν.  

Επιπλζον, κζλοντασ να ςυρρικνϊςουμε το πλικοσ των αντικειμζνων που 

τοποκετοφνται  ςτον εικονικό κόςμο ειςάγουμε αποκλειςτικά τισ οντότθτεσ που 
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επικυμεί ο χριςτθσ και μόνο τισ ςχζςεισ Isa που ςυνδζουν άμεςα τον πρόγονο με τον 

απόγονο. 

8.11 Αυτόματο Layout 

Σο κζμα τθσ αποτελεςματικισ διάταξθσ των οντοτιτων ςτθν οκόνθ είναι ζνα από τα πιο 

ςθμαντικά ςτοιχεία που αφοροφν τθν αναπαράςταςθ πλθροφορίασ με οπτικό τρόπο 

[29], [54]. Λζγοντασ διάταξθ οντοτιτων αναφερόμαςτε ςτον υπολογιςμό τθσ κζςθσ και 

του μεγζκουσ κάκε αντικειμζνου που παρουςιάηεται ςτο χριςτθ κακϊσ επίςθσ και ςτο 

αποτζλεςμα αυτοφ, πράγμα που ςθμαίνει τθν παρουςίαςθ των οντοτιτων ςτον 

χριςτθ. Θ πλθκϊρα αλγορίκμων διάταξθσ οντοτιτων προσ παρουςίαςθ πλθροφορίασ 

ςτισ μζρεσ μασ βαςίηονται πάνω ςτισ οδθγίεσ του ανκρϊπου για τον οριςμό τθσ κζςθσ 

που κα καταλάβουν τα αντικείμενα.  Ζτςι το περιςςότερο βάροσ τθσ ςχεδίαςθσ πζφτει 

ςτουσ ϊμουσ του ςχεδιαςτι και ςε πολλά ςυςτιματα αυτόσ είναι υπεφκυνοσ για τθν 

πλιρθ διάταξθ που κα χρθςιμοποιθκεί, αφινοντασ ζτςι το ςφςτθμα απλά να εκτελεί τισ 

εντολζσ που δίνει. Θ διαδικαςία αυτι χαρακτθρίηεται ωσ χρονοβόρα και πολλζσ φορζσ 

οι ςχεδιαςτζσ ξοδεφουν πολφ χρόνο μακαίνοντασ και εξελίςςοντασ τισ ςχεδιακζσ τουσ 

ικανότθτεσ πάνω ςτθν δθμιουργία εφχρθςτων, ευζλικτων και ίςωσ βζλτιςτων 

διατάξεων. Ενδζχεται πολλζσ φορζσ να χρειαςτοφν πολλζσ ϊρεσ προκειμζνου να 

παραχκοφν πολφ απλζσ διατάξεισ και δεδομζνου τθσ τεράςτιασ ζκρθξθσ πλθροφορίασ 

που παρατθροφμε ςτθ ςφγχρονθ εποχι αντιλαμβανόμαςτε τθν ανάγκθ φπαρξθσ ενόσ 

μζςου αυτόματθσ διάταξθσ οντοτιτων.  

Θ αυτόματθ διάταξθ αποτελεί δφςκολο ζργο για πολλοφσ λόγουσ. Σα περιςςότερα 

ςυςτιματα τείνουν να κάνουν βζλτιςτθ χριςθ του χϊρου τθσ οκόνθσ και αφινουν ςε 

δεφτερθ μοίρα τθν οπτικι παρουςία και χρθςτικότθτα τθσ ςχεδίαςθσ αυτισ. Επίςθσ ο 

υπολογιςμόσ βζλτιςτθσ κζςθσ απορροφά πολλοφσ επεξεργαςτικοφσ πόρουσ και παρ’ 

ότι θ ταχφτθτα των επεξεργαςτϊν ζχει βελτιωκεί ςθμαντικά, παραμζνει ζνα ςοβαρό 

μειονζκτθμα τθσ ςχεδιαςτικισ  αρχισ αυτισ. Γι’ αυτό πιςτεφουμε πωσ ο παράγοντασ 

άνκρωποσ δεν μπορεί να αγνοθκεί πλιρωσ και να οδθγθκοφμε ςε ζνα κακ’ όλα 

αυτόματο ςφςτθμα διάταξθσ οντοτιτων ςτο χϊρο.  

Τπάρχουςεσ εφαρμογζσ βαςίηονται πάνω και ςε άλλεσ τεχνολογίεσ όπωσ γλϊςςεσ 

προγραμματιςμοφ για τθν περιγραφι ςτοίχιςθσ, τεχνικζσ μθχανικισ μάκθςθσ [49], [50] 

κτλ για τθν εξζλιξθ και τθν επιτυχισ αυτόματθ αποτφπωςθ οντοτιτων ςτθν οκόνθ. Για 

παράδειγμα αν το ςφςτθμα κα μποροφςε να μαντζψει τισ επιλογζσ του χριςτθ από 

προθγοφμενα παραδείγματα που είχε φζρει ςε πζρασ ο χριςτθσ αυτόσ, τότε δε κα 

χρειαηόταν κάκε φορά να οριςτοφν οι επιλογζσ αυτζσ από τον χριςτθ.  
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Οριςμζνοι αλγόρικμοι αυτόματθσ ςτοίχιςθσ οντοτιτων είναι οι :                                  

8.11.1 Ορθογώνιο (Orthogonal Layouts) 

τα διαγράμματα ορκογϊνιασ ςτοίχιςθσ θ οργάνωςθ τθσ πλθροφορίασ βαςίηεται ςε 

οριηόντια ι κάκετα ορκογϊνια τμιματα αυτό επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να δομιςουν 

τθν παρουςίαςθ με τρόπο κατάλλθλο ϊςτε να γίνει αποφυγι επικαλφψεων και επίςθσ 

βελτιϊνει τθν αναγνωςιμότθτα και μειϊνει τθν ανάγκθ περεταίρω μελλοντικϊν 

αναγκϊν. Είναι κατάλλθλο για μικροφ ι μεςαίου μεγζκουσ διαγράμματα κακϊσ επίςθσ 

παράγει ολοκλθρωμζνο και ξεκάκαρο αποτζλεςμα ςτοίχιςθσ. Μπορεί να οργανϊςει τισ 

οντότθτεσ ςε ομάδεσ πράγμα που είναι πολφ ςθμαντικό ςτθν επεξεργαςία και 

ανάκτθςθ πλθροφορίασ. Μια ομάδα δθλϊνει ζνα ςφνολο από οντότθτεσ οι οποίεσ κα 

πρζπει να τοποκετθκοφν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κομμάτι τθσ επιφάνειασ παρατιρθςθσ 

του χριςτθ, κάνοντασ το ζτςι εφκολα φανερό και προςβάςιμο.  

Θ τεχνικι αυτι υιοκετείται και από τα διαγράμματα UML τα οποία μποροφν να 

παρουςιάςουν ιεραρχικι και μθ ιεραρχικι πλθροφορία και τα οποία επιπλζον μποροφν 

να μειϊςουν τισ αλλθλοεπικαλφψεισ, το μζγεκοσ του ςυνόλου του χϊρου που κα 

χρειαςτεί, να παρουςιάςουν ζμμεςα πλθροφορία βάςθ χρωματιςμοφ κτλ.  

Σα διαγράμματα αυτά είναι ςε κζςθ να επιλφςουν πολφπλοκα μακθματικά και γενικόσ 

αλγορικμικά προβλιματα. Κρίνονται ιδανικά για τθν οπτικοποίθςθ βάςεων δεδομζνων, 

διαγραμμάτων οντοτιτων-ςχζςεων και πολλϊν άλλων τεχνικϊν αποκικευςθσ 

πλθροφορίασ.         

 

Figure 9. Ορκογϊνια ομαδοποίθςθ (Orthogonal Cluster Layout) 
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8.11.2 Ιεραρχικό (Hierarchical Layouts) 

Θ τεχνικι αυτι απεικόνιςθσ εφαρμόηεται ςυνικωσ όταν θ δομι τθσ αναπαράςταςθσ 

τθσ πλθροφορίασ κα πρζπει να αντανακλά τθν φπαρξθ ενόσ ςυςτιματοσ διαβάκμιςθσ 

ανάμεςα ςτισ οντότθτεσ. Θεωρείται κατάλλθλθ για ςυςτιματα ροϊν δεδομζνων κακϊσ 

επίςθσ για ςυςτιματα επεξεργαςίασ γεγονότων και αναπαράςταςθ κλθρονομικότθτασ 

και ιεραρχίασ.  

 

Figure 10. Ιεραρχικό (Hierarchical Layout Technique) 

 

8.11.3 Συμμετρικό (Symmetric Layout) 

Θ τεχνικι αυτι κεωρείται θ κατάλλθλθ για τθν οπτικοποίθςθ μεγάλων και πολφπλοκων 

δικτφων και γράφων [56], [57]. θμαντικό παράγοντα αποτελεί θ πολυπλοκότθτα τθσ 

δομισ που παρουςιάηεται ςτο χριςτθ, θ αναγνωςιμότθτα του, θ δυνατότθτα 

παρουςίαςθσ τθσ πλιρουσ διακζςιμθσ πλθροφορίασ και θ κατανόθςθ του από το 

χριςτθ.   
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Figure 11. Συμμετρικό (Symmetric Layout Technique) 

 

8.11.4 Κυκλικό (Circular Layout) 

Ικανοποιεί τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ αποτφπωςθσ τθσ δομισ των 

τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων. Θ αναπαράςταςθ αυτι γίνεται γριγορα και 

αποτελεςματικά παρζχοντασ πλθροφορία ςτο χριςτθ που αφορά τθν ιεραρχία των 

δικτφων, τθν ςφνδεςθ μεταξφ τουσ κακϊσ επίςθσ και τθν τοπολογία τουσ. Χάρισ αυτά ο 

χριςτθσ είναι ςε κζςθ να αντιλιφκθ γριγορα και εφκολα τυχόν προβλιματα αλλά 

επίςθσ και να ανακαλφψει και προτείνει βελτιςτοποίθςθσ που κα ανεβάςουν τθν 

γενικότερθ απόδοςθ του δικτφου.    

 

Figure 12. Κυκλικό (Circular Layout Technique) 

 

8.11.5 Δενδρικό (Tree Layout) 

Πρόκειται ίςωσ για τθ ςυνθκζςτερθ μορφι αυτόματθσ απεικόνιςθσ. Είναι  ζνασ 

κατευκυνόμενοσ ά κφκλοσ γράφοσ όπου κάκε κόμβοσ ζχει μθδζν, ζνα ι περιςςότερα 

παιδιά και το πολφ ζναν γονζα [59]. Ο κόμβοσ που δεν ζχει γονζα καλείται ρίηα και 

είναι μοναδικόσ. Κάκε δζντρο χαρακτθρίηετε από ζνα ςυγκεκριμζνο φψοσ και από ζνα 

πλάτοσ, όπου φψοσ εςτί μεγαλφτερθ διαδρομι από τθ ρίηα ζωσ κάποιο φφλλο και 

πλάτοσ ο μζγιςτοσ αρικμόσ των φφλλων. Παρότι υπάρχουν πολλοί τρόποι 
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αναπαράςταςθσ δενδρικισ μορφισ ςυνθκίηεται να παρουςιάηονται οι κόμβοι ωσ 

οντότθτεσ με ςυνδζςεισ προσ τα παιδιά τουσ.  

 

Figure 13. Δενδρικό (Tree Layout Technique) 

 

8.11.6 Αξιολόγηςη Αυτόματου Layout 

Πολλοί αλγόρικμοι αυτόματθσ διάταξθσ οντοτιτων ζχουν προτακεί [55]. Παρόλα αυτά 

δεν υπάρχει ακόμα κάποιοσ βζλτιςτοσ αλγόρικμοσ που μπορεί να ανταπεξζλκει ςτισ 

ανάγκεσ των χρθςτϊν. Ο αλγόρικμοσ αυτόσ κα πρζπει να: 

 Διατθρεί εμφανιςιακά τθν ιεραρχία των οντοτιτων. 

 Ομαδοποιεί οντότθτεσ με κοινά χαρακτθριςτικά.  

 Σροποποιεί τθ διάταξθ ανάλογα με τισ επιλογζσ και τισ ανάγκεσ του 

χριςτθ [52], [53]. 

 Μθν αλλάηει δραματικά τθν όλθ δομι του ςχιματοσ ςε ανκρϊπινεσ 

μικροεπεμβάςεισ. 

 Επιλζγει ςωςτό μζγεκοσ, κζςθ και εμφανιςιακά χαρακτθριςτικά για τθν 

κάκε οντότθτα.  

 Τπολογίηει τθ βζλτιςτθ απόςταςθ ανάμεςα ςε αντικείμενα. 

 Μπορεί να ανταποκρικεί ςε μεγάλο πλικοσ δεδομζνων.  

 Μθν υπάρχουν αντικείμενα που επικαλφπτονται.  

 Μακαίνει από το χριςτθ και ςυνεχϊσ βελτιϊνεται [51]. 
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 Ζχει ωσ βαςικό γνϊμονα τθν δυνατότθτα αντίλθψθσ του ανκρϊπου και 

όχι απλά τθν παρουςίαςθ πλθροφορίασ [58].  

Δυςτυχϊσ τα υπάρχοντα ςυςτιματα αδυνατοφν να ανταπεξζλκουν ςε όλεσ αυτζσ τισ 

ανάγκεσ και θ παρζμβαςθ των χρθςτϊν ςτθν διάταξθ των οντοτιτων κρίνεται ςυνικωσ 

απαραίτθτθ. Επίςθσ θ αυτόματθ διάταξθ μπορεί να οδθγιςει ςε αποδιοργάνωςθ τθσ 

οπτικισ αντίλθψθσ και ζτςι να δυςκολζψει το ζργο τθσ κατανόθςθσ τθσ ιεραρχίασ των 

δεδομζνων. Πζραν τοφτου  ο αυτόματοσ υπολογιςμόσ κζςθσ για όλεσ τισ οντότθτεσ 

ενόσ ςχιματοσ βάςθ των περιςςότερων υπαρχόντων αλγορίκμων απαιτεί μεγάλθ 

επεξεργαςτικι ιςχφ και πολλζσ φορζσ αυτι θ ιςχφσ κρίνεται απαγορευτικι για 

προςωπικοφσ υπολογιςτζσ και ειδικά όταν απαιτείτε αυτόματοσ υπολογιςμόσ κζςθσ ςε 

πραγματικό χρόνο. 

 

Figure 14. Λάκοσ αυτόματο Layout 

   

  

8.12 Σημερινϋσ Τεχνολογύεσ  

Θ τεχνολογία των υπολογιςτϊν είναι ςε κζςθ ςιμερα όχι απλά να επιτρζψει τθν 

αποτφπωςθ ενόσ τριςδιάςτατου κόςμου ςε μια δυςδιάςτατθ οκόνθ αλλά και να δϊςει 

τθ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να αλλθλεπιδράςει με αυτό το εικονικό περιβάλλον. 

Ζρευνεσ για τριςδιάςτατα γραφικά ςε θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ ζχουν δείξει ότι θ 

τεχνολογία αυτι βελτιϊνει τθν αντίλθψθ των χρθςτϊν όταν αυτοί μποροφν να 

διαχειριςτοφν-αλλθλεπιδράςουν με το εικονικό περιβάλλον [2]. Θ αλλθλεπίδραςθ 

μπορεί να αρκεςτεί ςτθν πλοιγθςθ ςτο τριςδιάςτατο περιβάλλον, δθλαδι ο χριςτθσ 

να μπορεί να μεταφερκεί ςε οποιοδιποτε ςθμείο του τριςδιάςτατου χϊρου αλλά και 

να μπορεί να μεταβάλλει με εφκολο τρόπο τθ κζςθ από τθν οποία βλζπει ο 

παρατθρθτισ. Επιπλζον θ εφαρμογι κα μποροφςε να επιτρζπει ςτον χριςτθ να 

αλλθλεπιδράςει ςε πραγματικό χρόνο με τα αντικείμενα που του παρουςιάηονται, 

δθλαδι κα μποροφςε να ειςάγει, διαγράψει, μεταφζρει και να τροποποιιςει 

αντικείμενα του χϊρου. Κάνοντασ χριςθ δυςδιάςτατου γραφικοφ περιβάλλοντοσ 

χριςτθ θ εφαρμογι κα μποροφςε να δϊςει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να χειριςτεί 
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ιδιότθτεσ και λειτουργίεσ του τριςδιάςτατου χϊρου χρθςιμοποιϊντασ κοινά 

δυςδιάςτατα αντικείμενα ελζγχου τθσ java. Για παράδειγμα οι εντολζσ περιςτροφισ 

του τριςδιάςτατου κόςμου κα μποροφςαν να ελζγχονται από κλαςικά δυςδιάςτατα 

κουμπιά.  

 

8.13 Διεπαφό 2D 

τθν προςπάκεια μασ να κάνουμε πιο εφχρθςτο το ςφςτθμα για τον χριςτθ και να 

ανεξαρτθτοποιιςουμε όςο το δυνατό περιςςότερο τον τριςδιάςτατο κόςμο από τον 

δυςδιάςτατο δίνουμε τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να διαχειριςτεί τον 3D κόςμο 

απευκείασ μζςω του ποντικιοφ [4]. Για παράδειγμα ο χριςτθσ μπορεί να κάνει 

μεγζκυνςθ (zoom in) και ςμίκρυνςθ (zoom out) μζςω τθσ ροδζλασ του ποντικιοφ. Θ 

απόκριςθ του ςυςτιματοσ ςε αλλαγζσ από τον χριςτθ κεωρείται άμεςθ και ο χρόνοσ 

αναμονισ του χριςτθ αμελθτζοσ, δίχωσ αυτό να ςυνεπάγεται χαμθλότερθ ποιότθτα 

των γραφικϊν ςτοιχείων ι δυνατοτιτων. Δθλαδι θ ποιότθτα τθσ οπτικισ παρουςίαςθσ 

τθσ πλθροφορίασ παραμζνει υψθλι και ςφγχρονοσ το ςφςτθμα εγγυάται γριγορθ 

απόκριςθ.  

τθν προςπάκεια μασ δθμιουργίασ μιασ διεπαφισ όςο το δυνατό πιο εφχρθςτθσ και 

ςτθν οποία οι χριςτεσ κα ζχουν ιδθ εξοικειωκεί, επιλζξαμε να χρθςιμοποιιςουμε 

μονό βαςικά ςτοιχεία που εξυπθρετοφν τθν αλλθλεπίδραςθ του ανκρϊπου με τθ 

μθχανι [3]. Γι’ αυτό  επιλζχκθκαν ωσ ςτοιχεία αλλθλεπίδραςθσ με τον χριςτθ κουμπιά, 

αναδυόμενα μενοφ, εντολζσ ποντικιοφ κτλ. Οι ίδιεσ οι οντότθτεσ του τριςδιάςτατου 

κόςμου ζχουν μζγεκοσ επαρκζσ ϊςτε να είναι ευδιάκριτα ςτο χριςτθ αλλά και να 

μποροφν να επιλεγοφν ι να μετατραποφν εφκολα και γριγορα. 

 

8.14 3D Σχόματα  

χεδόν βζλτιςτθ αποτφπωςθ τθσ πλθροφορίασ κα είχαμε αν το ίδιο το ςχιμα των 

τριςδιάςτατων αντικειμζνων υπονοοφςε και το νόθμα τουσ, ϊςτε να γίνει χριςθ 

μεταφορϊν και ο χριςτθσ παρατθρϊντασ τα απλά να μποροφςε να αντιλθφκεί και το 

νόθμα τουσ.  Για παράδειγμα αν κζλαμε να ειςάγουμε τθν οντότθτα άνκρωποσ ςτο 

ςχιμα μασ, εκεί να εμφανιηόταν ζνα εικονίδιο που κα παρζπεμπε άμα τθ εμφανίςει 

ςτθν οντότθτα μασ χάρισ το ςχιμα του. Αυτό πρϊτον κα ιταν πρακτικά αδφνατον αφοφ 

τα αντικείμενα και οι ζννοιεσ που υπάρχουν ςτον κόςμο μασ είναι άπειρα και 

οποιαδιποτε ςτιγμι γζννιουνται καινοφργια και καταςτρζφονται παλιά. Δεφτερον δεν 

είμαςτε ςε κζςθ να δϊςουμε μορφι ςε όλεσ τισ ζννοιεσ που να παραπζμπουν ςε 

αυτζσ. Για παράδειγμα πια κα μποροφςε να είναι θ μορφι που κα δίναμε ςτθ χαρά, 

ευτυχία κτλ. Οι μεταφορζσ αυτζσ κα μποροφςαν να είναι δυςνόθτεσ ι και να 
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παραπζμπουν ςε λάκοσ ςυμπεράςματα. Για παράδειγμα το κόκκινο χρϊμα ςυνικωσ 

εκφράηει το απαγορευμζνο και το μθ επιτρεπτό, αλλά  ςε οριςμζνεσ κουλτοφρεσ  

ςυμβολίηει τθ χαρά και το ευ ηθν.  

 

8.15 3D Επικϊλυψη 

Ο εντοπιςμόσ ςυγκροφςεων και μάλιςτα ςε πραγματικό χρόνο είναι ςυχνά θ πλζον 

εξαντλθτικι διαδικαςία για τουσ επεξεργαςτικοφσ πόρουσ του ςυςτιματοσ ςτισ 

περιςςότερεσ εφαρμογζσ διαχείριςθσ και απεικόνιςθσ γεωμετρικϊν ςχθμάτων [26]. 

Δεδομζνου αυτοφ κα πρζπει να είμαςτε προςεκτικοί ςτθν εφαρμογι αλγορίκμων 

εντοπιςμοφ ςυγκροφςεων κακϊσ και θ παραμικρι βελτιςτοποίθςθ μπορεί να 

προςφζρει ςθμαντικά ςτθν απόδοςθ και ανταπόκριςθ τθσ υπθρεςίασ μασ. Ζχοντασ δφο 

ι περιςςότερα γεωμετρικά ςχιματα ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία ςτο χϊρο και ςαφι 

διαςτάςεισ, ςτόχο αποτελεί ο ζλεγχοσ αν αυτά τα αντικείμενα επικαλφπτονται ςε 

κάποια χρονικι ςτιγμι. Πρόκειται για μια υποπερίπτωςθ ελζγχου απόςταςθσ ανάμεςα 

ςε οντότθτεσ του τριςδιάςτατου κόςμου όπου θ απόςταςθ μπορεί να ιςοφται με το 

μθδζν αλλά και να παίρνει αρνθτικζσ τιμζσ αν οι οντότθτεσ βρίςκονται εν μζρει ι 

εξολοκλιρου θ μια μζςα ςτθν άλλθ [24],[25]. ε μια εφαρμογι αντιςτοίχθςθσ 

πλθροφορίασ θ επικάλυψθ οντοτιτων κα πρζπει να αποφεφγεται αφοφ ςυνεπάγεται 

μερικι ι και ολικι απόκρυψθ οντοτιτων κακϊσ επίςθσ δυςχεραίνει το ζργο που ζχει 

αναλάβει ο χριςτθσ να φζρει εισ πζρασ. Παραπζρα θ δυνατότθτα ρεαλιςτικισ 

αναπαράςταςθσ τριςδιάςτατων αντικειμζνων δζχεται ιςχυρό πλιγμα ςε περίπτωςθ 

που μια οντότθτα ςυνυπάρχει με μια άλλθ ςτο ίδιο ςθμείο του τριςδιάςτατου χϊρου.    

 

Figure 15. Αναγνϊριςθ επικάλυψθσ  
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9 Θϋματα προσ Έλεγχο  
Οι προβλθματιςμοί που μασ απαςχολοφν ςτθν τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ 

πλθροφορίασ είναι αρκετοί και ποικίλοι. Μποροφν όμωσ να καταταχτοφν ςε τζςςερισ 

βαςικζσ κατθγορίεσ με γνϊμονα τον τρόπο αποτφπωςθσ πλθροφορίασ, το μζγεκοσ τθσ 

πλθροφορίασ που παρουςιάηεται και οι ενζργειεσ που καλείται ο χριςτθσ να εκτελζςει 

[23].  

 Πλιρθ πλθροφορία  

ε αυτι τθν κατθγορία κα πρζπει να γίνει αποτφπωςθ όλθσ τθσ 

ποςότθτασ τθσ πλθροφορίασ. Αυτό πολλζσ φόρεσ κρίνεται από δφςκολο 

ζωσ ακατόρκωτο ζχοντασ κάνει χριςθ ακόμα και τθσ τρίτθσ διάςταςθσ 

του βάκουσ αφοφ θ ποςότθτα των δεδομζνων μπορεί να είναι τζτοια 

ϊςτε να κρικεί ωσ υπερβολικά μεγάλθ για τον ανκρϊπινο χριςτθ. Ασ μθν 

ξεχνάμε ότι ςτισ τρεισ διαςτάςεισ μπορεί να υπάρξει επικάλυψθ 

οντότθτασ από μιασ άλλθσ αν αυτι βρίςκεται ανάμεςα ςτθν πρϊτθ 

οντότθτα και το χριςτθ, δθλαδι πάνω ςτθν νοθτι γραμμι που υπάρχει 

από τθν πρϊτθ οντότθτα ζωσ τον χριςτθ . 

 Μερικι πλθροφορία  

τθν περίπτωςθ αυτι γίνεται αποτφπωςθ μόνο τθσ απαραίτθτθσ 

πλθροφορίασ για τον χριςτθ. ε αυτι τθν περίπτωςθ κα πρζπει να 

παρουςιαςτεί θ πλθροφορία με τρόπο κατάλλθλο ϊςτε να είναι όςο το 

δυνατό πιο ευδιάκριτθ και εφκολθ ςτο χειριςμό. Πλθροφορία που 

κρίνεται ωσ ςθμαντικι κα πρζπει να εμφανίηεται κοντά ςτον χριςτθ και 

δίχωσ εμπόδια μπροςτά τθσ. Θ δεφτερθ αυτι κατθγορία κα πρζπει να 

ςυνεργάηεται με τθν πρϊτθ κακϊσ για παράδειγμα ακόμα και όταν 

γίνεται πλιρθσ αποτφπωςθ πλθροφορίασ τα αντικείμενα που 

επεξεργάηεται ο χριςτθσ κα πρζπει να είναι όςο το δυνατό πιο 

ευδιάκριτα ςε αυτόν.  

 Παρουςίαςθ πλθροφορίασ  

Ο χριςτθσ διαιςκθτικά κα πρζπει να αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα που 

του παρουςιάηονται κακϊσ και τισ ςχζςεισ ανάμεςα τουσ. Σεχνικζσ 

προςιλωςθσ τθσ προςοχισ του χριςτθ κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν. 

Οποιαδιποτε ςτιγμι κα πρζπει να παρουςιάηεται θ μεγαλφτερθ δυνατι 

ποςότθτα πλθροφορίασ και να αυτό είναι εφικτό να μθν υπάρξει κανζνα 

κρυμμζνο αντικείμενο ςτον τριςδιάςτατο χϊρο. Ο χριςτθσ κα πρζπει να 

μπορεί να μεταβεί ςε οποιοδιποτε ςθμείο του χϊρου και θ γεωμετρία 
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των οντοτιτων που χρθςιμοποιοφνται να ζχει επιλεχκεί με ςωςτά 

κριτιρια.  

 Λειτουργίεσ και τεχνικζσ  

Οι βαςικζσ λειτουργίεσ και τεχνικζσ του ςυςτιματοσ πρζπει να είναι 

εμφανισ και προςιτζσ ςτον χριςτθ. Αυτόσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να 

φζρει εισ πζρασ εφκολα και γριγορα τθν αποςτολι του. Σο ςφςτθμα κα 

πρζπει να είναι ςε κζςθ να εκτελεί αυτόματα λειτουργίεσ, να βοθκάει 

τον χριςτθ όταν είναι εφικτό και να αποτρζπει τυχόν ανκρϊπινα λάκθ.  

 

10 Τεχνικϋσ Έμφαςησ  
Για να προςελκφςουμε το ενδιαφζρον του χριςτθ ςε ςυγκεκριμζνεσ οντότθτεσ του 

τριςδιάςτατου χϊρου μποροφμε να εξαςκιςουμε οριςμζνεσ τεχνικζσ τισ οποίεσ και 

παρουςιάηουμε.  

 Αποτφπωςθ ςθμαντικϊν οντοτιτων ςτο κζντρο τθσ οκόνθσ κακϊσ 

ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ προςοχι των χρθςτϊν επικεντρϊνεται 

περιςςότερο ςε αυτό το ςθμείο. Οι υπόλοιπεσ οντότθτεσ μποροφν να 

αποτυπωκοφν περιφερειακά των ςθμαντικϊν. 

 Αποτφπωςθ μόνο των οντοτιτων που κζλουμε να επικεντρωκεί θ 

προςοχι του χριςτθ πάνω τουσ. Οι υπόλοιπεσ οντότθτεσ μποροφν είτε 

να μθν παρουςιαςτοφν είτε να αποτυπωκοφν μερικϊσ ωσ πολφ μικρζσ ι 

θμιδιαφανείσ οντότθτεσ.  

 Οντότθτεσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ μποροφν να τονιςτοφν δίνοντασ ζμφαςθ 

ςτο μζγεκοσ τουσ αποκτϊντασ μεγαλφτερο ι αλλάηοντασ το ςχιμα τουσ 

όπωσ και τθ κζςθ τουσ.  

 Πιο απλζσ τεχνικζσ αλλά όχι και αμελθτζεσ κα μποροφςαν να 

διαμορφϊςουν κατάλλθλα το χρϊμα, τθν ςκίαςθ κτλ. 

 Απόδοςθ κίνθςθσ ςτισ οντότθτεσ που κζλουμε να τονίςουμε κακϊσ το 

ανκρϊπινο μάτι ζχει εκπαιδευτεί να εντοπίηει αντικείμενα που 

κινοφνται. 
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11 3D Τεχνικϋσ Οπτοκοπούηςησ Πληροφορύασ  
Πολλζσ ςυηθτιςεισ ζχουν γίνει γφρω από το κζμα τθσ βζλτιςτθσ αποτφπωςθσ 

πλθροφορίασ ςε ζναν τριςδιάςτατο εικονικό κόςμο δείχνοντασ τον απαραίτθτο 

ςεβαςμό ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν και πολλοί ερευνθτζσ ζχουν αςχολθκεί με τον 

τομζα αυτό [5],[6]. Θ αναηιτθςθ αυτι ζχει καταλιξει ςε οριςμζνεσ βαςικζσ μορφζσ 

ςχθματιςμοφ τριςδιάςτατων δομϊν, τισ οποίεσ κα αναφζρουμε πιο κάτω.  Όλεσ αυτζσ 

οι τεχνικζσ δείχνουν να ανταπεξζρχονται ςτισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν και ζχουν 

χωριςτοί με γνϊμονα τον τρόπο παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ, τα αντικείμενα που 

χρθςιμοποιοφνται, τισ τεχνικζσ που υιοκετοφν και τισ λειτουργίεσ που προςφζρουν.  

 

11.1 Στιλ ςχεδύαςησ οντοτότων-ςυνδϋςεων ( Node-Link Style Designs)  

Σα διαγράμματα οντοτιτων ςχζςεων ζχουν χρθςιμοποιθκεί κυρίωσ ςτθν 

αναπαράςταςθ γράφων  [7],[8]. Αςχολοφνται ωσ επί των πλείςτων  με κζματα που 

αφοροφν τον τρόπο παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ, τθσ ελαχιςτοποίθςθσ ςυχνότθτασ 

ςυγκροφςεων, τθσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ μζγιςτθσ απόςταςθσ μεταξφ οντοτιτων και 

ςυμμετρίασ ςχθμάτων. Σο βαςικό πρόβλθμα που αντιμετωπίηει αυτό το μοντζλο 

εφάπτεται ςτο ότι από τθ ςτιγμι που το πλικοσ των οντοτιτων υπερβεί μια ποςότθτα 

ο γράφοσ γίνεται δυςνόθτοσ και δφςκολοσ ςτον χειριςμό του κακϊσ οντότθτεσ και 

γραμμζσ τείνουν να επικαλφπτονται.  

 

Figure 16. Layout απλοφ γράφου 
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ε αυτι τθν περίπτωςθ θ επικάλυψθ τείνει να γίνει κανόνασ και όχι υποπερίπτωςθ. 

Ζτςι ο χριςτθσ δυςκολεφεται να αντιλθφκεί τθν πλθροφορία και χάνεται ςτθν 

πολυπλοκότθτα του ςχιματοσ. Πλεονζκτθμα του τριςδιάςτατου μοντζλου αποτελεί το 

γεγονόσ του ότι προςφζρεται θ τρίτθ διάςταςθ του βάκουσ και ζτςι είμαςτε ςε κζςθ να 

ειςάγουμε περιςςότερεσ οντότθτεσ και ςχζςεισ μεταξφ τουσ κακϊσ αυτζσ μποροφν να 

τοποκετθκοφν ςε διαφορετικό μζγεκοσ βάκουσ ζτςι θ πικανότθτα επικάλυψθσ 

μικραίνει ςε ςχζςθ με τθν αναπαράςταςθ οντοτιτων ςε δυςδιάςτατα γραφικά. 

 

Figure 17. Layout κωνικοφ δζντρου  

 

11.2 Επιφανειακό ςχεδύαςη (Surface Designs)   

Θ βαςικι ςχεδίαςθ αναπτφςςεται ςε επιφάνειεσ ςε οποιαδιποτε κατεφκυνςθ. Γίνεται 

χριςθ ευκειϊν ι καμπφλων και επίςθσ το μζγεκοσ των αντικειμζνων τονίηει τθ 

ςθμαςία  τουσ κακϊσ ςθμαντικά αντικείμενα εμφανίηονται μεγαλφτερα ςε μζγεκοσ ι 

πλθςιζςτερα ςτον χριςτθ χάρισ ςτα τριςδιάςτατα γραφικά. 
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Figure 18. Οπτικοποίθςθ Internet Traffic  

 

 

Figure 19. 3D δζντρο ςε επιφάνεια  

 

 

 

11.3 Τοπύα δεδομϋνων (Information Landscapes)  

τθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι εφαρμογζσ που κάνουν χριςθ των λεγόμενων 2.5D 

γραφικϊν διαςτάςεων. Δθλαδι όλεσ οι οντότθτεσ αποτυπϊνονται ωσ επιφάνειεσ και 

απλά δίνεται θ ψευδαίςκθςθ ςτον χριςτθ τθσ τριςδιάςτατθσ αναπαράςταςθσ.   

 

Figure 20. Αναπαράςταςθ 2.5 διαςτάςεων 

 



 51 

12 Previous – Related works (Προγενϋςτερεσ-Σχετιζόμενεσ 

Εργαςύεσ)  
θμείο κλειδί ςτθν εργαςία μασ αποτζλεςε μια προγενζςτερθ εργαςία  τθν οποία 

αναφζρουμε ςτο [78]. Θζμα αυτισ αποτελεί θ οπτικοποίθςθ ςτο τριςδιάςτατο χϊρο 

μοντζλων οντολογιϊν με αυτόματο τρόπο. Ο αλγόρικμοσ τουσ χρθςιμοποιεί τθν τρίτθ 

διάςταςθ του χϊρου (δθλαδι το βάκοσ) ςχεδόν αποκλειςτικά για τθν παρουςίαςθ των 

ςχζςεων isa (κλθρονομικότθτα). Σα properties (ιδιότθτεσ), τοποκετοφνται ςε κάκετα 

επίπεδα. Ζτςι, ςεβόμενοι αυτζσ τισ αρχζσ οδθγοφμαςτε ςτθν  καταςκευι ενόσ 

ιεραρχικοφ δζντρου επιπζδων, όπου τα επίπεδα κα ςυνδζονται με ςχζςεισ isa και ςε 

κάκε επίπεδο κα υπάρχουν οντότθτεσ που κα ςυνδζονται με properties.  

Ζμφαςθ δίνεται ςτο γεγονόσ ότι κα πρζπει να δθμιουργθκοφν ψευδό κόμβοι (ψευδό 

οντότθτεσ) όταν προκφπτουν ςχζςεισ isa ανάμεςα ςε επίπεδα τα οποία δεν κεωροφνται 

γειτονικά αφοφ επικυμείται οι ςχζςεισ isa να ςυνδζουν οντότθτεσ που βρίςκονται ςε 

γειτονικά επίπεδα. Ζτςι, οδθγοφμαςτε ςτθν καταςκευι αυτϊν των ψευδό κόμβων οι 

οποίοι τοποκετοφνται ςτα ενδιάμεςα επίπεδα και ςυνδζονται μεταξφ τουσ κακϊσ και 

με τισ δφο αρχικζσ οντότθτεσ που κζλαμε να ςυνδζςουμε με τισ ςχζςεισ isa. Με αυτόν 

τον τρόπο καταφζρνουμε να διαςπάςουμε τθν αρχικι ςχζςθ isa ςε επιμζρουσ ςχζςεισ 

που ςυνδζουν τισ αρχικζσ οντότθτεσ και τισ ψευδό οντότθτεσ.  

Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που δφο οντότθτεσ που βρίςκονται ςε διαφορετικά επίπεδα 

ςυνδζονται με κάποιο property τότε τοποκετοφμε μία ψευδό οντότθτα ςε ζνα από τα 

δφο επίπεδα και ςυνδζουμε τθν ψευδό οντότθτα αυτι με ςχζςθ τφπου property με τθν 

οντότθτα που βρίςκονται ςτο ίδιο επίπεδο, και με ςχζςθ τφπου isa με τθν οντότθτα που 

βρίςκεται ςε διαφορετικό επίπεδο. 

Σζλοσ, λόγοσ γίνεται για τθν βζλτιςτθ τοποκζτθςθ των αντικειμζνων ςτα επίπεδα 

κακϊσ κα πρζπει να υπολογίςουμε κατάλλθλεσ x, y μεταβλθτζσ διαςτάςεων ϊςτε οι 

κζςθ των οντοτιτων να κεωρείται ικανοποιθτικι οπτικά κακϊσ κζλουμε οντότθτεσ που 

ςυνδζονται με properties να βρίςκονται κοντά το ζνα ςτο άλλο, και οντότθτεσ που 

ςυνδζονται με ςχζςεισ isa να βρίςκονται ςχετικά θ μία πάνω ςτθν άλλθ ςτθν διάςταςθ 

Z. 

τθν εφαρμογι μασ, επικυμοφμε παραπλιςια διάταξθ οντοτιτων κάνοντασ χριςθ ενόσ 

τριςδιάςτατου εικονικοφ χϊρου. Πιο αναλυτικά, επικυμοφμε οι ςχζςεισ isa να 

βρίςκονται ςε διαφορετικά επίπεδα φψουσ (διάςταςθ Y) και τα properties να 

απλϊνονται ςτο επίπεδο που ςχθματίηουν οι διαςτάςεισ X, Z. Επίςθσ, ο αλγόρικμοσ 

από καταςκευισ του προςπακεί να τοποκετιςει οντότθτεσ που ςχετίηονται με 

properties κοντά το ζνα ςτο άλλο και να μθν επιβαρφνει το εικονικό χϊρο με περιττά 
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αντικείμενα λαμβάνοντασ υπόψθ όχι απλά τθν παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ αλλά τθν 

εφκολι και γριγορθ αντίλθψθ τθσ από τον χριςτθ. 

12.1 SemNet  

Σο ςφςτθμα αυτό [9] απευκφνεται ςτθν οπτικοποίθςθ ςε τριςδιάςτατο χϊρο 

κατευκυνόμενων γράφων όπου και οι οντότθτεσ κακϊσ και οι ςυνδζςεισ ζχουν 

ιδιότθτεσ. Σο εργαλείο χρθςιμοποιεί ορκογϊνια ςχιματα που φζρουν πάνω τουσ 

κείμενο και χρωματιηόμενεσ ςυνδζςεισ μεταξφ τουσ. Προςπακεί να ομαδοποιιςει τισ 

οντότθτεσ ςτο χϊρο βάςθ κοινϊν ιδιοτιτων παρζχοντασ ςτο χριςτθ πιο οργανωμζνθ 

πλθροφορία. ε περίπτωςθ που ο χριςτθσ επεξεργάηεται μια οντότθτα θ ομάδα αυτι 

τονίηεται.  

 

Figure 21. SemNet System 

 

12.2 Cone Tree 

Σο ςφςτθμα είναι ςε κζςθ να παρουςιάςει οπτικοποίθςθ πλθροφορίασ κάνοντασ χριςθ 

οντοτιτων και ςυνδζςεων [10]. Σο ςχιμα παραπζμπει ςε κϊνο και θ ιεραρχία τουσ ςε 

δζντρο. Βαςικι οντότθτα αποτελεί θ ρίηα του δζντρου το οποίο εμφανίηεται ςτθν 

κορυφι του κϊνου και ζπειτα κάτω από αυτό εμφανίηονται όλα τα παιδιά του. Θ 

πλοιγθςθ περιορίηεται ςτθ μεταφορά από πάνω ζωσ κάτω και αριςτερά, δεξιά. Οι 

οντότθτεσ εμφανίηονται ωσ θμιδιαφανείσ. Θ ίδια θ δομι του δζντρου προςφζρει ζνα 

βακμό οργάνωςθσ και ιεραρχίασ των οντοτιτων. Για να γίνει πιο εφκολθ θ 

αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ όταν μια οντότθτα επιλεγεί τότε αυτι μεταφζρεται 

αυτόματα κοντά ςτο χριςτθ ϊςτε να είναι πιο εφκολοσ ο χειριςμόσ τθσ. Με κατάλλθλθ 

διαδικαςία κομμάτι του δζντρου που αποτελεί υπόδεντρο μιασ οντότθτασ μπορεί να 

εξαφανιςτεί ι να εμφανιςτεί ανάλογα με τθν επικυμία του χριςτθ.   
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Figure 22. Κάκετο 3D ConeTree 

 

12.3 Hyperbolic Space 

Θ εφαρμογι αυτι είναι ςε κζςθ να παρουςιάςει οπτικοποίθςθ ςε τριςδιάςτατο χϊρο 

κυκλικϊν γράφων όπωσ αυτϊν που παρουςιάηονται ςτον παγκόςμιο ιςτό  [11]. Σα 

τριςδιάςτατα γραφικά επιλζγονται ϊςτε να γίνει καλφτερθ διαχείριςθ του χϊρου τθσ 

οκόνθσ. Ο τρόποσ που εμφανίηεται ο γράφοσ κυμίηει αυτόν των κωνικϊν δζντρων που 

αναφζραμε παραπάνω και αντικείμενα που βρίςκονται ςτο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο 

φζρουν το ίδιο χρϊμα. Σο εργαλείο κάνει χριςθ του μεγζκουσ του αντικειμζνου που 

χρθςιμοποιείται για να μπορζςει να τονίςει τθ ςθμαςία τουσ ςτο χριςτθ. Αντικείμενα 

που βρίςκονται ςτισ άκρεσ τισ οκόνθσ είναι μικρότερα από αυτά που βρίςκονται ςτο 

κζντρο επικεντρϊνοντασ ζτςι τθν προςοχι του χριςτθ ςτα δεφτερα.  

 

12.4 SeeNet3D 

Κατάλλθλο για αναπαράςταςθ γεωγραφικϊν δικτφων αφοφ είναι ςε κζςθ να 

αναπαραςτιςει το ςθμείο που βρίςκεται το δίκτυο [12]. Οι οντότθτεσ αποτυπόνωνται 

πάνω ςε μια εικονικι ςφαίρα. Οι οντότθτεσ πάνω ςτθ ςφαίρα ςυμβολίηουν τισ πόλεισ 

ανά τον κόςμο και οι ςυνδζςεισ μεταξφ τουσ ςυμβολίηουν τισ πραγματικζσ ςυνδζςεισ 

του διαδικτφου. Σο χρϊμα που φζρουν οι ςυνδζςεισ ςυμβολίηει τθν κίνθςθ δεδομζνων 

που γίνεται μζςω του διαδικτφου ανάμεςα ςτισ ςυγκεκριμζνεσ πόλεισ. Ο χριςτθσ είναι 

ςε κζςθ να κάνει περιςτροφι τθσ τριςδιάςτατθσ ςφαίρασ. 

 

12.5 Perspective Wall  

Αποτελεί ςφςτθμα για τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ ςυριακισ πλθροφορίασ [13]. Όλθ θ 

πλθροφορία αποτυπϊνεται ςε εικονικά επίπεδα, πράγμα που μπορεί να λειτουργιςει 



 54 

κετικά και ωσ προσ τθν ομαδοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ. Ο κάκετοσ άξονασ μπορεί να 

λειτουργιςει ωσ ςφνδεςθ ανάμεςα ςτα επίπεδα. Όταν ο χριςτθσ επιλζξει ζνα 

αντικείμενο, τότε αυτό τονίηεται αυτόματα για να είναι πιο ευδιάκριτο ςτον χριςτθ. Σο 

ςφςτθμα υςτερεί ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ που δίνει ςτον χριςτθ για 

αλλθλεπίδραςθ με τον τριςδιάςτατο κόςμο αφοφ δεν δίνονται δυνατότθτεσ πλοιγθςθσ 

ςε αυτόν.  

 

12.6 Document Lens 

To εργαλείο αυτό χρθςιμοποιείται ωσ επί το πλείςτον για τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ των 

ςελίδων που περιζχονται μζςα ςε ζνα αρχείο κειμζνου [14]. Σο βαςικό ςχιμα πάνω ςτο 

οποίο αποτυπϊνονται οι ςελίδεσ παραπζμπει ςε γεωμετρία ορκογωνίου. Ο χριςτθσ 

είναι ςε κζςθ να αντλιςει πλθροφορία από τθν ςελίδα που ζχει αποτυπωκεί ςτθν 

επιφάνεια που παρουςιάηετε μπροςτά του και θ οποία εμφανίηεται ωσ πιο ζντονθ. 

Όταν ο χριςτθσ επικεντρωκεί ςε μια ςελίδα τότε το γενικό ςχιμα τθσ δομισ 

μετατρζπεται ςε γεωμετρία παραπλιςια εκείνθσ τθσ πυραμίδασ. Ζτςι ο χριςτθσ μπορεί 

να αντλιςει πλθροφορία από τθν ςελίδα που παρουςιάηεται μπροςτά του αλλά και 

διαιςκθτικά να αντλιςει πλθροφορία και για τισ άλλεσ ςελίδεσ που εμφανίηονται γφρω 

από τθν κφρια. Θ βαςικι δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ με τον χριςτθ εντοπίηεται ςτθν 

φπαρξθ επιλογϊν περιςτροφισ τθσ πυραμίδασ – ορκογωνίου και ςτον τονιςμό των 

λζξεων που ςυμφωνοφν με τθν αναηιτθςθ που γίνεται. 

 

Figure 23. Αναπαράςταςθ αρχείων με Document Lens 

 

12.7 3DPS 

Κατάλλθλο για αναπαράςταςθ γράφων και χαρτϊν [15]. Σο εργαλείο αυτό απευκφνεται 

ςε εργοςταςιακι χριςθ και λειτουργεί βάςθ ειςαγωγισ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο 
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πολλαπλϊν ςθμείων τα οποία μετζπειτα ςυνδζονται ςχθματίηοντασ ζναν πολφπλοκο 

γράφο. Ανάμεςα ςτα ςθμεία αυτοφ του γράφου ςχθματίηονται επιφάνειεσ πάνω ςτισ 

οποίεσ αποτυπϊνονται εικόνεσ. Σο πλικοσ των ςθμείων μπορεί να διαμορφωκεί 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ του χριςτθ και ζτςι να τονιςτεί ι όχι κάποιο ςθμείο τθσ 

γενικότερθσ δομισ.  

 

Figure 24. Εκτφπωςθ 3DPS 

 

 

12.8 FSN (file system visualizer) 

Πρόκειται για μια πειραματικι εφαρμογι που ςτόχο ζχει τθν παρουςίαςθ όλου του 

ςυςτιματοσ αρχείων ςε τριςδιάςτατα γραφικά καταςκευαςμζνο από τθν SGI [16]. 

Παρότι δεν κατάφερε ποτζ να εξελιχκεί ςε ζνα πλιρωσ λειτουργικό διαχειριςτι 

αρχείων κζρδιςε μεγάλθ αναγνωριςθμότθτα χάρθ ςτθν προβολι του από το Hollywood 

ςε ταινία. Σο μζγεκοσ των φακζλων και των αρχείων επιδεικνφεται βάςθ του φψουσ και 

το χρϊμα αποτυπϊνει τθν θλικία τουσ. Όταν ο κζρςορασ βρεκεί πάνω ςε ζνα 

αντικείμενο τότε εμφανίηονται τα ςτοιχεία του. Όταν ζνα αντικείμενο επιλεγεί τότε 

γίνεται αυτόματο zoomπάνω ςε αυτό. Όλεσ αυτζσ οι τεχνικζσ χρθςιμοποιικθκαν για να 

προςελκφςουν το ενδιαφζρων των χρθςτϊν. Σο βαςικό εργαλείο που χρθςιμοποιείται 

για τθν αλλθλεπίδραςθ είναι το ποντίκι όπωσ επίςθσ και τα menu, buttons κτλ. Σα 

τριςδιάςτατα αντικείμενα μποροφν να επιλεγοφν, μετακινθκοφν, εκτελεςτοφν. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Graphics
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Figure 25. Σφςτθμα αρχείων ςε τρεισ διαςτάςεισ  

 

12.9 SDM (Selective Dynamic Manipulation) 

Οι οντότθτεσ ςε αυτό το μοντζλο αναπαριςτϊντασ ωσ κφλινδροι πάνω ςε μια επιφάνεια 

[17]. Προςφζρονται δυνατότθτεσ ςυνάκροιςθσ ςε ομάδεσ. Σα επιλεγμζνα αντικείμενα 

μποροφν να χαρακτθριςτοφν από διαφορετικό χρϊμα, μζγεκοσ ι κζςθσ ςτον χϊρο. Και 

όλο αυτό γίνεται για να επικεντρωκεί θ προςοχι του χριςτθ ςε αυτά.   

Προτζρθμα αυτοφ του μοντζλου αποτελεί το γεγονόσ ότι είναι ιδιαίτερα εφκολο να 

γίνει ςφγκριςθ μεταξφ οντοτιτων χάρθ ςτο μζγεκοσ τουσ, ςτο χρϊμα τουσ ι ςτθν κζςθ 

τουσ ςτον εικονικό χϊρο. Σα προτεριματα αυτά αναγνωρίηει, επιδιϊκει και επιτυγχάνει 

επίςθσ και θ εφαρμογι μασ δίνοντασ βάςθ ςτο μζγεκοσ, το χρϊμα και τθν κζςθ που 

καταλαμβάνουν τα τριςδιάςτατα αντικείμενα όπωσ επίςθσ και ςτθν γριγορθ αντίλθψθ 

των ςχζςεων μεταξφ των οντοτιτων. 

 

Figure 26. Τεχνικζσ οπτικοποίθςθσ SDM  
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12.10 Bead 

το ςφςτθμα αυτό γίνεται αποτφπωςθ δεδομζνων που αφοροφν βιβλιογραφία [18]. Σα 

αρχεία ςυμβολίηονται ωσ κφβοι πάνω ςε ζνα επίπεδο το οποίο χωρίηεται ςε 

κεματολογίεσ. Σα ονόματα των αρχείων εμφανίηονται ωσ οντότθτεσ κειμζνου πάνω από 

τουσ κφβουσ. Σο κάκε αρχείο τοποκετείται ςτο επίπεδο πάνω ςτο κομμάτι που αφορά 

τθν κατθγορία του. Ζτςι επιτυγχάνεται ομαδοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ. τισ οντότθτεσ 

που βρίςκονται κοντά ςτον χριςτθ εμφανίηονται περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, όπωσ π.χ. 

ο τίτλοσ τουσ. Σο πλεονζκτθμα αυτοφ του ςυςτιματοσ είναι το ότι μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ταυτόχρονα από περιςςότερουσ από ζναν χριςτεσ.   

 

Figure 27. Δεδομζνα βιβλιογραφίασ ςτο BEAD 

 

 

12.11 Web Forager 

Ο λόγοσ δθμιουργίασ του αφορά τθν οργάνωςθ των αρχείων του διαδικτφου 

κατθγοριοποιϊντασ τα ωσ βιβλία [19]. Θ διεπαφι είναι παρόμοια με αυτιν ενόσ 

γραφείου και οι χριςτεσ καλοφνται να τοποκετιςουν τα αρχεία ςτουσ κατάλλθλουσ 

καταλόγουσ. Σα αρχεία ανικουν ςε τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ οι οποίεσ είναι: θ 

τοποκεςία ςυγκζντρωςθσ όπου βρίςκονται τα ζγγραφα που χρειάηονται άμεςθ 

επεξεργαςία, τοποκεςία αποκικευςθσ όπου αποκθκεφονται ζγγραφα για βραχυχρόνια 

μελλοντικι χριςθ, τοποκεςία μακροχρόνιασ αποκικευςθσ όπου ςτοιβάηονται 

αντικείμενα που δεν πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζγγειθσ μζλλον. Θ μεταφορά 

από τθν μια κατθγορία ςτθν άλλθ μπορεί να γίνει από το χριςτθ άμεςα ι ζμμεςα 

κακϊσ το ςφςτθμα μπορεί να αλλάξει κατθγορία αυτόματα ςε ζγγραφα αν διαπιςτϊςει 

ότι ο χριςτθσ τα επιλζγει πολλζσ φορζσ ι λίγεσ.  

 

12.12 Information Cube  

Οι χριςτεσ των ςυςτθμάτων υποβοικθςθσ λιψθσ αποφάςεων ςυχνά βλζπουν τα 

δεδομζνα ωσ μια μορφι κφβων δεδομζνων [20], [21]. Ο κφβοσ χρθςιμοποιείται για να 
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αναπαραςτιςει κακϊσ ταυτόχρονα και οριςμζνα χαρακτθριςτικά που μασ 

ενδιαφζρουν. Παρότι αποκαλείται κφβοσ μπορεί να είναι δυςδιάςτατοσ, τριςδιάςτατοσ 

ι και παραπάνω διαςτάςεων. Κάκε διάςταςθ είναι ςε κζςθ να αναπαραςτιςει κάποιο 

χαρακτθριςτικό και το κελί που περικλείεται ςτον κφβο δεδομζνων και που αντιςτοιχεί 

ςτισ διαςτάςεισ αυτζσ περιζχει τθν πλθροφορία που κζλουμε να αποκθκεφςουμε.  

Θ ίδια θ δομι του κφβου μασ διευκολφνει ςτθν αποτίμθςθ επερωτιςεων. Για 

παράδειγμα αν ςε ζνα κφβο δεδομζνων ζχουν αποκθκευτεί πλθροφορίεσ που αφοροφν 

κερμοκραςίεσ που καταγραφικαν ςτθν Ελλάδα ανά πόλθ αυτζσ κα είχαν ειςαχκεί με 

ταξινομθμζνο τρόπο πρϊτον ανά πόλθ και δεφτερων ανά αφξουςα αρικμθτικι τιμι.  

Ζτςι θ αποτίμθςθ οποιαςδιποτε επερϊτθςθσ κα αντιςτοιχοφςε ςτθν επιλογι ενόσ 

χωρίου του κφβου εφόςον θ ίδια θ δομι του επιτρζπει τθν φπαρξθ μόνο οργανωμζνθσ 

πλθροφορίασ και θ αυτόματθ ταξινόμθςθ που γίνεται ςτουσ υποκφβουσ τθσ βαςικισ 

οντότθτασ προςφζρει λειτουργία αντίςτοιχθ αυτι του group-by των βάςεων 

δεδομζνων.  

Πλεονζκτθμα ι μειονζκτθμα αυτοφ του μοντζλου αποτελεί το ότι ανάλογα με το είδοσ 

τθσ πλθροφορίασ που αποκθκεφεται ο κφβοσ μπορεί να χωριςτεί ςε λίγουσ ι πάρα 

πολλοφσ υποκφβουσ. ε περίπτωςθ που οι υποκφβοι είναι λίγοι ςτον αρικμό τότε αυτό 

μπορεί να ςθμαίνει ότι ο κακζνασ τουσ περιζχει μεγάλθ ποςότθτα πλθροφορίασ. τθν 

αντίκετθ περίπτωςθ όπου ο κφβοσ ζχει υπερβολικά πάρα πολλοφσ υποκφβουσ τότε θ 

ποςότθτα αυτι γίνεται πολφ δφςκολθ ςτο χειριςμό τθσ ακόμα και για τουσ ςθμερινοφσ 

υπολογιςτζσ.  

Σο βαςικότερο μειονζκτθμα αυτοφ του μοντζλου αποτελεί το γεγονόσ ότι μπορεί να 

δεςμεφει μεγάλθ ποςότθτα αχρθςιμοποίθτου αποκθκευτικοφ χϊρου. Για παράδειγμα 

αν καταςκευάηαμε τον προθγοφμενο  κφβο δφο διαςτάςεων όπου θ μια διάςταςθ ιταν 

οι κερμοκραςίεσ και ςτθν άλλθ οι πόλεισ τότε κα υπιρχε τεράςτια καταςπατάλθςθ 

χϊρου εφόςον ςε μια πόλθ κα αντιςτοιχοφςε μοναχά μια κερμοκραςία. Γι’ αυτό κα 

πρζπει να γίνει χριςθ ειδικϊν τεχνικϊν ϊςτε να αποφευχκεί θ ςπατάλθ 

αποκθκευτικοφ χϊρου.  
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Figure 28. Photo Data Cube 

 

12.13 N-Vision 

Σο εργαλείο αυτό απευκφνεται ςτθν οπτικοποίθςθ δεδομζνων πολλϊν διαςτάςεων 

[22]. Σο ςφςτθμα οπτικοποιεί τριςδιάςτατα αντικείμενα τα οποία περικλείουν άλλα 

τριςδιάςτατα αντικείμενα. Θ δυνατότθτα ειςαγωγισ αντικειμζνων μζςα ςε αντικείμενα 

προςφζρει ζνα μθχανιςμό παρουςίαςθσ ςχζςεων ανάμεςα ςτα αντικείμενα. Οι 

οντότθτεσ που ζχουν επιλεγεί παρουςιάηονται πλθςιζςτερα ςτον χριςτθ από τισ 

υπόλοιπεσ. Θ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ μπορεί να γίνει μζςω του ποντικιοφ ι 

δυςδιάςτατου γραφικοφ περιβάλλοντοσ. Επίςθσ υποςτθρίηει περιςτροφι, μεταφορά, 

αλλαγι μεγζκουσ επιλεγμζνων αντικειμζνων.  

 

12.14 Αξιολόγηςη  

Σα ςυςτιματα αυτά αν και αξιόλογα, ςτθν πλειοψθφία τουσ προςφζρουν απλά 

πλθροφορία ςτον χριςτθ δίχωσ αυτόσ να είναι ςε κζςθ να τθν μεταβάλει. Ζτςι ο 

χριςτθσ δεν είναι ςε κζςθ να αλλθλεπιδράςει με το ςφςτθμα και να ειςάγει ι να 

διαγράψει πλθροφορία ςε πραγματικό χρόνο μεταβάλλοντασ με αυτό τον τρόπο τθν 

πλθροφορία που απεικονίηεται ςτον εικονικό χϊρο. 

Επίςθσ, ςυνικωσ τα ςυςτιματα αυτά παρουςιάηουν μία ςτατικι άποψθ – κζαςθ των 

αντικειμζνων και ο χριςτθσ δεν είναι ςε κζςθ να πλοθγθκεί ςτον εικονικό κόςμο. 

Δθλαδι, δεν είναι ςε κζςθ να μεταφερκεί ςε οποιοδιποτε ςθμείο εφαρμόηοντασ 

τεχνικζσ όπωσ μεταφορά, περιςτροφι, μεγζκυνςθ, ςμίκρυνςθ ςτον εικονικό χϊρο.  

ε πολλά ςυςτιματα (όπωσ τα DataCube) υπάρχει τεράςτια απόκρυψθ πλθροφορίασ 

από τον χριςτθ, αφοφ αντιλαμβάνεται πολφ μικρό ποςοςτό τθσ, κακϊσ θ μεγαλφτερθ 

ποςότθτα βρίςκεται εςωτερικά ςτον κφβο. 
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Περαιτζρω, ςυνικωσ ο χριςτθσ δεν είναι ςε κζςθ  να αναφερκεί ςυγκεκριμζνα ςε ζνα 

αντικείμενο και να το χειριςτεί ωσ μοναδικι οντότθτα. Για παράδειγμα, να επιλζξει ζνα 

αντικείμενο και να το μεταφζρει ςε μία άλλθ κζςθ ι να αλλάξει τα εμφανιςιακά 

χαρακτθριςτικά αυτοφ του αντικειμζνου. 

Όςα ςυςτιματα αναπτφςςονται πάνω ςε μία ςυγκεκριμζνθ επιφάνεια επιτελοφν 

μεγάλθ ςπατάλθ εικονικοφ χϊρου κακϊσ ζτςι δεν μποροφν να ειςάγουν μεγάλο 

πλικοσ αντικειμζνων (επάνω ςε μία μόνο επιφάνεια) και υπάρχει μεγαλφτερθ 

πικανότθτα επικάλυψθσ αντικειμζνων μεταξφ τουσ. 

Εξαιτίασ αυτϊν των αρνθτικϊν παραγόντων οδθγθκικαμε ςτθν καταςκευι του 

εργαλείου μασ ςτο οποίο αντιμετωπίηουμε όλα τα παραπάνω προβλιματα με τον 

βζλτιςτο πιςτεφουμε τρόπο. 

13 3D Τεχνικϋσ ανύχνευςησ επικϊλυψησ  
τθν προςπάκεια μασ να είμαςτε ςίγουροι ότι κανζνα ςθμείο του χϊρου δε κα 

φιλοξενεί παραπάνω από μια οντότθτεσ χρειάςτθκε αν κάνουμε χριςθ τεχνικϊν 

εντοπιςμοφ επικάλυψθσ βάςθ τθσ γεωμετρίασ των ςχθμάτων που χρθςιμοποιοφνται  

[33]. Προσ απλοποίθςθ και βελτιςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου το ςχιμα των  

οντοτιτων που χρθςιμοποιοφνται παραπζμπει ςε βαςικά γεωμετρικζσ δομζσ όπωσ 

κφβοι, γραμμζσ, επιφάνειεσ.  

Σο μεγάλο πρόβλθμα που καλοφμαςτε να αντιμετωπίςουμε είναι ο αρικμόσ των 

ελζγχων που κα πρζπει να γίνουν ϊςτε να ανιχνευκεί επιτυχϊσ θ επικάλυψθ και που 

με τθ ςειρά του μασ οδθγεί  ςτθ βζλτιςτθ χριςθ των επεξεργαςτικϊν πόρων που 

διακζτει το ςφςτθμα [40], [41], [46].  

Για παράδειγμα ςε περίπτωςθ που ο τριςδιάςτατοσ κόςμοσ μασ περιείχε n οντότθτεσ 

τότε οι ζλεγχοι που κα ζπρεπε να γίνουν για το πρϊτο αντικείμενο (αν επικαλφπτεται 

μα κάποιο από τα άλλα) κα ιταν n-1 ςε αρικμό. Σο δεφτερο αντικείμενο κα μποροφςε 

να επικαλφπτεται με n-2 άλλα αντικείμενα και ωσ εκ τοφτου κα ζπρεπε να γίνουν n-2 

ζλεγχοι ζχοντασ λάβει υπόψθν μασ το ότι ζχει γίνει ιδθ ο ζλεγχοσ επικάλυψθσ για το 

πρϊτο αντικείμενο [35]. υνεχίηοντασ αναδρομικά τθν διαδικαςία αυτι καταλιγουμε 

ςτο ςυμπζραςμα ότι ςτο ςφνολο για ελζγξουμε το ενδεχόμενο επικάλυψθσ n 

οντοτιτων μεταξφ τουσ ςε ζνα τριςδιάςτατο εικονικό κόςμο κα πρζπει ο αρικμόσ των 

ελζγχων να ιςοφται με :  

(n-1) * (n-2) * (n-3) ... 1  

θ οποία ποςότθτα ιςοφται με => n! / 2!*(n-2)!  
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ε ςυςτιματα απεικόνιςθσ κινοφμενων οντοτιτων κα χρειαηόταν να κάνουμε ζλεγχο 

επικάλυψθσ ςε κάκε ςτιγμιότυπο τθσ εικόνασ. Γι’ αυτό και κεωρείται τόςο ςθμαντικι θ 

διαδικαςία ελζγχου επικάλυψθσ να είναι αποδοτικι, να ανταποκρίνεται ςε πραγματικό 

χρόνο και να μθν επιβαρφνει υπερβολικά τθν επεξεργαςτικι ιςχφ του ςυςτιματοσ. 

Ζχοντασ λάβει υπόψθν τα παραπάνω προτείνονται οι μετζπειτα τεχνικζσ ελζγχου 

επικάλυψθσ.  

 

13.1 Κατϊτμηςη Χώρου (Space Partitioning)  

τθν προςπάκεια μείωςθσ του αρικμοφ των ελζγχων που κα πρζπει  να γίνουν για να 

εντοπιςτεί επικάλυψθ ζνασ τρόποσ να επιτευχκεί αυτό κα ιταν θ αντιςτροφι τθσ 

λογικισ χάρθ ςτθν οποία γίνονται οι ζλεγχοι αυτοί.  

Δθλαδι αντί να ψάξουμε αν δφο οντότθτεσ ςυνυπάρχουν ςτο ίδιο ςθμείο του 

τριςδιάςτατου χϊρου εναλλακτικά κα μποροφςαμε να ψάξουμε αν ςε ζνα ςθμείο του 

τριςδιάςτατου χϊρου ςυνυπάρχουν δφο οντότθτεσ [44]. Αυτό ςυνεπάγεται ότι ο ίδιοσ ο 

τριςδιάςτατοσ χϊροσ κα πρζπει να χωριςτεί κατάλλθλα ςε επιμζρουσ υποχϊρουσ με 

τζτοιο τρόπο οφτοσ ϊςτε να μπορεί να ανιχνευκεί επιτυχϊσ επικάλυψθ οντοτιτων 

αλλά και να μθν επιβαρυνκεί το ςφςτθμα με μεγάλο ςε πλικοσ αρικμό ελζγχων.  

Ο ςυνικθσ τρόποσ διαχωριςμοφ του χϊρου ςε υποχϊρουσ γίνεται τεμαχίηοντασ το 

βαςικό ςχιμα ςε μικρότερα κομμάτια τα οποία διακζτουν τθ μορφι κφβου, 

ορκογωνίου, πυραμίδασ, δζντρων. Οι τεχνικζσ αυτζσ ενδζχεται να γίνουν παραλιπτεσ 

βελτιςτοποιιςεων που κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν καλφτερθ και πιο γριγορθ 

λειτουργία τουσ. Σο ςθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ τεχνικισ αυτισ είναι ότι ο αρικμόσ των 

ελζγχων που κα πρζπει να γίνουν βάςθ του πλικουσ των οντοτιτων που υπάρχουν  

ακολουκεί γραμμικι πολυπλοκότθτα, ςε αντίκεςθ με άλλεσ τεχνικζσ.  

 

Figure 29. 3D Space Partitioning 
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13.2 Περικλειόμενοι Κύβοι (Bounding Boxes)   

τθν τεχνικι αυτι θ κάκε τριςδιάςτατθ οντότθτα περιβάλλεται από μια εικονικι 

τριςδιάςτατθ ορκογϊνια δομι θ οποία και κζτει τα όρια τθσ οντότθτασ αυτισ ςτο χϊρο  

[27], [43]. ε περίπτωςθ που οποιοδιποτε ςθμείο των ορκογϊνιων αυτϊν δομϊν 

επικαλφψει κάποιο άλλο τότε οι οντότθτεσ που περιζχονται μπορεί να επικαλφπτονται 

ι και όχι. Δθλαδι ενδζχεται να επικαλφπτονται οι εικονικζσ ορκογϊνιεσ δομζσ που 

τοποκετοφνται περιφερειακά των ςχθμάτων αλλά να μθν επικαλφπτονται ςτθν 

πραγματικότθτα τα γεωμετρικά αυτά ςχιματα. ε περίπτωςθ που κελιςουμε να 

είμαςτε ςίγουροι για τθν φπαρξθ ι μθ επικάλυψθσ κα πρζπει να κάνουμε 

περιςςότερουσ ελζγχουσ. τθν αντίκετθ περίπτωςθ όπου οι ορκογϊνιεσ δομζσ δεν 

ακουμπάνε θ μια τθν άλλθ, μποροφμε να είμαςτε ςίγουροι ότι και τα γεωμετρικά 

ςχιματα που περιζχονται ςε αυτά δεν ακουμπάνε το ζνα το άλλο.  

 

Figure 30. Εικονικά Bounding Boxes 

Για να ελζγξουμε βάςθ των ορκογϊνιων αυτϊν δομϊν αν κάποιο ςχιμα ακουμπάει 

κάποιο άλλο μποροφμε πολφ εφκολα να ςυγκρίνουμε τθ μικρότερθ και τθ μεγαλφτερθ 

τιμι που λαμβάνουν οι μεταβλθτζσ x, y, z των κορυφϊν.  

Για παράδειγμα αν διακζτουμε δφο αντικείμενα Α και Β και οι ςυντεταγμζνεσ τουσ 

είναι AxMin, AxMax, AyMin, AyMax, AzMin, AzMax, BxMin, BxMax, ByMin, ByMax, 

BzMin, and BzMax τότε τα αντικείμενα αυτά επικαλφπτονται αν ικανοποιθκοφν οι 

παρακάτω προχποκζςεισ : 

 AxMin < BxMax and AxMax > BxMin 

AyMin < ByMax and AyMax > ByMin 

AzMin < BzMax and AzMax > BzMin 
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Figure 31. 2D επικάλυψθ αντικειμζνων  

 

 

13.3 Περικλειόζουςεσ Σφαύρεσ (Bounding Spheres) 

Αποτελεί τεχνικι παρόμοια με τθν προθγοφμενθ με τθ διαφορά ότι πλζον μιλάμε για 

περικλείον ςχιμα ςφαίρασ και όχι ορκογωνίου [31], [45]. Για παράδειγμα ζςτω 

αντικείμενα Α και  Β με κζντρο ax, ay, az, bx, by, bz και διάμετρο ar, br. ε αυτι τθν 

περίπτωςθ οι περικλείουςεσ ςφαίρεσ επικαλφπτονται αν ιςχφει ότι:  

(ax-bx)2+(ay-by)2+(az-bz)2 < (ar+br)2  

Σο πλεονζκτθμα αυτισ τθσ μεκόδου είναι το ότι θ τεχνικι αυτι είναι ανεξάρτθτθ 

κατεφκυνςθσ  των αντικειμζνων κακϊσ όλα τα ςθμεία τθσ επιφάνειασ τθσ ςφαίρασ 

απζχουν ίςα από το κζντρο τθσ. Μειονζκτθμα τθσ μεκόδου αυτισ αποτελεί το γεγονόσ 

ότι ενδζχεται θ γεωμετρία του ςχιματοσ που κζλουμε να ελζγξουμε αν επικαλφπτεται 

με κάποιο άλλο, να μθν ςυμβαδίηει με αυτιν τθσ ςφαίρασ και ζτςι να οδθγθκοφμε ςε 

λανκαςμζνα αποτελζςματα ελζγχου επικάλυψθσ. Για παράδειγμα αν κζλουμε να 

κάνουμε ζλεγχο για μακρόςτενα αντικείμενα όπωσ είναι οι ευκείεσ, τότε θ τεχνικι αυτι 

αποτυγχάνει ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων κακϊσ ο χϊροσ που καταλαμβάνεται 

από τισ ευκείεσ είναι ελάχιςτοσ ςε ςχζςθ με τον χϊρο που καταλαμβάνεται από τισ 

ςφαίρεσ [42]. 

 

Figure 32. Λάκοσ ανίχνευςθσ Bounding Spheres  
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13.4 Τεχνϊςματα Ανύχνευςησ Επικϊλυψησ  

Ζχοντασ ςτόχο τθν βζλτιςτθ κατανομι και διαχείριςθ τθσ επεξεργαςτικισ ιςχφσ του 

ςυςτιματοσ κακϊσ και τθν αποφυγι περιττϊν υπολογιςμϊν και ελζγχων προτείνονται 

οι παρακάτω τεχνικζσ βελτιςτοποιιςεισ ελζγχου επικάλυψθσ [28], [32], [34], [36], [47], 

[48]. 

 Moving Object: τθν τεχνικι αυτι γίνεται ζλεγχοσ τυχόν επικάλυψθσ μόνο για τα 

αντικείμενα που ζχουν κινθκεί και αγνοοφνται τα αντικείμενα που ζχουν 

παραμείνει ακίνθτα. Αυτό ςυνεπάγεται ότι για «n» αντικείμενα όπου ζχει 

κινθκεί μόνο ζνα αντικείμενο τότε το πλικοσ των ελζγχων που κα πρζπει να 

γίνει ιςοφται με n-1. Άρα αποφεφγονται  (n-2) * (n-3)* ... *1 ζλεγχοι [38].  

 Frame Counter: Εφόςον θ ανκρϊπινθ αντίλθψθ δεν είναι ςε κζςθ να 

επεξεργαςτεί όλα τα ςτιγμιότυπα που προβάλλονται από τον θλεκτρονικό 

υπολογιςτι κα μποροφςαμε να διενεργιςουμε ελζγχουσ ςε ςυγκεκριμζνα 

frames και όχι ςε όλα. Για παράδειγμα αν εκτελοφςαμε ελζγχουσ κάκε 5 frames 

αυτό αυτόματα κα ςιμαινε ότι το πλικοσ των ελζγχων που κα ζπρεπε να γίνουν 

κα μειωνόταν ςτο 1/5 ι 20%. 

 Set of Interest: Δεδομζνου ότι δεν αποτελοφν όλα τα αντικείμενα που 

βρίςκονται ςτον εικονικό κόςμο οντότθτεσ ενδιαφζροντοσ, κα μποροφςαμε να 

αγνοιςουμε τα αντικείμενα αυτά και ζτςι να μειϊςουμε το πλικοσ των 

οντοτιτων που ελζγχουμε ωσ προσ τθν φπαρξθ επικάλυψθσ ι μθ. 

 Movement Direction: ε περίπτωςθ που ζνα αντικείμενο κινθκεί προσ κάποια 

κατεφκυνςθ κα μποροφςαμε να ελζγξουμε τθν φπαρξθ επικάλυψθσ μόνο 

ανάμεςα ςτθν οντότθτα που μετακινιςαμε και ςε οντότθτεσ που βρίςκονται 

προσ τθν κατεφκυνςθ κίνθςθσ [37]. 

 Objects Distance: Θ ίδια θ απόςταςθ ανάμεςα ςτα αντικείμενα μπορεί να παίξει 

ηωτικό ρόλο ςτο πλικοσ των ελζγχων που κα χρειαςτεί να εκτελεςτοφν αφοφ 

οντότθτεσ που βρίςκονται ςε μεγάλθ απόςταςθ μεταξφ τουσ δεν χρειάηεται να 

ελεγχκοφν για τθν φπαρξθ επικάλυψθσ κακϊσ το μζγεκοσ τουσ είναι μικρότερο 

από τθν μεταξφ τουσ απόςταςθ [30], [37], [39]. 

 Mass Center: Σο κζντρο μάηασ των οντοτιτων μπορεί να λθφκεί υπόψθ 

δεδομζνου ότι χάρθ ςε αυτό μπορεί να υπολογιςτεί πιο αποτελεςματικά θ 

απόςταςθ ανάμεςα ςτισ οντότθτεσ και ζτςι να γίνει χριςθ τεχνικισ που 

αναφζρκθκε πιο πάνω για βελτιςτοποίθςθ ελζγχων βάςθ απόςταςθσ. 
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 Space Trees: Χάρθ ςτα δζντρα αυτά μπορεί να γίνει διχοτόμθςθ του χϊρου ςε 

υποχϊρουσ με κριτιρια κατάλλθλα ϊςτε να μποροφν ςτο μζλλον να 

αποφευχκοφν ςυγκρίςεισ ανάμεςα ςε οντότθτεσ που βρίςκονται ςε 

διαφορετικά υπόδεντρα. Σο βάκοσ του δζντρου αλλά και το πλικοσ των 

παιδιϊν κάκε κόμβου μποροφν να αντιςτοιχοφν ςε μια ςτατικι ποςότθτα αλλά 

μπορεί να είναι και δυναμικά ανάλογα με το μζγεκοσ του χϊρου ι το πλικοσ 

των οντοτιτων που κα προςτεκοφν ςε αυτό.  

 

Figure 33. Space Quadtree με τζςςερα επίπεδα 

 

τθν υλοποίθςθ αυτι ενδζχεται να υπάρχουν και κομμάτια του χϊρου που δεν 

λαμβάνονται υπόψθ. Για παράδειγμα υπόδεντρο κομμάτι που αντιςτοιχεί ςε 

χϊρο που βρίςκεται μζςα ςε ζνα γεωμετρικό ςχιμα δεν χρειάηεται να ελεγχκεί 

αν ςτο περίβλθμα του δεν υπάρχει ςφγκρουςθ με κάποιο άλλο ςχιμα. 

 

 

Figure 34. Quadtree όπου κανζνα τετράγωνο δεν περιζχει παραπάνω από ζνα αντικείμενα 
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14 Συμπερϊςματα 3D Οπτικούηςησ    
Ο κφριοσ λόγοσ που χρθςιμοποιικθκε τριςδιάςτατθ αναπαράςταςθ είναι ότι χάρθ ςε 

αυτιν επιτυγχάνεται πολφ καλφτερθ διαχείριςθ του χϊρου τθσ οκόνθσ και τθσ 

ανκρϊπινθσ αντίλθψθσ. τον ίδιο χϊρο οκόνθσ μπορεί να παρουςιαςκεί πολλαπλάςια 

ποςότθτα πλθροφορίασ κακϊσ πλζον διακζτουμε τθν δυνατότθτα να ειςάγουμε 

αντικείμενα ςε διαφορετικό μζγεκοσ βάκουσ. Ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ ζχει 

εκπαιδευτεί να επεξεργάηεται τριςδιάςτατεσ εικόνεσ και ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι 

μπορεί πολφ πιο εφκολα να αντιλθφκεί και να επεξεργαςτεί δεδομζνα από τον 

υπολογιςτι όταν αυτά παρουςιάηονται ωσ οντότθτεσ ενόσ τριςδιάςτατου χϊρου.  

ε ςφγκριςθ με τα περιςςότερα ςυςτιματα αναπαράςταςθσ τριςδιάςτατων γραφικϊν 

θ δικι μασ εφαρμογι δίνει ςτο χριςτθ τθν δυνατότθτα πλιρουσ πλοιγθςθσ ςτον 

τριςδιάςτατο χϊρο, τθσ ειςαγωγισ, διαγραφισ, μεταφοράσ, επεξεργαςίασ 

πλθροφορίασ ςε πραγματικό χρόνο και τθσ ρεαλιςτικισ αναπαράςταςθσ τριςδιάςτατων 

γραφικϊν. Επίςθσ δίνει δυνατότθτεσ τονιςμοφ και διαχωριςμοφ οντοτιτων μζςω του 

μεγζκουσ τουσ, του ςχιματοσ τουσ κακϊσ και του χρϊματοσ τουσ.  

Πειραματικά βλζπουμε ότι θ απόκριςθ του ςυςτιματοσ χαρακτθρίηεται ςχεδόν άμεςθ 

και θ επιβάρυνςθ μνιμθσ-επεξεργαςτι είναι αμελθτζα για μικρό αρικμό οντοτιτων και 

κυμαίνεται ςε φυςιολογικά πλαίςια για μεγάλο αρικμό τουσ.  
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15 Υλοπούηςη ςτην Java3D 
Πρόκειται για μια υποενότθτα τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ Java που προςφζρει μια 

διεπαφι για τθ δθμιουργία προγραμμάτων με τριςδιάςτατα γραφικά ςτοιχεία. Σο API 

που παρζχεται από τθ γλϊςςα αυτι μασ δίνει μια ςυλλογι από κλάςεισ και λειτουργίεσ 

για τθ δθμιουργία κακϊσ και τθ διαχείριςθ αντικειμζνων που προκφπτουν ωσ άκροιςμα 

βαςικϊν τριςδιάςτατων γεωμετρικϊν ςχθμάτων [61], [62], [63], [64], [65], [66].  

 

15.1 Java3D API  

Είναι θ ιεραρχία των Java κλάςεων που μπορεί να χειριςτεί ο χριςτθσ για τθ 

δθμιουργία τριςδιάςτατων γραφικϊν παρζχοντασ του υψθλοφ επιπζδου δομζσ όπωσ  

γεωμετρικά αντικείμενα τα οποία ζχουν ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά και που μποροφν 

να ειςαχκοφν ςε οποιοδιποτε ςθμείο του εικονικοφ κόςμου [67]. Θ τελευταία ζκδοςθ 

του API είναι θ 1.3 και θ γλϊςςα ςχεδιάςτθκε με ςτόχο τθν δθμιουργία και 

προςομοίωςθ του πραγματικοφ κόςμου ςτθν εικονικι πραγματικότθτα [69]. Θ 

ποιότθτα και θ ποςότθτα τθσ πλθροφορίασ που απεικονίηεται ςτθν οκόνθ του χριςτθ 

ενδζχεται να ελζγχεται αυτόματα και ςτόχο ζχει τθ βζλτιςτθ κατανομι των πόρων του 

ςυςτιματοσ κακϊσ επίςθσ και τθ δυνατότθτα αναπαράςταςθσ τριςδιάςτατων 

ςτοιχείων ςε κοινζσ δυςδιάςτατεσ οκόνεσ υπολογιςτϊν. Βαςικό ςτοιχείο τθσ Java 3D 

είναι ο γράφοσ ςκθνισ όπου προςτίκενται οι οντότθτεσ με μια μορφι δενδρικισ 

ιεραρχίασ που ξεκάκαρα δθλϊνει το περιεχόμενο του εικονικοφ κόςμου και τα 

χαρακτθριςτικά του.  

θμαντικό πλεονζκτθμα προγραμμάτων που ζχουν υλοποιθκεί ςτθ γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ Java 3D αποτελεί το γεγονόσ ότι μποροφν να λειτουργοφν αυτόνομα 

ι μζςο φυλλομετρθτϊν  που ζχουν ρυκμιςτεί κατάλλθλα για να τα υποςτθρίξουν. Σο 

API περιζχει εκατοντάδεσ κλάςεισ και πολλζσ περιςςότερεσ μεκόδουσ. Παρόλα αυτά 

απλά παραδείγματα εικονικϊν αντικειμζνων μποροφν να υλοποιθκοφν κάνοντασ χριςθ 

μερικϊν κλάςεων. 

 

15.2 Virtual Universe 

Για τθ δθμιουργία τριςδιάςτατου ςφμπαντοσ απαραίτθτθ κρίνεται θ φπαρξθ ενόσ 

γράφου ςκθνισ ο οποίοσ γίνεται πραγματικότθτα χάρθ ςε ςτιγμιότυπα κλάςεων τθσ 

Java. Περιζχει αντικείμενα που είναι υπεφκυνα για τθ γεωμετρία, τθ κζςθ, του 

προςανατολιςμοφ, τθσ εμφάνιςθσ κτλ. Είναι ουςιαςτικά μια δενδρικι αναπαράςταςθ 

τθσ τεχνικισ απεικόνιςθσ node-links όπου κόμβοι είναι οι οντότθτεσ τθσ Java 3D και 

ςχζςεισ οι οποίεσ μπορεί να είναι δφο ειδϊν. Σο πρϊτο είδοσ αφορά τθν ςχζςθ γονζα 
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παιδιοφ θ οποία λαμβάνει μζροσ κυρίωσ ςτισ οντότθτεσ Group, και θ δεφτερθ που 

χρθςιμοποιείται για τισ αναφορζσ. Για παράδειγμα τθν αναφορά που υπάρχει από ζνα 

γεωμετρικό αντικείμενο όπωσ θ κλάςθ “Cube” προσ ζνα αντικείμενο τφπου εμφάνιςθσ 

όπωσ θ κλάςθ “Appearance” κάνοντασ χριςθ τθσ μεκόδου “setappearance”. Πρζπει να 

τονίςουμε ότι ςτο δζντρο αυτό κάκε κόμβοσ μπορεί να ζχει το πολφ ζναν γονζα και γι’ 

αυτό μια οντότθτα μπορεί να προςτεκεί ωσ παιδί ςε το πολφ ζναν κόμβο. Θ αρχι αυτι 

τθρείτε για τον αποκλειςμό λειτουργιϊν που ζρχονται ςε αντίκεςθ μεταξφ τουσ.  

Όλθ θ πλθροφορία που αφορά τθν τελικι  κατάςταςθ μιασ οντότθτασ (κζςθ, μζγεκοσ, 

εμφάνιςθ, προςανατολιςμόσ, φωτιςμόσ, είδοσ υλικοφ κτλ.) κρφβεται ςτθν διαδρομι 

από τθν  ρίηα του δζντρου ζωσ το φφλο που ανικει ςτθν οντότθτα αυτι. Αυτό 

αυτόματα ςθμαίνει τθν αποφυγι λακϊν και διφοροφμενων καταςτάςεων κακϊσ 

επίςθσ και βελτιςτοποίθςθ του ςυςτιματοσ αφοφ θ τεχνικι αυτι υπόςχεται 

γρθγορότερθ λειτουργία του ςυςτιματοσ.  

Για να κατανοιςουμε περιςςότερο τον γράφο ςκθνισ κα κάνουμε χριςθ μιασ οπτικισ 

αναπαράςταςισ του.  

 

Figure 35. Βαςικζσ οντότθτεσ γράφου ςκθνισ  

Ζνα παράδειγμα αποτφπωςθσ γράφου ςκθνισ παρουςιάηεται ςτθν αμζςωσ επόμενθ 

εικόνα όπου παρουςιάηεται ο γράφοσ ενόσ τριςδιάςτατου κόςμου που περιζχει τρείσ 

οντότθτεσ. Κάκε γράφοσ ςκθνισ κα πρζπει να περιζχει μια μοναδικι οντότθτα 

VirtualUniverse θ οποία κα περιζχει μια λίςτα από τοπικζσ μεταβλθτζσ τφπου Locale. 

Σεχνικόσ είναι δυνατι θ φπαρξθ παραπάνω από μιασ οντότθτασ τφπου VirtualUniverse 

αλλά αυτζσ οι οντότθτεσ δε κα μποροφςαν να επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ και δε κα 

μποροφςε να υπάρξει ζνα τριςδιάςτατο αντικείμενο που να ανικει και ςτουσ δφο 

αυτοφσ εικονικοφσ κόςμουσ. Όπωσ τα αντικείμενα VirtualUniverse ζτςι και τα 

αντικείμενα Locale ςυνικωσ είναι ζνα ανά γράφο ςκθνισ.  
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Σο αντικείμενο BranchGroup αποτελεί τθν οντότθτα ςτθν οποία προςτίκεται όλεσ οι 

οντότθτεσ που μπορεί να χειριςτεί ο χριςτθσ όπωσ γεωμετρικό ςχιμα, κζςθ 

αντικειμζνου, κζςθ κεατι, κατεφκυνςθ αντικειμζνου, κατεφκυνςθ κεατι, εμφανιςιακά 

χαρακτθριςτικά κακϊσ και ςυμπεριφορά. Οι οντότθτεσ TransferGroup είναι υπεφκυνεσ 

για τθ μεταφορά οντοτιτων ςτον εικονικό κόςμο και οι οντότθτεσ Shape3D 

απεικονίηουν εικονικά ζνα γεωμετρικό ςχιμα. Οι οντότθτεσ Shape3D μποροφν να ζχουν 

χαρακτθριςτικά όπωσ εμφάνιςθ και γεωμετρία. 

 

Figure 36. Σωςτόσ Scene Graph 

το παρακάτω ςχιμα φαίνεται μια λανκαςμζνθ αποτφπωςθ γράφου ςκθνισ. Σο 

πρόβλθμα εφάπτεται ςτο γεγονόσ ότι ζνα αντικείμενο Shape3D αποτελεί απόγονο δφο 

οντοτιτων τφπου  TransferGroup.   

 

Figure 37. Μθ ςωςτόσ Scene Graph 
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15.3 Java3D Προγρϊμματα 

Για τθν επιτυχι δθμιουργία προγραμμάτων ςτθ γλϊςςα αυτι μποροφν να 

ακολουκθκοφν οριςμζνοι βαςικοί κανόνεσ που μποροφμε να εκτελζςουμε ανά βιματα.  

1) Δθμιουργία οντότθτασ Canvas3D  

2) Δθμιουργία οντότθτασ VirtualUniverse  

3) Δθμιουργία οντότθτασ Locale  

4) Δθμιουργία οντότθτασ View BranchGraph 

5) Δθμιουργία οντότθτασ Content BranchGraph 

6) Μεταγλϊττιςθ BranchGraph 

7) φνδεςθ Graphs με Locale  

 

15.4 Αντικεύμενο SimpleUniverse  

Θ οντότθτα αυτι είναι ςε κζςθ να δθμιουργιςει ζνα γράφο ςκθνισ που περιλαμβάνει 

τισ οντότθτεσ VirtualUniverse και Locale κακϊσ επίςθσ και ζνα κατάλλθλα 

αρχικοποιθμζνο View BranchGraph. Θ κλάςθ αυτι είναι ςε κζςθ να χειριςτεί όλεσ τισ 

λειτουργίεσ που βρίςκονται μζςα ςτο μπλζ πλαίςιο ςτθν παρακάτω εικόνα και ζτςι ο 

χριςτθσ δε κα χρειαςτεί να ζρκει ςε άμεςθ επαφι με αυτζσ.  

 

Figure 38. SimpleUniverse Package 

Λαμβάνοντασ υπόψθ μασ τθν παραπάνω εικόνα και τα όςα ειπϊκθκαν για τθν κλάςθ 

SimpleUniverse ο πίνακασ με τισ βαςικζσ εντολζσ για τθν επιτυχθμζνθ δθμιουργία 

προγραμμάτων αλλάηει ςτον ακόλουκο ςυγχωνεφοντασ τα βιματα 2,3 και 4 ςε ζνα.  
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1) Δθμιουργία οντότθτασ Canvas3D  

2) Δθμιουργία οντότθτασ SimpleUniverse  

3) Δθμιουργία οντότθτασ Content BranchGraph 

4) Μεταγλϊττιςθ BranchGraph 

5) φνδεςθ Graphs με Locale  

Επίςθσ, θ κλάςθ SimpleUniverse δθμιουργεί ζνα πλιρεσ View BranchGraph το οποίο 

περιζχει ζνα image plate. Θ οντότθτα image plate παίηει το ρόλο ενόσ εικονικοφ 

επιπζδου όπου οι τριςδιάςτατεσ οντότθτεσ αποτυπϊνουν τθν προβολι τουσ ϊςτε να 

ςχθματιςτεί θ τελικι εικόνα που κα παρουςιαςτεί ςτο χριςτθ. Σο ζργο διαχείριςθσ τθσ 

οντότθτασ αυτισ αναλαμβάνει θ κλάςθ Canvas3D. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα 

λειτουργίασ των οντοτιτων που μόλισ προαναφζραμε παρουςιάηεται ςτθν επόμενθ 

εικόνα όπου αναφζρονται τα εικονικά αντικείμενα, ο χριςτθσ και ανάμεςα τουσ θ 

ιδεατι επιφάνεια του Image plate. 

 

Figure 39. Καταςκευι Image Plate 

Μια επιτυχθμζνθ αρχικοποίθςθ τθσ κλάςθσ SimpleUniverse κάνει χριςθ τθσ μεκόδου 

setNominalViewingTransform() θ οποία κζτει κατάλλθλα τθ κζςθ παρατιρθςθσ του 

χριςτθ, τισ διαςτάςεισ , τθν αρχικι κζςθ που βριςκόμαςτε μζςα ςτον εικονικό κόςμο.  

 

15.5 Live Objects  

ε προγράμματα που είναι γραμμζνα ςε γλϊςςα Java3D, θ δθμιουργία τριςδιάςτατων 

αντικειμζνων δε ςθμαίνει ταυτόχρονα και τθν φπαρξθ τουσ ςτον εικονικό κόςμο. Ο 

μόνοσ τρόποσ για να ςυμβεί αυτό είναι θ πρόςκεςθ αυτϊν ωσ απογόνουσ ςτισ 

οντότθτεσ BranchGraph. Θ πρόςκεςθ αφτθ λζμε ότι μετατρζπει τισ οντότθτεσ αυτζσ ςε 

ηωντανζσ. Από τθ ςτιγμι αυτι και ζπειτα θ οντότθτα αυτι είναι παρατθρθςιμθ από το 
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χριςτθ και ενδζχεται να υπάρξει αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ. Πριν τα αντικείμενα 

γίνουν ηωντανά (Live) κα πρζπει να ρυκμιςτοφν κατάλλθλα οριςμζνεσ μεταβλθτζσ ϊςτε 

ο χριςτθσ να μπορεί να τα μετατρζπει μετζπειτα, δθλαδι ςε πραγματικό χρόνο και 

όταν αυτά κα αποτελοφν μζροσ του εικονικοφ κόςμου, μζςω τθσ ςυνάρτθςθσ 

setCapability. 

 

15.6 Compiled Objects   

Πριν οι οντότθτεσ BranchGraph προςτεκοφν ςτον εικονικό κόςμο και γίνουν με αυτό 

τον τρόπο αυτό που αποκαλοφμε ηωντανζσ οντότθτεσ, αποτελεί καλι τεχνικι το 

κάλεςμα τθσ ςυνάρτθςθσ Compile. Σο κάλεςμα αυτό υπόςχεται μετατροπι τθσ δομισ 

ςε μια πιο βελτιωμζνθ μορφι τθσ, και ζτςι θ διαδικαςία αποτφπωςθσ ςτθν οκόνθ 

γίνεται πιο αποδοτικι. υνιςτάται θ χριςθ τθσ ςυνάρτθςθσ αυτισ πριν από κάκε 

πρόςκεςθ οντότθτασ BranchGraph ςτθν οντότθτα Locale. 

Οι μζκοδοι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ παροφςασ κατάςταςθσ Live ι Compile είναι οι 

παρακάτω: 

 

Figure 40. Μεκόδοι ελζγχουν κατάςταςθσ  

Σο API τθσ Java3D δεν ορίηει ςαφϊσ ποιεσ βελτιςτοποιιςεισ μποροφν να γίνουν χάρθ 

ςτθν μζκοδο compile. Παρ’ όλα αυτά βελτιςτοποιιςεισ μποροφν να γίνουν με πολλοφσ 

και διαφορετικοφσ τρόπουσ. Για παράδειγμα, αν κάποια οντότθτα δεν είναι 

παρατθριςθμθ (δεν είναι μζςα ςτο οπτικό πεδίο του χριςτθ) τότε μπορεί να αγνοθκεί 

πλιρωσ από το ςφςτθμα ι αν υπάρχουν δφο οντότθτεσ τφπου TransformGroup και 

αυτά ςχετίηονται μεταξφ τουσ με ςχζςθ γονζα – παιδιοφ, τότε θ ςυνολικι κίνθςθ 

μπορεί να γίνει και χάρθ ςε μία οντότθτα TransformGroup. 
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Figure 41. Compile Method Optimization 

 

15.7 Εγκατϊςταςη Java3D 

Θ Java3D αποτελεί ζνα πακζτο από κλάςθσ που είναι ςε κζςθ να δθμιουργιςουν και να 

χειριςτοφν τριςδιάςτατα γραφικά. Αποτελεί επζκταςθ του Java2 JDK και ωσ αυτοφ είναι 

απόλυτα ςυμβατό με τισ μετζπειτα εκδόςεισ τθσ Java. Θ τελευταία ζκδοςθ είναι θ 1.5.1 

και ςτεγάηεται ςτθν επίςθμθ ςελίδα τθσ Oracle – Java1. Εντοπίηουμε, αποκθκεφουμε 

και εγκακιςτοφμε το αρχείο “java3d-1_5_1-windows-i586.exe” ςτον υπολογιςτι 

μασ το οποίο είναι κατάλλθλο για λειτουργικό ςφςτθμα Windows. Περιβάλλον 

κατάλλθλο, ςυμβατό  και προτεινόμενο για ανάπτυξθ προγραμμάτων ςε Java3D 

αποτελεί το εργαλείο Netbeans. 

 

15.8 DirectX vs OpenGL 

Βαςικι διαφορά ανάμεςα ςτισ δφο βιβλιοκικεσ γραφικϊν αποτελεί το γεγονόσ ότι το 

DirectX περιζχει εργαλεία που ςχετίηονται ιχο, διαδίκτυο και πολυμζςα. Από τθν άλλθ, 

το OpenGL αποτελεί ζνα API που απευκφνεται αποκλειςτικά και μόνο ςτα γραφικά. Και 

οι δφο βαςίηονται πάνω ςτθν ίδια πλατφόρμα αρχιτεκτονικισ διαςωλινωςθσ 

γραφικϊν. Επίςθσ και οι δφο περιγράφουν τισ κορυφζσ ωσ ζνα ςετ από δεδομζνα που 

περιζχουν τισ ςυντεταγμζνεσ του ςθμείου ςτο χϊρο. Παρόλα  αυτά χειρίηονται 

διαφορετικά τον ςυνδυαςμό των κορυφϊν για το ςχθματιςμό του ςυνολικοφ 

γεωμετρικοφ ςχιματοσ.  

                                                        
1
 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index-jsp-138252.html 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index-jsp-138252.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index-jsp-138252.html
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Βαςικό προτζρθμα του OpenGL αποτελεί το γεγονόσ ότι καλφπτει ζνα μεγάλο εφροσ 

από πλατφόρμεσ και λειτουργικά ςυςτιματα ενϊ αντίκετα το DirectX περιορίηεται ςε 

υπολογιςτζσ Windows και ςτθν πλατφόρμα Xbox. 

Πειραματικά αντιλθφκικαμε ότι υπολογιςτζσ βαςιςμζνοι ςε λειτουργικό ςφςτθμα 

Windows ζκδοςθ 7 ανταποκρίνονται καλφτερα κάνοντασ χριςθ βιβλιοκικθσ DirectX 

παρά τθσ OpenGL. Πιο αναλυτικά, θ βιβλιοκικθ OpenGL αρχίηει να δυςκολεφεται ςτθν 

ανταπόκριςθ ζχοντασ ειςάγει 800 ι περιςςότερα αντικείμενα ςτον εικονικό κόςμο. ε 

αντίκεςθ με αυτό θ βιβλιοκικθ DirectX αρχίηει να κακυςτερεί ςτθν ανταπόκριςθ τθσ 

ζχοντασ ειςάγει περιςςότερεσ από 2000 οντότθτεσ ςτον εικονικό κόςμο. 

 

15.9 Πρώτο Πρόγραμμα Java3D 

το πρϊτο αυτό παράδειγμα κα προςπακιςουμε να δοφμε τα βαςικά απαραίτθτα 

βιματα για τθν αναπαράςταςθ ενόσ τριςδιάςτατου αντικειμζνου ςτον εικονικό κόςμο. 

Σο πρόγραμμα αυτό δθμιουργεί ζνα αντικείμενο με γεωμετρικό ςχιμα κφβου και 

επιφάνεια με διαφορετικό χρϊμα ςε κάκε ζδρα του. Θ επιφάνεια που παρουςιάηεται 

ςτον χριςτθ διακζτει κόκκινο χρϊμα, καταλαμβάνει ςχεδόν τθν μιςι επιφάνεια τθσ 

οκόνθσ και παρουςιάηεται ςτθν εικόνα που ακολουκεί. 

 

Figure 42. Διεπαφι προγράμματοσ Java3D 

Σα βαςικά βιματα που γίνονται για τθν δθμιουργία του πρϊτου αυτοφ του 

παραδείγματοσ είναι τα παρακάτω: 

1) Δθμιουργία εικονικοφ κόςμου που κα περιζχει τισ οντότθτεσ μασ 

2) Δθμιουργία δομισ δεδομζνων που κα περιζχει τισ οντότθτεσ μασ 

3) Πρόςκεςθ του αντικειμζνου μασ ςτθ δομι δεδομζνων 

4) Αρχικοποίθςε κατάλλθλα το εικονικό κόςμο και οπτικι γωνία του χριςτθ 

5) Πρόςκεςε τθ δομι δεδομζνων ςτο εικονικό κόςμο 
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Code 1. Πρϊτο Java3D πρόγραμμα 

Σο παράδειγμα αυτό μπορεί να βελτιωκεί και να εξελιχκεί ςε ζνα πρόγραμμα που 

ακολουκεί τθν προγραμματιςτικι νοοτροπία τθσ Java3D και το οποίο φαίνεται ςτθν 

επόμενθ εικόνα. Θ εξζλιξθ οδθγεί ςτθν χριςθ του Layout Manager τθσ Java και τθν 

πρόςκεςθ του τριςδιάςτατου κόςμου ςτο κζντρο του αναδυόμενου Applet. Θ χριςθ 

Applet δεν είναι τυχαία κακϊσ προγράμματα που ζχουν γραφτεί ςε Java3D είναι 

ςυμβατά με τουσ περιςςότερουσ Web Browsers [68].  

Γίνεται επίςθσ χριςθ τθσ οντότθτασ Canvas3D θ οποία παρζχει ζναν καμβά πάνω ςτον 

οποία μποροφν να ηωγραφιςτοφν τριςδιάςτατα αντικείμενα και το οποίο είναι ςε κζςθ 

να μετατρζπει το κάκε pixel ςε εικονικό ι πραγματικό. 

το αντικείμενο BranchGroup, πριν αυτό προςτεκεί ςτον εικονικό κόςμο καλείται θ 

μζκοδοσ compile() θ οποία δίνει τθν δυνατότθτα ςτθν Java3D να πραγματοποιιςει 

βελτιςτοποιιςεισ ϊςτε να είναι πιο εφκολθ και γριγορθ θ αποτφπωςθ ςε πραγματικό 

χρόνο. 

Σζλοσ, το πρόγραμμα αυτό ακολουκεί τθν πρότυπθ αρχιτεκτονικι τθσ Java3D και γι’ 

αυτό γίνεται χριςθ τθσ ςυνάρτθςθσ createSceneGraph() όπου γίνεται θ αρχικοποίθςθ 

των οντοτιτων που κα υπάρχουν ςτον εικονικό κόςμο. 
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Code 2. Βελτιωμζνο πρόγραμμα Java3D 

 

15.10 Vector3f Class 

Αποτελεί μια μακθματικι κλάςθ που ςτεγάηεται ςτο πακζτο javax.vecmath και 

χρθςιμοποιείται για τον οριςμό μίασ δομισ που περιζχει τρεισ αρικμοφσ τφπου float. 

Γίνεται χριςθ του ωσ επί το πλείςτον για τον οριςμό ςθμείου ςτον εικονικό κόςμο, 

όπου κάκε διάςταςθ αντιςτοιχεί ςε ζναν από τουσ τρεισ αρικμοφσ τφπου float. 

 

15.11 Transform3D Class 

Θ κλάςθ αυτι είναι υπεφκυνθ για τθν μεταφορά και περιςτροφι εικονικοφ κόςμου.  Θ 

μεταφορά ορίηεται βάςθ float μεταβλθτϊν και θ περιςτροφι βάςθ radians. 

τιγμιότυπα αυτισ τθσ κλάςθσ δίνονται ςυνικωσ ωσ όριςμα ςε αντικείμενα τφπου 

TransformGroup. Κάκε φορά που γίνεται μία αλλαγι ςτο αντικείμενο Transform3D, 

αυτό κα πρζπει να ξαναφορτωκεί ςτο αντικείμενο TransformGroup. 

 

15.11.1 Συνδυαςμόσ Transformations 

Τπάρχουν πολλά ςενάρια όπου κα χρειαςτεί να γίνει μια κίνθςθ που αποτελεί 

ςυνδυαςμό δφο ι περιςςότερων κινιςεων. ε αυτιν τθν περίπτωςθ κα χρειαςτεί να 
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γίνει χριςθ δφο διαφορετικϊν μεταφορϊν και ςτο τζλοσ κα χρειαςτεί ςυνδυαςμόσ 

τουσ και πρόςκεςι τουσ ςε ζνα αντικείμενο τφπου TransformGroup.  

Όπωσ δείχνουμε και ςτο παράδειγμα που ακολουκεί, ο ςυνδυαςμόσ δφο αντικειμζνων 

τφπου Transform3D ςε ζναν μπορεί να γίνει χάρθ ςτθν χριςθ τθσ μεκόδου mul(). H 

ςυνάρτθςθ αυτι δζχεται ωσ όριςμα ζνα αντικείμενο τφπου Transform3D και 

εφαρμόηεται ςε ζνα υπάρχον αντικείμενο του ίδιου τφπου. Ζτςι, αρχικά αναλφουμε τθν 

κίνθςθ μασ ςε επιμζρουσ βαςικζσ κινιςεισ, ζπειτα ανακζτουμε τθν εκάςτοτε κίνθςθ ςε 

μια οντότθτα Transform3D, μετά ςυνδυάηουμε τισ κινιςεισ χάρθ ςτθν ςυνάρτθςθ mul() 

και τζλοσ ανακζτουμε τθν οντότθτα Transform3D ςε μία οντότθτα TransformGroup που 

περιζχει τισ τριςδιάςτατεσ οντότθτεσ που κζλουμε να μετακινιςουμε.  

 

Code 3. Συνδυαςμόσ Transform3D 

 

15.12 BoundingSphere Class 

Θ ςφαίρα οριοκζτθςθσ αυτι χαρακτθρίηεται από το κζντρο τθσ και από τθν ακτίνα τθσ. 

Θ ςυνικθσ χριςθ τθσ γίνεται με κζντρο το ςθμείο ( 0, 0, 0). Θ ακτίνα επιλζγεται με 

κριτιρια κατάλλθλα ϊςτε να περιζχει το τριςδιάςτατο αντικείμενο και όλα ςθμεία 

όπου αυτό μπορεί να μεταφερκεί. 

 

15.13 Shape3D Class 

Σα αντικείμενα αυτισ τθσ κλάςθσ ορίηουν ςαφϊσ μια τριςδιάςτατθ εικονικι οντότθτα. 

Αποτελοφν πάντα φφλλα του γράφου ςκθνισ. Επίςθσ τα ςτιγμιότυπα αυτισ τθσ κλάςθσ 

δεν περιζχουν πλθροφορία ςχετικι με το ςχιμα ι το χρϊμα των εικονικϊν 

αντικειμζνων, κακϊσ αυτι περιζχεται ςε δομζσ με τθσ οποίεσ ςυνεργάηονται τα 
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ςτιγμιότυπα αυτά. Αυτό ςυμβαίνει αφοφ θ κλάςθ Shape3D μπορεί να αναφερκεί ςε 

οντότθτεσ τφπου Geometry και Appearance που επιτελοφν λειτουργία ςφμφωνθ με το 

όνομα τουσ. Για αυτό κάκε ςτιγμιότυπο κλάςθσ Shape3D κα πρζπει να ςυνοδεφεται 

από ςτιγμιότυπο κλάςθσ Geometry και Appearance.  

 

15.14 Geometry Classes 

Θ κλάςθ αυτι είναι υπεφκυνθ για τθ δθμιουργία βαςικϊν γεωμετρικϊν ςχθμάτων 

όπωσ κφβοσ, ςφαίρα, κφλινδροσ κτλ. Οι οντότθτεσ αυτζσ δίνουν ςτο χριςτθ τθ 

δυνατότθτα να τθσ προςαρμόςει κατάλλθλα βάςει των προτιμιςεων του. Ο χριςτθσ 

είναι ςε κζςθ να διαμορφϊςει κατάλλθλα το ςχιμα και τθν εμφάνιςθ τουσ. Επίςθσ 

δίνουν τθ δυνατότθτα ςτον προγραμματιςτι να ζχει πολλαπλά ςτιγμιότυπα τθσ ίδιασ 

κλάςθσ Geometry όπου το κακζνα τουσ ζχει διαφορετικι εμφάνιςθ.  

 

15.14.1 Box Class  

Σο γεωμετρικό αυτό πρωτεφων αντικείμενο είναι ςε κζςθ να δθμιουργιςει 

τριςδιάςτατα εικονικά αντικείμενα τφπου κφβοσ. Σο μικοσ, πλάτοσ, φψοσ είναι 

παραμετροποιθμζνα κακϊσ και ο τφποσ τθσ εμφάνιςθσ τουσ. Σζλοσ κάκε επιφάνεια του 

κφβου διακζτει δικά τθσ χαρακτθριςτικά τα οποία μπορεί να διαφζρουν από των άλλων 

επιφανειϊν.  

 

15.15 GeometryArray Class  

Αποτελεί υποκλάςθ τθσ βαςικισ Geometry και χρθςιμοποιείται για να δθλωκοφν 

ςθμεία, γραμμζσ, πολφγωνα. Για παράδειγμα αν χρειαηόμαςταν μια δομι δεδομζνων 

που να περιζχει τθν απαραίτθτθ πλθροφορία για τθ διλωςθ ενόσ τριγϊνου κα 

μποροφςαμε να δθμιουργιςουμε ζνα ςτιγμιότυπο τθσ GeometryArray με μζγεκοσ 

Array που να ιςοφται με τρία.  
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Figure 43. GeometryArray Subclasses 

 

 

Figure 44. Οπτικοποίθςθ GeometryArray Subclasses 

 

Για να είναι λειτουργικό ζνα ςτιγμιότυπο αυτισ τθσ κλάςθσ κα πρζπει να εκτελεςκοφν  

τρία βιματα:  

1) Δθμιουργία και αρχικοποίθςθ ενόσ κενοφ ςτιγμιότυπου ( αρικμόσ 

απαραίτθτων κορυφϊν και είδοσ τφπου δεδομζνων που αυτζσ φζρουν ) 

2) Ανάκεςθ τιμϊν ςτισ κζςεισ του πίνακα ςθμείων (οριςμόσ ςθμείου ςτο 

τριςδιάςτατου χϊρου μζςω ανάκεςθ τιμϊν ςτισ διαςτάςεισ ι χρϊματοσ 

βάςθ RGB μοντζλου) 

3) υςχετιςμόσ ςτιγμιότυπου με ζνα αντικείμενο τφπου Shape3D    
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Code 4. Καταςκευι GeometryArray 

 

 

Code 5. Αρχικοποίθςθ GeometryArray 

 

Code 6. Αναφορζσ GeometryArray 

Ζτςι οδθγοφμαςτε τελικόσ ςτο παρακάτω μοντζλο γράφου ςκθνισ το οποίο περιζχει 

τρία αντικείμενα τφπου γραφισ όπου το κακζνα ζχει δικιά του γεωμετρία και 

εμφάνιςθ.  
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Figure 45. GeometryArray γράφοσ ςκθνισ  

 

15.16 Appearance Class  

τιγμιότυπα αυτισ τθσ κλάςθσ μποροφν να ςυνδεκοφν με οντότθτεσ τφπου Shape3D. Οι 

οντότθτεσ τφπου Geometry δεν μποροφν να περιγράψουν πλιρωσ τθν εμφάνιςθ 

οριςμζνων οντοτιτων. Ζτςι θ χριςθ ςτιγμιότυπων τφπου Appearance  κρίνεται 

απαραίτθτθ και φζρει πλθροφορία ςχετικι με το μζγεκοσ γραμμισ, χρόνο, το υλικό 

κτλ.. 

 

15.17 Text2D Class 

Ζνασ από τουσ δυνατοφσ τρόπουσ ειςαγωγισ κειμζνου ςτον τριςδιάςτατο εικονικό 

κόςμο είναι μζςω ςτιγμιότυπων τθσ παροφςασ κλάςθσ θ οποία είναι ςε κζςθ να 

καταςκευάςει αναπαράςταςθ κειμζνου θ οποία μπορεί να προςτεκεί ςε ζνα Canvas3D. 

Θ αναπαράςταςθ αυτι κα είναι δυςδιάςτατθ και ζτςι το κείμενο κα φαίνεται ωσ 

ηωγραφιςμζνο ςε ζνα επίπεδο όπου δεν υπάρχει τρίτθ διάςταςθ. Κακϊσ αποτελεί 

υποκλάςθ τθσ Shape3D ςτιγμιότυπα τθσ μποροφν κατευκείαν να προςτεκοφν ςε 

οντότθτεσ τφπου Branch. Οπτικό εφζ αποτελεί θ δυνατότθτα φπαρξθσ διαφανοφσ 

φόντου ζτςι ϊςτε γίνεται εμφανισ μόνο θ γραπτι πλθροφορία. Προςοχι πρζπει να 

δείξουμε ςτο ότι αντικείμενα αυτοφ του τφπου είναι διαφανι όταν το οπτικό πεδίο του 

χριςτθ βρίςκεται από πίςω τουσ.  
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Code 7. Δθμιουργία Text2D 

 

15.18 Σύςτημα ςυντεταγμϋνων  

Όταν κάνουμε χριςθ του όρου “εικονικόσ κόςμοσ”, αναφερόμαςτε εμμζςωσ πλθν 

ςαφϊσ ςτθν φπαρξθ τριϊν διαςτάςεων που ςχθματίηουν ζνα καρτεςιανό χϊρο. Σο 

ςφςτθμα ςυντεταγμζνων που χρθςιμοποιεί θ Java3D κάνει χριςθ τριϊν αξόνων οι 

οποίοι είναι κάκετοι μεταξφ τουσ με τθν ονομαςία x, y, z. Ο άξονασ x λαμβάνει 

μεγαλφτερεσ τιμζσ προσ τα δεξιά, ο άξονασ y προσ τα πάνω και ο άξονασ z προσ τον 

χριςτθ. 

 

Figure 46. Προςανατολιςμόσ Java3D Axis  

 

15.19 User Data  

θμαντικό πλεονζκτθμα τθσ Java3D αποτελεί το γεγονόσ ότι όλα τα οπτικά αντικείμενα 

τθσ γλϊςςασ φζρουν ζνα αντικείμενο τφπου Object ςτο οποίο ο προγραμματιςτισ 

μπορεί να αποκθκεφςει απαραίτθτθ κατά τθν κρίςθ του πλθροφορία. Για παράδειγμα 

όταν ο χριςτθσ επιλζξει ζνα εικονικό αντικείμενο τότε κα μποροφςε να του 

παρουςιαςτεί πλθροφορία τθν οποία ζχει αποκθκεφςει ο προγραμματιςτισ ςτθν 

οντότθτα αυτι με τθν μορφι π.χ. κειμζνου. Πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία αυτι μπορεί 

να αποκτιςει κάποιοσ χάρισ τισ παρακάτω μεκόδουσ:  
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Figure 47. Μζκοδοσ User Data 

 

15.20 Αλληλεπύδραςη 

Ορίηεται ωσ θ ανταπόκριςθ του ςυςτιματοσ ςε εντολζσ του χριςτθ και θ ανταπόκριςθ 

του χριςτθ ςτθν πλθροφορία που του παρουςιάηεται. Μζχρι ςτιγμισ τα προγράμματα 

που κα μποροφςαν να φτιαχτοφν χάρθ ςτθν Java3D βάςει των όςων ζχουν ειπωκεί, κα 

ιταν όλα ςτατικά. τθν πλειονότθτα των εφαρμογϊν θ αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ 

κρίνεται απαραίτθτθ. Πζραν τοφτου θ διεπαφι γίνεται πιο ελκυςτικι  και κατανοθτι 

όταν υπάρχουν κινιςεισ και ανταπόκριςθ ςε πραγματικό χρόνο. 

  

15.20.1 Behavior Class  

Πρόκειται για μια αφθρθμζνθ κλάςθ θ οποία παρζχει τουσ μθχανιςμοφσ για τθν 

μετατροπι του γράφου ςκθνισ και ςυνδζονται με τον κϊδικα του προγραμματιςτι 

ϊςτε να μεταβάλλουν κατάλλθλα τον τριςδιάςτατο εικονικό κόςμο. Θ κλάςθ αυτι 

αντιδρά ςε ερεκίςματα όπωσ πάτθμα πλικτρου του πλθκτρολόγιου ι του ποντικιοφ, 

ςφγκρουςθ αντικειμζνων κτλ. . Σα ερεκίςματα αυτά μποροφν να χωριςτοφν ςε δφο 

κατθγορίεσ: 

 Δθμιουργοφμενεσ από τον άνκρωπο 

 Δθμιουργοφμενεσ αυτόματα  

Θ πρϊτθ κατθγορία ονομάηεται Interaction όπου ο άνκρωποσ δίνει εντολζσ ςτον 

υπολογιςτι και αυτόσ ανταποκρίνεται, και θ δεφτερθ καλείται Animation όπου εδϊ ο 

υπολογιςτισ ανταποκρίνεται ςε ερεκίςματα που ο ίδιοσ δθμιουργεί.  
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Figure 48. Ιεραρχία Behavior Class 

Για να λειτουργιςει επιτυχϊσ θ κλάςθ αυτι κα πρζπει να γίνουν τα παρακάτω: 

1) Προετοιμαςία γράφου ςκθνισ (προςκζτοντασ οντότθτα TransformGroup 

ι άλλθσ απαραίτθτθσ οντότθτασ) 

2) Ειςαγωγι οντότθτασ τφπου Behavior ςτο γράφο  ςκθνισ και ςυςχετιςμόσ 

με τθν οντότθτα ςτθν οποία κα γίνει θ αλλαγι.  

3) Διλωςθ ςφαίρασ εμβζλειασ  

4) Οριςμόσ bits ιδιοτιτων – δυνατοτιτων  

Σο ακόλουκο παράδειγμα δείχνει μια εφαρμογι των όςων είπαμε και ςθμειϊνουμε με 

αρικμοφσ τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ που αντιςτοιχοφν ςτισ τζςςερισ παραπάνω 

κατθγορίεσ. 

 

Code 8. Γράφοσ ςκθνισ Behavior 

Προςοχι πρζπει να δειχτεί κατά τθ χριςθ ι κατά τθν επανεγγραφι τθσ κλάςθσ 

Behavior κακϊσ θ παραμικρι αλλαγι μπορεί να αλλάξει δραματικά τθν απόδοςθ του 
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ςυςτιματοσ.  Ζτςι πρζπει να δείξουμε προςοχι κακϊσ παρατθροφνται δφο 

προβλιματα. Αυτά είναι του Memory Burn και του Unnecessary Triggering. 

Memory Burn: Φαινόμενο που ςυμβαίνει όταν υπάρχει αδικαιολόγθτθ δθμιουργία 

αντικειμζνων ςε προγράμματα Java. Σο ςφνθκεσ πρόβλθμα που δθμιουργείται είναι το 

καταναλϊνεται πολφ μνιμθ και το ότι παρατθροφνται φαινόμενα όπου ςταματάει θ 

ανανζωςθ ςτιγμιότυπων τθσ οκόνθσ κακϊσ το ςφςτθμα απαςχολείται με λειτουργίεσ 

που επιτελεί ο garbage collector. Για να αποφευχκεί αυτό το πρόβλθμα κα πρζπει να  

γίνει ςωςτι χριςθ τθσ εντολισ “new”. 

Unnecessary Triggering: φαινόμενο που παρατθρείται όταν ενεργοποιείται ζνα event 

πολφ ςυχνά δίχωσ αυτό να είναι αναγκαίο ςε κάκε ςτιγμιότυπο εικόνασ που 

αποτυπϊνεται ςτθν οκόνθ. Για παράδειγμα ςε περίπτωςθ που κζλαμε να επιτελείται 

μια λειτουργία όταν το ποντίκι βρίςκεται πάνω από ζνα αντικείμενο κα μποροφςαμε να 

ενεργοποιιςουμε το ςυμβάν όταν το ποντίκι κα ειςζρχονταν ςτο χϊρο που 

καταλαμβάνει το αντικείμενο αυτό ςτθν οκόνθ και κα απενεργοποιοφνταν όταν το 

ποντίκι κα εξζρχονταν. τθν αντίκετθ περίπτωςθ κακι χριςθ των πόρων κα γινόταν 

εφόςον ενεργοποιοφςαμε το ςυμβάν κάκε φορά που κινοφνταν το ποντίκι ακόμα και 

αν παρζμενε εντόσ του αντικειμζνου. 

Σα κριτιρια που κα μποροφςαν να ενεργοποιιςουν ζνα ςυμβάν ςτθν Java3D είναι 

ποικίλα και περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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Array 1. Κριτιρια Wakeup On 

 

15.20.2 MouseBehavior Classes  

Πρόκειται για τθ βαςικι κλάςθ για όλεσ τισ κλάςεισ διαχείριςθσ ςυμβάντων του 

ποντικιοφ.  ε αυτιν τθν περίπτωςθ, το ποντίκι χρθςιμοποιείται  ωσ μζςω για τθν 

αλλθλεπίδραςθ με οπτικά αντικείμενα. Οι λειτουργίεσ που περιζχονται είναι ςε κζςθ 

να μετακινιςουν, να κάνουν ηουμ και να περιςτρζψουν τριςδιάςτατα αντικείμενα βάςθ 

των επιλογϊν και τθσ κίνθςθσ του ποντικιοφ. Οι υπεφκυνεσ κλάςεισ για τισ λειτουργείεσ 

αυτζσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

Array 2. MouseBehavior Classes 
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Για να γίνει ςωςτι χριςθ των λειτουργιϊν τθσ κλάςθσ MouseBehavior κα πρζπει να 

γίνουν οριςμζνεσ ενζργειεσ από τθν πλευρά του προγραμματιςτι. Οι ενζργειεσ αυτζσ 

φαίνονται ςτα παρακάτω βιματα και δεν είναι απαραίτθτο να εκτελεςτοφν με τθν 

ςειρά που δίνονται. 

1) Ενεργοποίθςθ δυνατοτιτων ανάγνωςθσ και εγγραφισ του 

TransformGroup που ςτοχεφουμε να χειριςτοφμε. 

2) Δθμιουργία οντότθτασ MouseBehavior 

3) Ανάκεςθ και ςυςχζτιςθ οντότθτασ TransformGroup ςε οντότθτα 

MouseBehavior 

4) Δθμιουργία ςφαίρασ επίδραςθσ μζςα ςτθν οποία θ οντότθτα 

MouseBehavior μπορεί αςκεί δράςθ 

5) Πρόςκεςθ οντότθτασ MouseBehavior ςτον γράφο ςκθνισ 

Μία εφαρμογι των πζντε λειτουργιϊν που τονίςαμε παρουςιάηεται ςτο παρακάτω 

πρόγραμμα. το παράδειγμα αυτό ειςάγεται δυνατότθτα περιςτροφισ του 

τριςδιάςτατου κόςμου χάρθ ςτθν λειτουργία τθσ κλάςθσ MouseRotate. Βεβαίωσ ότι 

ιςχφει για το παράδειγμα λειτουργίασ τθσ κλάςθσ MouseRotate, ιςχφει και για τισ 

κλάςεισ MouseTranslate, MouseZoom: 

 

Code 9. Παράδειγμα περιςτροφισ MouseBehavior 

 

15.20.3 MouseRotate Class  

Χάρθ ςτθν λειτουργικότθτα αυτισ τθσ κλάςθσ ο χριςτθσ είναι ςε κζςθ να περιςτρζψει 

τριςδιάςτατα αντικείμενα που υπάρχουν ςτον εικονικό κόςμο. Πζραν τοφτου του 

δίνεται θ δυνατότθτα να περιςτρζψει ακόμα και ολόκλθρο το τριςδιάςτατο κόςμο μαηί 

με τα αντικείμενα που περικλείονται μζςα του. Βάςθ των προεπιλεγμζνων ρυκμίςεων 
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θ οντότθτα αυτι υπακοφει ςε εντολζσ του αριςτεροφ mouse button ςε ςυνεργαςία με 

κίνθςθ του ποντικιοφ.     

 

15.20.4 MouseTranslate Class 

Βάςθ των λειτουργιϊν που προςφζρει αυτι θ κλάςθ ο χριςτθσ είναι ςε κζςθ να 

μετακινιςει τριςδιάςτατα εικονικά αντικείμενα ςε ζνα επίπεδο το οποίο είναι  κάκετο 

ςτθν ιδεατι ευκεία που υπάρχει ανάμεςα ςτον χριςτθ και τθν οκόνθ.  

 

15.20.5 MouseZoom Class 

H κλάςθ αυτι είναι ςε κζςθ να μετακινιςει αντικείμενα με κατεφκυνςθ το εικονικό 

βάκοσ τθσ οκόνθσ ι προσ τθν οκόνθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που δζχεται από τον 

χριςτθ μζςω του ποντικιοφ. Θ μετακίνθςθ αυτι γίνεται πάνω ςτθν ιδεατι ευκεία που 

ςχθματίηεται από τον χριςτθ, ςτθν οκόνθ. 

 

15.21 Επιλογό Αντικειμϋνων 

ε όλα τα παραδείγματα που ζχουν αναφερκεί μζχρι ςτιγμισ είναι απλά ςε κζςθ να 

παρακολουκεί τα γινόμενα ςτον εικονικό κόςμο και να δίνει εντολζσ που εφαρμόηονται 

ςε όλο τον τριςδιάςτατο κόςμο. Όμωσ δεν είναι ςε κζςθ να επιλζγει και να χειριςτεί 

ξεχωριςτά και μοναδικά το εκάςτοτε αντικείμενο. Γιϋ αυτό θ δυνατότθτα επιλογισ 

αντικειμζνων μασ δίνει ζναν τρόπο αλλθλεπίδραςθσ με τα εικονικά αντικείμενα. 

τθν επιλογι αυτι ο χριςτθσ κα πρζπει να τοποκετεί τον κζρςορα άνω του εικονικοφ 

αντικειμζνου και να το επιλζγει μζςω mouse click. Σότε το πρόγραμμα κα πρζπει να 

είναι ςε κζςθ να ψάχνει αυτόματα τον 3D canvas και να επιλζγει το αντικείμενο που 

βρίςκεται πρϊτο ςε επίπεδο βάκουσ ςε ςχζςθ με τθν οπτικι γωνία από τθν οποία 

παρατθρεί ο χριςτθσ. Ζτςι ςχθματίηεται μία εικονικι ευκεία από τθν κεωρθτικι κζςθ 

που βρίςκεται ο χριςτθσ, περνάει από το ςθμείο του ζγινε κλικ πάνω ςτθν οκόνθ και 

καταλιγει ςτο τριςδιάςτατο αντικείμενο. Θ παρακάτω εικόνα παρουςιάηει μια 

μικρογραφία τθσ διαδικαςίασ αυτισ. 
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Figure 49. Προβολι PickRay 

Θ εφρεςθ του ςωςτοφ αντικειμζνου που ζχει επιλζξει ο χριςτθσ απαιτεί ςθμαντικι 

επεξεργαςτικι ιςχφ. Όςο πιο πολφπλοκοσ είναι ο γράφοσ ςκθνισ και όςο περιςςότερα 

αντικείμενα ζχουμε τόςο πιο δφςκολο είναι για τον υπολογιςτι να βρει αυτόματα το 

επιλεγμζνο αντικείμενο ζτςι θ Java3D προςφζρει οριςμζνεσ βελτιςτοποιιςεισ και 

ζξυπνεσ λφςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. Ζνα παράδειγμα αποτελεί θ 

φπαρξθ δφο ειδϊν αντικειμζνων. Ο χωριςμόσ αυτόσ εφάπτεται ςτθν φπαρξθ επιλζξιμων 

ι μθ οντοτιτων χάρθ ςτθν φπαρξθ τθσ ςυνάρτθςθσ setPickable(). Άρα 

αντιλαμβανόμαςτε ότι τα αντικείμενα που δεν ζχουν οριςτεί ωσ επιλζξιμα δε κα 

λθφκοφν υπόψθ κατά τθ διάρκεια των ελζγχων. Ζνασ άλλοσ τρόποσ μείωςθσ τθσ 

πολυπλοκότθτασ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου αποτελεί ο ζλεγχοσ βάςει του ιδεατοφ κφβου 

που περιζχει τθν οντότθτα και όχι τθσ γεωμετρίασ τθσ. Ενδζχεται επίςθσ να υπάρχουν 

και άλλα είδθ βελτιςτοποιιςεων όπωσ ο ζλεγχοσ των ςφαιρϊν εμβζλειασ. 

τθν προςπάκεια μασ να χειριςτοφμε επιτυχϊσ λειτουργίεσ επιλογισ οντοτιτων ςτθν 

Java3D κα πρζπει να προςζξουμε τα παρακάτω: 

1) Δθμιουργία γράφου ςκθνισ  

2) Δθμιουργία οντότθτασ επιλογισ με τισ κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ 

οντοτιτων αρχικοποίθςθσ  

3) Πρόςκεςθ τθσ οντότθτασ επιλογισ ςτο γράφο ςκθνισ  

4) Οριςμόσ των κατάλλθλων bits μζςω τθσ ςυνάρτθςθσ setPickable() 

Ζνα παράδειγμα εφαρμογισ των όςων είπαμε αποτελεί ο παρακάτω κϊδικασ: 
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Code 10. Παράδειγμα αναφοράσ επιλογισ 

 

15.22 Φωτιςμόσ  

ε αυτό το ςθμείο κα αφιερϊςουμε το χρόνο μασ ςτθν παρουςίαςθ τεχνικϊν 

απόχρωςθσ, επιςκίαςθσ, διαμόρφωςθσ και διαφϊτιςθσ οπτικϊν εικονικϊν 

αντικειμζνων. Κάνοντασ χριςθ ςωςτοφ διαφωτιςμοφ αντικειμζνων μποροφμε να 

επιτφχουμε ςωςτι επιςκίαςθ. Επιτυχθμζνθ διαμόρφωςθ μποροφμε να ζχουμε κλάςθ 

αποτφπωςθσ επάνω ςε εικονικά επίπεδα του τριςδιάςτατου κόςμου. Ρόλο επίςθσ 

παίηει ο οριςμόσ του ςωςτοφ είδοσ υλικοφ, φωτόσ κακϊσ και τθσ κζςθσ ςτθν οποία 

βρίςκεται. 

Σα χρϊματα που αντιλαμβανόμαςτε ςτον πραγματικό κόςμο αποτελοφν ζνα 

ςυνδυαςμό των φυςικϊν ιδιοτιτων των αντικειμζνων, των χαρακτθριςτικϊν τθσ πθγισ 

φωτόσ τθσ ςχετικισ κζςθσ μεταξφ τουσ και τθσ οπτικισ γωνίασ από τθν οποία βλζπει ο 

παρατθρθτισ. H Java3D προςπακεί και επιτυγχάνει ςε ζνα αρκετά μεγάλο βακμό 

εξομοίωςθ των χαρακτθριςτικϊν αυτϊν. 

Σο αποτζλεςμα διαφωτιςμοφ βαςίηεται ςε τρείσ παράγοντεσ. Πρϊτων το διάνυςμα 

επιφάνειασ (Ν) , θ κατεφκυνςθ του φωτόσ (L) και θ κατεφκυνςθ τθσ γωνίασ 

παρατιρθςθσ του κεατι (Ε). επιπλζον λαμβάνονται υπόψθ τα χαρακτθριςτικά του 

φωτόσ και του υλικοφ ζνα παράδειγμα εφαρμογισ των όςων είπαμε αποτελεί θ 
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παρακάτω εικόνα όπου θ διαδικαςία αυτι επαναλαμβάνεται για όλθ τθν επιφάνεια τθσ 

ςφαίρασ. 

 

Figure 50. Ο φωτιςμόσ βαςίηεται ςε διανφςματα επιφάνειασ, κζςθ χριςτθ, κζςθ φωτόσ 

Θ νοοτροπία του παραδείγματοσ αυτοφ αν εφαρμοςτεί μπορεί να οδθγιςει ςτο 

παρακάτω αποτζλεςμα: 

 

Figure 51. Φωτιςμζνθ ςφαίρα 

Παρότι εξομοιϊνονται πολλά χαρακτθριςτικά φωτιςμοφ που επικρατοφν ςτον 

πραγματικό κόςμο, θ Java3D αδυνατεί να ανταπεξζλκει ςε περιπτϊςεισ όπου 

επικρατοφν πολφπλοκα μοντζλα. Ζτςι, αντανακλάςεισ, ςκιζσ και άλλα πολφπλοκα 

φαινόμενα αποκλείονται από τισ δυνατότθτεσ απεικόνιςθσ οντοτιτων και ακόμα 

περιςςότερο ςε προγράμματα που κα πρζπει να ανταποκρικοφν ςτισ εντολζσ του 

χριςτθ ςε πραγματικό χρόνο.  

Ο υπολογιςμόσ των παραπάνω χαρακτθρίηεται ωσ εξαιρετικά πολφπλοκοσ αφοφ για 

παράδειγμα ζνα αντικείμενο κα μποροφςε να αντανακλάςει το φϊσ που πζφτει πάνω 

του ςε ν αντικείμενα και αυτά με τθ ςειρά τουσ ςε ν-1 αντικείμενα. Γι’ αυτό θ Java3D 

(όπωσ και ςχεδόν όλα τα ςυςτιματα απεικόνιςθσ γραφικϊν ςε πραγματικό χρόνο) δεν 

λαμβάνουν υπόψθ τθ ςχετικι τουσ κζςθ των οντοτιτων.   
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Σα είδθ φωτιςμοφ που παρζχει θ Java3D είναι:  

 AmbientLight: Σο φϊσ αυτό ζχει τθν ίδια ζνταςθ ςε όλα τα ςθμεία και ςε όλεσ 

τισ κατευκφνςεισ. 

 DirectionalLight: Εξομοιϊνει πολφ μακρινζσ πθγζσ φωτόσ όπωσ ο ιλιοσ και 

περιζχει το χαρακτθριςτικό τθσ κατεφκυνςθσ όπου όλα τα διανφςματα του 

φωτόσ είναι παράλλθλα. Πλθροφορία απαραίτθτθ για τθν φπαρξθ Shading. 

 

Figure 52. Directional Light 

1) PointLight:  πρόκειται για μια εξελιγμζνθ ζκδοςθ του Directional Light. Και ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ το φϊσ είναι κατευκυνόμενο με τθ διαφορά ότι ζχει μια 

μοναδικι πθγι. 

 

Figure 53. Point Light 

2) Spot Light: Αποτελεί υποπερίπτωςθ τθσ κλάςθσ Point Light και εξομοιϊνει τθν 

επίδραςθ που κα είχε ζνασ φακόσ. Σο φωσ αυτό δρα προσ ςυγκεκριμζνθ 

κατεφκυνςθ και ςε ζνα οριςμζνο εφροσ γωνίασ.  
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Figure 54. Spot Light 

   

15.23 Shading 

Τπάρχουν τζςςερισ βαςικζσ μορφζσ αυτζσ είναι SHADE_GOURAUD, SHADE_FLAT, 

FASTEST, NICEST και θ κακεμία ζχει τα δικά τθσ βαςικά χαρακτθριςτικά. Σο επικυμθτό 

αποτζλεςμα ςυνεπάγεται τθν εφρεςθ τθσ χρυςισ  τομισ ανάμεςα ςτθν βζλτιςτθ 

αποτφπωςθ και ςτθν ελάχιςτθ επεξεργαςτικι καταπόνθςθ. Ο κανόνασ λζει ότι όςο πιο 

απλό είναι το αποτζλεςμα τόςο λιγότερθ επεξεργαςτικι ιςχφ κα χρειαςτεί. τθ 

βζλτιςτθ δυνατι ποιότθτα το αποτζλεςμα του Shading υπολογίηεται βάςει  

 

Figure 55. Flat vs Gouraud Shading 

Για τθν επιτυχι λειτουργία του Lighting και του Shading κα πρζπει να εκτελεςκοφν 

οριςμζνα βαςικά ςτοιχεία:   

1) Φωτιςμόσ  

a. Οριςμόσ ςφαίρασ εμβζλειασ  

b. Πρόςκεςθ ςτο γράφο ςκθνισ 

2) Εικονικά αντικείμενα  

a. Οριςμόσ διανυςμάτων  
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b. Οριςμόσ ιδιοτιτων υλικϊν  

Θα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι ςτα τριςδιάςτατα εικονικά αντικείμενα τθσ Java3D 

χρειάηεται να επικαλεςκοφμε προγραμματιςτικά τθ δθμιουργία των διανυςμάτων. 

Εναλλακτικά κα παρουςιαςτοφν ςτθν οκόνθ αποκλειςτικά και μόνο μαφρα ςτο χρϊμα 

αντικείμενα.  

Σο παρακάτω πρόγραμμα δείχνει τθ δθμιουργία μιασ εικονικισ ςφαίρασ με 

προεπιλεγμζνεσ ρυκμίςεισ υλικοφ και εμφάνιςθσ κακϊσ και φωτιηόμενο από μια πθγι 

φωτόσ τφπου AmbientLight. το παράδειγμα αυτό κατά τθ δθμιουργία τθσ ςφαιρικισ 

οντότθτασ ηθτοφμε ταυτόχρονα και τθ δθμιουργία διανυςμάτων επιφάνειασ. 

 

Code 11. Καταςκευι διανυςμάτων Σφαίρασ 
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15.24 Material  

Θ ιδιότθτα αυτι δθλϊνεται μζςω τθσ οντότθτασ Appearance και περιζχει πλθροφορία 

για το χρϊμα, τθ ςκίαςθ των οντοτιτων, το πόςο λεία είναι θ επιφάνεια και τθν 

ποςότθτα του φωτόσ που αντανακλά. το παρακάτω παράδειγμα φαίνεται μια 

εφαρμογι των παραπάνω όπου θ κάκε ςφαίρα ζχει διαφορετικό βακμό αντανάκλαςθσ. 

 

Figure 56. Different Shining Properties 

 

15.25 Σκύαςη 

Χάρθ ςτθν πολυπλοκότθτα δθμιουργίασ εφζ ςκίαςθσ και μάλιςτα ςε πραγματικό χρόνο 

θ Java3D όπωσ και πολλά άλλα ςυςτιματα γραφικϊν δεν είναι ςε κζςθ να το 

υποςτθρίξει. Θ δθμιουργία ςκίαςθσ αποτελεί πολφ πιο πολφπλοκθ διαδικαςία από ότι 

κα πιςτεφαμε. Οι πθγζσ φωτόσ δεν είναι απόλυτα κατευκυντικζσ και επίςθσ οι ςκιζσ δεν 

ζχουν ευκφγραμμα τμιματα και απόλυτεσ γωνίεσ ςτισ άκρεσ. Σο πιο ςθμαντικό όμωσ 

είναι ότι ο αλγόρικμοσ αυτόματθσ διαμόρφωςθσ ςκίαςθσ κα πρζπει να ανταποκρίνεται 

ςτο οποιοδιποτε ςχιμα με οποιαδιποτε γεωμετρία.  
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Figure 57. Προβολι ςκιάσ  

τθν προςπάκεια δθμιουργία ςκιάσ τα δφο πράγματα που πρζπει να λάβουμε υπόψθ 

είναι ο υπολογιςμόσ τθσ κζςθσ που κα βρίςκεται κακϊσ επίςθσ και ο υπολογιςμόσ του 

ςχιματοσ που κα ζχει. Πζραν τοφτου κα πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ ότι όταν κινείται 

ζνα αντικείμενο κα πρζπει αυτόματα να κινθκεί και να μετατραπεί κατάλλθλα θ ςκιά 

αυτισ τθσ οντότθτασ. Θ μόνθ λφςθ που προτείνεται είναι θ δθμιουργία των λεγόμενων 

ψευδό ςκιϊν για πολφ απλά γεωμετρικά ςχιματα τα οποία μζνουν ακίνθτα. Οι ςκιζσ 

αυτζσ κα είναι απλζσ γκρίηεσ επιφάνειεσ με βαςικό γεωμετρικό ςχιμα όπωσ φαίνεται 

και ςτον παρακάτω κϊδικα. 

 

Code 12. Καταςκευι πολυγϊνου ςκιάσ 

Σο αποτζλεςμα εκτζλεςθσ αυτοφ του κϊδικα παρουςιάηεται ςτθν παρακάτω εικόνα.  
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Figure 58. Δθμιουργία Texture ςκιάσ 

 

15.26 Textures  

Αποτελεί ζνα πολφγωνο που ςχθματίηει μια επιφάνεια πάνω ςτθν οποία αποτυπϊνεται 

μια φωτογραφία. Θ Java3D δίνει μεγάλθ βάςθ ςτθν τεχνολογία αυτι γι’ αυτό και 

δίνονται ςτον προγραμματιςτι πολλζσ επιλογζσ και μεγάλθ ελαςτικότθτα λειτουργιϊν. 

Πιο κάτω αναφζρουμε τα βαςικά βιματα που πρζπει να εκτελεςκοφν για μια επιτυχι 

δθμιουργία ενόσ Texture (όχι απαραίτθτα με αυτι τθ ςειρά). Θ γεωμετρία και θ 

εμφάνιςθ του αντικειμζνου κα δοκεί κατά τθ δθμιουργία τθσ οντότθτασ τφπου 

Shape3D.  

1) Κατάλλθλθ επεξεργαςία εικόνασ για μετζπειτα πρόςκεςθ ςτθν οντότθτα 

Texture 

2) Δθμιουργία και φόρτωςθ οντότθτασ τφπου Texture  

3) υςχετιςμόσ Texture με οντότθτα τφπου Appearance  

4) Διλωςθ ςυντεταγμζνων και γεωμετρίασ τθσ οντότθτασ Texture  

χετικά με το πρϊτο βιμα, κα πρζπει να γίνουν δφο βαςικζσ λειτουργίεσ. Πρϊτον θ 

εικόνα κα πρζπει να ζχει τισ κατάλλθλεσ διαςτάςεισ πράγμα που ςθμαίνει ότι το 

μζγεκοσ τθσ ςτθν κάκε διάςταςθ κα πρζπει να είναι πολλαπλάςιο του δφο. Δεφτερον 

το είδοσ αρχείου ςτο οποίο ζχει αποκθκευτεί θ εικόνα κα πρζπει να είναι κατάλλθλο 

και αναγνωρίςιμο από τθν Java3D όπωσ JPEG, GIF κτλ.  

Αναφορικά με το δεφτερο βιμα, προτείνεται θ χριςθ οντοτιτων TextureLoader και 

ImageComponent. 
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Code 13. Καταςκευι Texture 

το βιμα τρία, πρζπει να ανακζςουμε ςτθν οντότθτα μασ χαρακτθριςτικά εμφάνιςθσ. Θ 

πιο απλι μορφι εμφάνιςθσ που μπορεί να υπάρξει δίνεται ςτο παρακάτω παράδειγμα. 

 

Code 14. Εμφάνιςθ Texture 

το τζταρτο βιμα γίνεται ανάπτυξθ κζςθσ και γεωμετρίασ. Κάκε κορυφι Texture 

ανατίκεται ςε ζνα ςθμείο του εικονικοφ κόςμου χάρθ ςτθ ςυνάρτθςθ 

setTextureCoordinate. το παρακάτω παράδειγμα κα δοφμε τθ δθμιουργία ενόσ 

Texture με τζςςερισ κορυφζσ όπου θ κάκε μια τοποκετείται ςε ζνα ςθμείο του 

εικονικοφ κόςμου και όπου ςτθν κάκε μια ανατίκεται μια κορυφι τθσ εικόνασ προσ 

αναπαράςταςθ.  

 

Code 15. Τοποκζτθςθ ςυντεταγμζνων Texture 

Μια αναπαράςταςθ ςε εικόνα τθσ ςθμαςιολογίασ του παραπάνω κϊδικα φαίνεται ςτθν 

εικόνα που ακολουκεί.  
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Figure 59. Coordinates And Image Set 
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16 Διαγρϊμματα ροόσ εργαςιών  
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17  Εφαρμογό  
τθν εφαρμογι μασ δίνονται ςτον χριςτθ όλεσ οι δυνατότθτεσ και λειτουργίεσ που 

πιςτεφουμε ότι ενδζχεται να χρειαςτεί – εκτελζςει. Αυτζσ είναι:  

 τθσ ειςαγωγισ οντοτιτων και ςχζςεων 

 αυτόματθσ ειςαγωγισ οντοτιτων και ςχζςεων 

 αυτόματθσ αναπροςαρμογισ των ςχζςεων που μποροφν να ειςαχκοφν ανάλογα 

με τισ οντότθτεσ που υπάρχουν ιδθ ςτον εικονικό κόςμο 

 ζλεγχοσ λακϊν χριςτθ κατά τθν διαδικαςία τθσ ειςαγωγισ 

 επιλογισ εικονικοφ αντικειμζνου 

 διαγραφισ οντότθτασ, ςχζςθσ ι αντιςτοίχθςθσ  

 μεταφοράσ οντότθτασ και αυτόματθσ μεταφοράσ όλων των ςχζςεων που 

ςυνδζονται με αυτιν 

 ταχείασ μεταφοράσ αντικειμζνου 

 μετατροπισ εμφανιςιακϊν χαρακτθριςτικϊν οντοτιτων και ςχζςεων 

 μεταφοράσ – περιςτροφισ – αυξομείωςθσ απόςταςθσ του κζντρου του 

εικονικοφ ςφμπαντοσ 

 αντιςτοίχθςθσ ανάμεςα ςε οντότθτεσ και ςχζςεισ που ανικουν ςε διαφορετικά 

μοντζλα 

 πολλαπλισ αντιςτοίχθςθσ ανάμεςα ςε οντότθτεσ και ςχζςεισ που ανικουν ςε 

διαφορετικά μοντζλα 

 φόρτωςθσ εναλλακτικϊν μοντζλων ςχθμάτων 

 ειςαγωγισ περιοριςμϊν για τθν μετζπειτα αντιςτοίχθςθ ςτιγμιοτφπων των 

ςχθμάτων 

 εξαγωγισ ςε XML του αποτελζςματοσ τθσ αντιςτοίχθςθσ ανάμεςα ςε Source και 

Target Model. 
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17.1 Layout 

Θ διεπαφι επικοινωνίασ με τον χριςτθ κάνει χριςθ τεςςάρων βαςικϊν πλαιςίων τα 

οποία είναι Virtual Reality Panel, Info Label, Entity/Property Selection Panel, Functions 

Panel. 

τθν οντότθτα Virtual Reality Panel προςτίκεται θ οντότθτα Canvas3D που φζρει τθν 

οντότθτα SimpleUniverse. Ζτςι το Virtual Reality Panel περιζχει όλο το εικονικό ςφμπαν 

(ι για να είμαςτε ακριβείσ τθν προβολι του) και εμείσ μποροφμε πλζον να ςτζλνουμε 

μθνφματα όπωσ πρόςκεςθ εικονικοφ αντικειμζνου, μετακίνθςθ, περιςτροφι κτλ.  

Θα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι  θ οντότθτα Canvas3D ρυκμίςτθκε με τρόπο κατάλλθλο 

ϊςτε ο ελάχιςτοσ χρόνοσ παραμονισ – εμφάνιςθσ – υπολογιςμοφ δεδομζνων για το 

κάκε frame να οριςτεί ςτα 20 ms. Αυτό ςθμαίνει ότι το εκάςτοτε frame κα παραμζνει 

το λιγότερο 20 millisecond ςτθν οκόνθ του χριςτθ και όλο το ςφςτθμα ςυγχρονίηει  ςε 

το πολφ 50 Hertzs. Αυτό κρίνεται ωσ επικυμθτό αποτζλεςμα κακϊσ υπερβαίνει τα 25 

frames το δευτερόλεπτο που είναι το κατϊτατο όριο το οποίο αντιλαμβάνεται το 

ανκρϊπινο μάτι ωσ ςυνεχόμενθ κίνθςθ. Επίςθσ πλθςιάηει αρκετά τθν ςυνικθ χριςθ 

των τεχνολογιϊν ςυγχρονιςμοφ οκόνθσ ςθμερινϊν θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν όπου ο 

ςυνικθσ χρονιςμόσ αναφζρεται ςτα 60 Hertzs. 

 

Figure 60. Κυκλικι διαδρομι ςτιγμιότυπου εικόνασ  

Ο λόγοσ που χρειάςτθκε να επζμβουμε ςτο ςφςτθμα και να περιορίςουμε τον αρικμό 

των frames που προβάλλονται ανά δευτερόλεπτο είναι ότι παρατθρικθκε μεγάλθ 

επιβάρυνςθ επεξεργαςτι και μνιμθσ. Ζνα πολφ απλό παράδειγμα όπου προβαλλόταν 

ςτον εικονικό κόςμο ζνα και μοναδικό αντικείμενο ιταν ςε κζςθ να επιβαρφνει τον 

επεξεργαςτι κατά 60% - 70% και να παρατθρείτε χρονοκακυςτζρθςθ ςτθ ανταπόκριςθ 

του ςυςτιματοσ. Αιτία αυτοφ του προβλιματοσ αποτελεί το γεγονόσ ότι το ςφςτθμα 
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υπολόγιηε τθν αναπαράςταςθ περίπου τετρακοςίων «400» frames το δευτερόλεπτο 

δίχωσ αυτό να είναι απαραίτθτο. 

Δεφτερθ οντότθτα αποτελεί θ Info Label όπου παρουςιάηονται μθνφματα ςτον χριςτθ 

όταν αυτόσ πρζπει να ειδοποιθκεί για κάποιο event.  

Σρίτθ οντότθτα αποτελεί θ Entity/Property Selection Panel όπου παρουςιάηονται με 

κλθρονομικι ιεραρχικι δομι δζντρου οι οντότθτεσ και οι ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ 

οντότθτεσ. Θα πρζπει να τονίςουμε ότι επειδι υποςτθρίηετε πολλαπλι 

κλθρονομικότθτα μία οντότθτα ενδζχεται να παρουςιαςτεί ωσ απόγονοσ περιςςότερων 

από ζνα οντοτιτων. Δθλαδι μία οντότθτα ενδζχεται να παρουςιαςτεί παραπάνω από 

μία φορζσ ςτο ιεραρχικό δζντρο. Επίςθσ το δζντρο ιεραρχίασ των ςχζςεων 

αναδθμιουργείτε ςε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τισ οντότθτεσ που υπάρχουν ςτον 

εικονικό κόςμο.  Δθλαδι ςτο δζντρο ιεραρχίασ των ςχζςεων υπάρχουν μόνο οι ςχζςεισ 

που ζχουν domain/range entity ι resource/value οντότθτεσ που υπάρχουν ςτον 

εικονικό κόςμο. Κάκε φορά που ειςάγεται ι διαγράφεται οντότθτα ςτον εικονικό 

κόςμο το δζντρο ςχζςεων δθμιουργείται εξαρχισ. 

Σζλοσ υπάρχει το panel Functions Panel όπου φιλοξενοφνται οι λειτουργίεσ που 

αναφζρονται ςτθν μεταφορά του εικονικοφ ςφμπαντοσ, τθν περιςτροφι του, τθν 

μεγζκυνςθ και τθν απομάκρυνςθ. Επιπλζον, υπάρχει το κουμπί Abort το οποίο 

ματαιϊνει τθν επιλογι κάποιου entity ι property προσ ειςαγωγι ςτο τριςδιάςτατο 

καμβά. Σζλοσ, υπάρχει θ επιλογι Mapping θ οποία κζτει το πρόγραμμα ςε κατάςταςθ 

αντιςτοίχθςθσ οντοτιτων.  

Θ αντιςτοίχθςθ οντοτιτων εργάηεται ςε ομάδεσ των δφο. Θ μία οντότθτα κα πρζπει να 

ανικει ςτθν πθγι και θ άλλθ ςτο μοντζλο προοριςμοφ. Ο χριςτθσ καλείται να επιλζξει 

αντιςτοίχθςθ ανάμεςα ςε οντότθτεσ πθγισ και προοριςμοφ επαναλθπτικά.  
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Figure 61. 3D Mapping Tool Window Layout 

 

 

17.2 Επύπεδα Παραθύρων (Layered Pane) 

Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ θ εφαρμογι βαςίηεται ςτθν φπαρξθ, λειτουργία και 

ςυνεργαςία τριϊν επιπζδων. Ο λόγοσ φπαρξθσ παραπάνω του ενόσ επιπζδου είναι ο 

διαχωριςμόσ γραφικϊν οντοτιτων τθσ Java ςε Heavy Weight και Light Weight με τισ 

πρϊτεσ να είναι ςε κζςθ να επιςκιάςουν οντότθτεσ τισ δεφτερθσ κατθγορίασ. 

Δεδομζνου αυτοφ, δεν κα μποροφςαμε να εμφανίςουμε οντότθτεσ Light Weight όπωσ 

JPanel μπροςτά από οντότθτεσ Heavy Weight όπωσ Canvas3D.  

Ο λόγοσ που τοποκετικθκε οντότθτα μπροςτά από το Canvas3D είναι ότι επικυμοφμε 

να εμφανίηεται ςτον χριςτθ ζνα label με όλθ τθν διακζςιμθ πλθροφορία για τθν 

οντότθτα. Όταν το ποντίκι βρεκεί επάνω από μια οντότθτα του τριςδιάςτατου κόςμου 

τότε ενεργοποιείτε ζνα thread που ανακζτει τθν εμφάνιςθ του label ςτο χρόνο και τθν 

παρουςίαςθ του ζπειτα από 500 ms.   

Σο label προςτίκεται ςτο επίπεδο layer μθδζν «0» κακϊσ κα πρζπει να εμφανιςτεί 

πρϊτο από όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα. Πζραν τοφτου κα πρζπει να υπολογιςτεί και 

θ κατάλλθλθ κζςθ για το αντικείμενο κακϊσ κα πρζπει να βρίςκεται πλθςίον του 

εικονικοφ αντικειμζνου. Γι’ αυτό θ κζςθ του label υπολογίηεται βάςθ του ςθμείου που 

βριςκόταν ο κζρςορασ κατά τθν ςτιγμι όπου βρζκθκε μπροςτά από το εικονικό 

αντικείμενο. 
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Figure 62. Επίπεδα παρακφρων 

 

 

 

17.3 Εικονικό Δωμϊτιο 

Θ εφαρμογι μασ βαςίςτθκε ςτθν δθμιουργία ενόσ εικονικοφ δωματίου το οποίο κα 

περιζχει τισ οντότθτεσ που ειςάγονται ςτον τριςδιάςτατο κόςμο. Σο εικονικό δωμάτιο 

δθμιουργικθκε ϊςτε να βελτιωκεί θ ρεαλιςτικότθτα, θ επίγνωςθ, θ διαιςκθτικότθτα 

και θ κατανόθςθ του χριςτθ κακϊσ και θ οργάνωςθ κζςθσ των οντοτιτων.  

Σο εικονικό δωμάτιο αποτελείται από ζναν κφβο με πζντε ζδρεσ, οκτϊ κορυφζσ, πζντε 

textures και δφο φωτογραφίεσ που εξομοιϊνουν το πάτωμα και τουσ τοίχουσ. Σζςςερα 

textures τα οποία είναι τα ceiling, right wall, center wall, left wall φζρουν εμφάνιςθ 

κατάλλθλθ για τοίχο, ενϊ το texture floor φζρει τθν φωτογραφία του δαπζδου.  

Κακϊσ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο τι εςτί πάνω και τι εςτί κάτω είναι ζννοιεσ 

υποκειμενικζσ, αφοφ τα χαρακτθριςτικά αυτά μποροφν να αντιςτραφοφν με ζνα απλό 

Rotation, το δάπεδο φζρει διαφορετικι ςχεδίαςθ ϊςτε ο χριςτθσ να ζχει τθν αίςκθςθ 

του προςανατολιςμοφ. 

Πιο αναλυτικά, ςτο κζντρο του δωματίου υπάρχει το κζντρο του εικονικοφ ςφμπαντοσ, 

δθλαδι το ςθμείο ( 0 , 0 , 0 ). Επίςθσ θ εφαρμογι φζρει μια μεταβλθτι που 

αρχικοποιείτε κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ και βάςθ αυτισ δθμιουργείτε το 

εικονικό δωμάτιο. Θ μεταβλθτι αυτι ονομάηεται limit και φζρει το επικυμθτό μζγεκοσ 

του δωματίου. Ζτςι βάςθ αυτισ αρχικοποιοφνται οι οκτϊ κορυφζσ όπωσ δείχνουμε 

παρακάτω. 



 112 

Point3f point_0 = new Point3f (-limit, -limit, limit); 

Point3f point_1 = new Point3f (limit, -limit, limit); 

Point3f point_2 = new Point3f (limit, limit, limit); 

Point3f point_3 = new Point3f (-limit, limit, limit); 

Point3f point_4 = new Point3f (-limit, -limit, -limit); 

Point3f point_5 = new Point3f (limit, -limit, -limit); 

Point3f point_6 = new Point3f (limit, limit, -limit); 

Point3f point_7 = new Point3f (-limit, limit, -limit); 

 

Figure 63. Σχεδίαςθ εικονικοφ δωματίου 

 

Για μία επιτυχι αποτφπωςθ ενόσ εικονικοφ δωματίου κα πρζπει να λάβουμε υπόψθ 

μασ τθν ςωςτι διαχείριςθ των οντοτιτων τφπου texture που προςομοιϊνουν τουσ 

τοίχουσ και το πάτωμα. Γι’ αυτό και το διάνυςμα χειριςμοφ κατεφκυνςθσ πρόςοψθσ 

του αντικειμζνου τφπου texture Θα πρζπει να ςυμπεριφζρεται κατάλλθλα και να 

προβλζπει ςωςτι κατεφκυνςθ. Ωσ προεπιλογι, θ κατεφκυνςθ διανφςματοσ ορίηεται 

ςτον άξονα X από αριςτερά προσ δεξιά κατά αφξουςα κατεφκυνςθ τιμϊν, ςτον άξονα Y 

από κάτω προσ τα πάνω κατά αφξουςα κατεφκυνςθ τιμϊν και ςτον άξονα Z από μζςα 

προσ τα ζξω όπωσ θ κατεφκυνςθ αφξοντα αρικμοφ. 
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Figure 64. Διανφςματα εικονικοφ χϊρου  

 

ε περίπτωςθ που επικυμοφμε τθν χριςθ τθσ προεπιλεγμζνθσ κατεφκυνςθσ 

διανφςματοσ texture τότε ο οριςμόσ κορυφϊν μπορεί να διακζτει τθν μορφι που 

δίνεται ςτο παρακάτο παράδειγμα κϊδικα ςτθν υποπερίπτωςθ Α. Εναλλακτικά, εάν 

αυτό δεν μασ εξυπθρετεί  μποροφμε να αντιςτρζψουμε τθν φορά κατεφκυνςθσ του 

διανφςματοσ. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί αντιςτρζφοντασ τθν ςειρά ανάκεςθσ 

κορυφϊν όπωσ ςτθν υποπερίπτωςθ Β που ακολουκεί. 

center_wall.setCoordinate (0, point_4); 

center_wall.setCoordinate (1, point_5); 

center_wall.setCoordinate (2, point_6); 

center_wall.setCoordinate (3, point_7); 

A 

ceiling.setCoordinate (3, point_3); 

ceiling.setCoordinate (2, point_2); 

ceiling.setCoordinate (1, point_6); 

ceiling.setCoordinate (0, point_7); 

B 

Code 16. Προεπιλεγμζνθ/Αντίςτροφθ κατεφκυνςθ διανυςμάτων 

 

Κάνοντασ πράξθ τουσ κανόνεσ περί διανυςμάτων textures και βάςθ του αποτελζςματοσ 

που επικυμοφμε για τθν δθμιουργία του εικονικοφ δωματίου καταλιγουμε ςτο ότι οι 

ζδρεσ floor, center wall και left wall ακολουκοφν τθν προεπιλεγμζνθ κατεφκυνςθ 

διανυςμάτων, ενϊ οι ζδρεσ right wall και ceiling αντιςτρζφουν τθν κατεφκυνςθ του 

διανφςματοσ κατεφκυνςθσ επιφάνειασ. 
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Figure 65. Διανφςματα εικονικοφ δωματίου 

 

 

Βαςιηόμενοι πάνω ςε τεχνικζσ αφξθςθσ ρεαλιςτικότθτασ αναπαράςταςθσ οντοτιτων 

ςτον τριςδιάςτατο χϊρο χρειάςτθκε να επεξεργαςτοφμε ψθφιακά τισ εικόνεσ που 

χρθςιμοποιοφνται για ταπετςαρίεσ επιφανειϊν του εικονικοφ κόςμου. Πειράματα 

ζχουν δείξει ότι ςκίαςθ των ακρϊν βελτιϊνει τθν κατανόθςθ και τθν φυςικότθτα τθσ 

φπαρξθσ των αντικειμζνων ςτον εικονικό κόςμο αφοφ ο χριςτθσ αντιλαμβάνεται πιο 

εφκολα τα όρια τουσ.  

τισ εικόνεσ που ακολουκοφν περιγράφετε θ εμφάνιςθ του εικονικοφ δωματίου όταν 

ςε αυτό ζχει και όταν δεν ζχει εφαρμοςτεί ςκίαςθ κορυφϊν. τισ τρεισ πρϊτεσ εικόνεσ 

δεν ζχει εφαρμοςτεί ςκίαςθ και ςτθν τρίτθ εικόνα (που εμφανίηει το εικονικό δωμάτιο) 

παρατθροφμε ότι το αποτζλεςμα υςτερεί ςε ρεαλιςμό κακϊσ όλοι οι τοίχοι και θ 

οροφι φαίνονται ενιαίοι. 

Σο αποτζλεςμα βελτιϊνεται ςθμαντικά ςτισ τρεισ επόμενεσ εικόνεσ όπου ζχει 

εφαρμοςτεί ςκίαςθ ςτισ άκρεσ. Σο τελικό αποτζλεςμα εμφανίηεται ςτθν εικόνα 

«Shadowed Virtual Room» όπου οι γωνίεσ και οι τοίχοι διακρίνονται κακϊσ επίςθσ θ 

αίςκθςθ του βάκουσ ζχει βελτιωκεί ςθμαντικά. 
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Figure 66. Αρχικι εικόνα πατϊματοσ 

 

Figure 67. Αρχικι εικόνα τοίχου  

 

Figure 68. Μθ ςκιαςμζνο εικονικό 

δωμάτιο 

 

Figure 69. Σκιαςμζνεσ άκρεσ 

πατϊματοσ 

 

Figure 70. Σκιαςμζνεσ άκρεσ τοίχου 

 

Figure 71. Σκιαςμζνο εικονικό 

δωμάτιο 

 

17.4 Οντότητα Κύβοσ 

Βαςικι ςχεδιαςτικι οντότθτα ςτθν εφαρμογι μασ αποτελεί το γραφικό αντικείμενο 

τφπου Cube. Σο αντικείμενο αυτό ςυνοδεφουν οριςμζνα χαρακτθριςτικά και 

λειτουργίεσ που δίδονται ωσ επί το πλείςτον κατά τθν διάρκεια δθμιουργίασ του. Αυτά 

είναι τα χαρακτθριςτικά W, H, D, N. Θ παραγωγι διανυςμάτων κρίνεται απαραίτθτθ 

εφόςον κελιςουμε το αντικείμενο μασ να αλλθλεπιδράςει επιτυχϊσ με οντότθτεσ που 

βαςίηουν τθν λειτουργίασ ςτθ χριςθ διανυςμάτων όπωσ το φωσ. Σο οκτάγωνο που 

παράγουμε διακζτει ζξθ ςτον αρικμό επιφάνειεσ «όπωσ το BS» ςτισ οποίεσ μπορεί να 

τοποκετθκεί ζνα αντικείμενο τφπου texture που κα φζρει επάνω του τθν επικυμθτι 

πλθροφορία και εμφάνιςθ.  

Σζλοσ όλα τα αντικείμενα τφπου Cube διακζτουν ζνα κζντρο C αλλά παρόλα αυτά για 

να τοποκετθκοφν ςτο τριςδιάςτατο κόςμο ςε ςθμείο διαφορετικό του κζντρου του 
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«δθλαδι το ςθμείο (0,0,0)» κα πρζπει να βαςιςτοφν ςτθν βοικεια αντικειμζνων τφπου 

TransformGroup και Transform3D. Ζτςι το προςκζτουμε ωσ απόγονο ςε αντικείμενο 

τφπου TransformGroup και δίδουμε τθν επικυμθτι κζςθ ςτο αντικείμενο τφπου 

Transform3D.  

 

 

Figure 72. Χαρακτθριςτικά οντότθτασ κφβου 

 

 

 

Θα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι παρότι θ Java3D επιτρζπει τθν επικάλυψθ οντοτιτων θ 

εφαρμογι μασ προςπακεί να το αποτρζψει αυτό κάνοντασ ελζγχουσ επικάλυψθσ κατά 

τθν μεταφορά οντοτιτων από τον χριςτθ και κατά τθν αυτόματθ ειςαγωγι οντοτιτων 

από τθν ίδια τθν εφαρμογι. ε περίπτωςθ που υπάρχει επικάλυψθ, το νζο αντικείμενο 

που ειςάγεται ςτον χϊρο τον οποίο καταλαμβάνει κάποιο άλλο, τοποκετείτε πιο βακιά 

ςτον άξονα Η του τριςδιάςτατου χϊρου. 
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Figure 73. Αυτόματθ τοποκζτθςθ κφβου 

 

Θ δθμιουργία του texture αποτελεί μια διαδικαςία που αποτελείται από τζςςερα 

βιματα τα οποία απεικονίηονται ςτθν εικόνα που ακολουκεί. Πρϊτον, βάςθ του 

επικυμθτοφ κειμζνου που επικυμοφμε να αναγραφεί ςτο αντικείμενο κα πρζπει να 

υπολογίςουμε το μζγιςτο επιτρεπτό μζγεκοσ γραμματοςειράσ. Αυτό κα πρζπει να μασ 

επιτρζπει να εκτυπϊςουμε τθν πλιρθ επικυμθτι πλθροφορία κακϊσ επίςθσ να 

αποτελεί το βζλτιςτο εμφανιςιακά αποτζλεςμα για το χριςτθ. Θα πρζπει να λάβουμε 

υπόψθ κατά τθ διάρκεια των υπολογιςμϊν ότι : 

1) Όλθ θ επιφάνεια μίασ ζδρασ του κφβου αποτελεί χϊρο προςβάςιμο για το 

κείμενο (δθλαδι τα γράμματα μποροφν να εμφανιςτοφν ςε οποιοδιποτε 

ςθμείο). 

2) Θ πλθροφορία κα μπορεί να διαςπάτε ςε παραπάνω από μια γραμμζσ. 

3) Σο αποτζλεςμα που πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο κεντραριςμζνο (δθλαδι  

να ζχει ωσ ςθμείο αναφοράσ ςτοίχιςθσ το κζντρο τθσ ζδρασ). 

4) Σο αποτζλεςμα κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν ομογενοποιθμζνο δίχωσ 

κενά ι επικαλφψεισ.  

Μετά το ςθμείο που ζχουμε υπολογίςει τθ μζγιςτθ γραμματοςειρά που κα μποροφςε 

να χρθςιμοποιθκεί αποτυπϊνουμε το κείμενο ςε μια διαφανι επιφάνεια που αποτελεί 

το Text Layer. Ζπειτα το επόμενο ςτάδιο αφορά τθ φόρτωςθ του επικυμθτοφ 

background για το αντικείμενο τφπου κφβοσ που κα χρθςιμοποιιςουμε. Αυτό αποτελεί 

μια εικόνα που φιλοξενείται ςτο πακζτο δεδομζνων τθσ εφαρμογισ. Σρίτθ φάςθ 

αποτελεί θ καταςκευι του Texture Layer. Αυτό περιλαμβάνει τθν δθμιουργία μιασ 

οντότθτασ τφπου Texture. Ωσ περιεχόμενο τθσ επιφάνειασ που διακζτει το αντικείμενο 
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texture κζτουμε τθν εικόνα που ζχει καταςκευαςτεί ςτο επίπεδο Image Layer. Σζλοσ 

βαςικι οντότθτα αποτελεί το ςτιγμιότυπο τθσ οντότθτασ Box που δθμιουργεί ζνα 

τριςδιάςτατο γεωμετρικό εξάεδρο ςχιμα ςυμβατό με τθν Java3D. Ωσ περιεχόμενο και 

των ζξι επιφανειϊν που διακζτει το αντικείμενο αυτό ορίηεται το texture που ζχει 

καταςκευαςτεί ςτο Texture Layer. 

 

Figure 74. Σχεδίαςθ οντότθτασ Κφβοσ 

 

 

17.5 Οντότητα Γραμμό 

Αποτελείται από δυο βαςικά ςυςτατικά ςτοιχεία. Αυτά είναι οι κορυφζσ που 

υφίςτανται ωσ ςθμεία ςτο τριςδιάςτατο χϊρο κακϊσ και τα ευκφγραμμα τμιματα που 

ενϊνουν τισ κορυφζσ. Σο πλικοσ των κορυφϊν είναι πάντα ηυγόσ αρικμόσ και 

διπλάςιοσ του πλικουσ των ευκφγραμμων τμθμάτων. Οποιοδιποτε γεωμετρικό ςχιμα 

πιο πολφπλοκο αυτοφ τθσ ευκείασ κα πρζπει να καταςκευαςτεί βάςθ ςυνδυαςμοφ 

ευκφγραμμων τμθμάτων.  

Για παράδειγμα, το γεωμετρικό ςχιμα που αναφζρεται ςτθν παρακάτω εικόνα με τθν 

επονομαςία Angle ζχει καταςκευαςτεί βάςθ δφο ευκφγραμμων τμθμάτων και 

τεςςάρων κορυφϊν. Αυτά είναι το ευκφγραμμο τμιμα (SP=>MP) με κορυφζσ (SP,MP) 

και το ευκφγραμμο τμιμα (MP=>FP) με κορυφζσ (MP,FP). Σα ενδιάμεςα ςθμεία από τα 

οποία προελαφνει θ εκάςτοτε γραμμι υπολογίηονται βάςθ του ςθμείου εκκίνθςθσ και 

τερματιςμοφ. Για παράδειγμα, ςτον τφπο γραμμισ “Angle” το ενδιάμεςο ςθμείο MP 

ορίηεται ωσ ( X=FP.x , Y=SP.y , Z=FP.z) όπου ( SP=ςθμείο εκκίνθςθσ ) και ( FP=ςθμείο 

τερματιςμοφ ). 

το γεωμετρικό ςχιμα τφπου Circular, χάρθ ςτθν ευελιξία που προςφζρει ο 

τριςδιάςτατοσ κόςμοσ, κάνουμε χριςθ τθσ διάςταςθσ Z για να το μορφοποιιςουμε 

κατάλλθλα. Ζτςι το ςχιμα γίνεται πιο ευζλικτο και δεν επιβαρφνουμε πολφ τθν εικόνα 
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που παρουςιάηεται ςτον χριςτθ. Γι’ αυτό, το ςθμείο MP2, MP3 θ διάςταςθ Η ιςοφται 

με SP.z+space , όπου space είναι μια ςτακερά που ζχει προκφψει μετά από πειράματα. 

 

Figure 75. Σχεδίαςθ άκρων οντότθτασ γραμμισ 

 

ε περίπτωςθ που τα ςθμεία SP και FP βρίςκονται ςε παραπλιςιο φψοσ και θ ςχζςθ 

ανάμεςα τουσ είναι τφπου property τότε αποφαςίςτθκε να διατθροφμε μια ςχεδιαςτικι 

αρχι που μεταφζρει το ςθμείο MP ςτθν μζςθ τθσ απόςταςισ τουσ με τρόπο κατάλλθλο 

ϊςτε να μθν ςυμπζφτει με γραμμζσ ςχζςεων τφπου Isa. Θ ςχεδίαςθ αυτι επιλζχτθκε 

ϊςτε να αποφεφγουμε όςο το δυνατόν περιςςότερο το φαινόμενο επικάλυψθσ 

Property Label από Cube Entities. Με αυτόν τον τρόπο αποφεφγουμε τθν 

επεξεργαςτικι επιβάρυνςθ χάρθ ςτο Collision Detection Look Ahead αφοφ 

αποφεφγουμε ζμμεςα τθν επικάλυψθ πριν καν αυτι προκφψει. Δυςτυχϊσ με αυτόν τον 

τρόπο δεν μποροφμε να αποφφγουμε τθν επικάλυψθ όταν τα αντικείμενα βρίςκονται 

αρκετά κοντά. 

 

Figure 76. Ειδικι ςχεδίαςθ άκρων για ςχζςεισ ςε παραπλιςιο φψοσ 
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Πζραν τθσ διαδρομισ που ακολουκεί και των οντοτιτων που ςυνδζει, μια γραμμι 

διακζτει και άλλα χαρακτθριςτικά όπωσ το χρωματιςμό του και το πάχοσ του. Σο 

χαρακτθριςτικό του χρϊματοσ εξελίχκθκε και χάρθ ςε αυτό τα αντικείμενα τφπου 

γραμμισ διακζτουν διαφορετικά χρϊματα ςτισ άκρεσ και ομαλι μετάβαςθ από το ζνα 

χρϊμα ςτο άλλο κατά τθν μεταφορά από το ςθμείο SP ςτο FP.  

Σο ςθμείο SP χαρακτθρίηεται από λευκό χρϊμα και το ςθμείο FP χαρακτθρίηεται από 

χρϊμα που προκφπτει ανάλογα με τθν κατθγορία τθσ και τθν λειτουργία τθσ. τα 

ενδιάμεςα ςθμεία γίνεται μεταφορά από το λευκό χρϊμα ςτο χρϊμα του ςθμείου 

τερματιςμοφ.  

Ο λόγοσ που υιοκετικθκε και εξελίχκθκε αυτό το εφζ είναι το ότι με αυτόν τον τρόπο ο 

χριςτθσ λαμβάνει διαιςκθτικά πλθροφορία για το αντικείμενο που αποτελεί το Domain 

Entity και για το αντικείμενο που αποτελεί το Range Entity ςτθν ςχζςθ που 

αναπαριςτοφμε, δίχωσ το ςχιμα που παρουςιάηουμε ςτον χριςτθ να επιβαρφνετε με 

επιπλζον οντότθτεσ ι χαρακτθριςτικά. 

Όταν το ςχιμα αποτελείται από παραπάνω από ζνα ευκφγραμμα τμιματα, τότε κα 

πρζπει να αναλογιςτοφμε κατάλλθλο διαμεριςμό του παράγοντα χρϊμα που κα 

εντοπίηεται ςε κάκε κορυφι. Αυτό κα προκφψει εάν αφαιρεκεί από το χρϊμα του 

ςθμείου εκκίνθςθσ το χρϊμα του ςθμείου τερματιςμοφ και το αποτζλεςμα διαιρεκεί 

δια του πλικουσ των ευκφγραμμων τμθμάτων. Όπωσ δείχνουμε ςτθν παρακάτω 

εικόνα, θ μετάβαςθ του χρϊματοσ γίνεται ςταδιακά βάςθ μακθματικϊν υπολογιςμϊν 

ςτο μοντζλο RGB με value [0,1]. 

 

Figure 77. Σχεδίαςθ χρωμάτων 
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Ζνα πρόβλθμα που χρειάςτθκε να λφςουμε είναι ότι ανάμεςα ςε δφο οντότθτεσ του 

εικονικοφ κόςμου ενδζχεται να υπάρξουν παραπάνω από μία ςχζςεισ που τισ 

ςυνδζουν.  

τθν περίπτωςθ αυτι αν θ γραμμι είναι τφπου Angle τότε θ πρϊτθ γραμμι ειςάγεται 

φυςιολογικά ςτισ ςυντεταγμζνεσ που ζχουμε αναφζρει πιο πάνω. Οι επιπλζον γραμμζσ 

όμωσ που αναπαριςτοφν τισ επιπλζον ςχζςεισ κατζχουν το ίδιο ςθμείο εκκίνθςθσ και 

τερματιςμοφ αλλά διαφορετικό ενδιάμεςο ςθμείο MP. τθν περίπτωςθ Angle το 

ενδιάμεςο ςθμείο MP τοποκετείτε βακφτερα ςτο τριςδιάςτατο χϊρο. Ενϊ ςτθν 

περίπτωςθ Circular οι επιπλζον ςχζςεισ τοποκετοφνται ψθλότερα ςτο άξονα Y.  

 

 

Figure 78. Πολλαπλζσ γραμμζσ  

Για τον υπολογιςμό του κατάλλθλου βάκουσ γραμμισ ςε περίπτωςθ που υφίςτανται 

πολλαπλζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςε δφο οντότθτεσ κα πρζπει να ελζγξουμε εάν θ κζςθ που 

πρόκειται να ειςάγουμε το νζο αντικείμενο είναι διακζςιμθ ι όχι. Για να ικανοποιθκεί 

το κριτιριο αυτό κα πρζπει να ελζγξουμε τζςςερισ παράγοντεσ: 

 το ςθμείο ζναρξθσ (start) 

 το ςθμείο τερματιςμοφ (finish) 

 το ενδιάμεςο ςθμείο (angle_point) 

 το προχπολογιςμζνο ενδιάμεςο ςθμείο (precalculated_angle_point) 
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Ζτςι, εάν υπάρχει ιδθ γραμμι που διακζτει τα ίδια ςτοιχεία ςτα προαναφερκζντα 

χαρακτθριςτικά, τότε κα πρζπει να υπολογίςουμε καινοφριεσ ςυντεταγμζνεσ για τθν 

γραμμι αυτι.  

Πιο αναλυτικά, ελζγχουμε εάν τα χαρακτθριςτικά τθσ γραμμισ που κα κζλαμε να 

ειςάγουμε ςυμπίπτουν με κάποιασ άλλθσ που ζχουμε ειςάγει νωρίτερα.  Σα 

χαρακτθριςτικά αυτά είναι το ςθμείο ζναρξθσ τθσ ευκείασ, το ςθμείο τερματιςμοφ, το 

προχπολογιςμζνο ενδιάμεςο ςθμείο που ιςοφται με το ςθμείο όπου κα ζπρεπε να 

βρίςκετε το angle_point και τζλοσ το ενδιάμεςο ςθμείο angle_point που αλλάηει ςε 

περίπτωςθ που υπάρχει κάποια άλλθ γραμμι με το ίδιο angle_point. ε περίπτωςθ που 

αλλάξουμε το ςθμείο angle_point, τότε κα πρζπει να ξανακάνουμε τουσ πιο πάνω 

ελζγχουσ. 

 

Vector3d  angle_point = new Vector3d( precalculated_angle_point ); 

while( exist_line_with_same_coordinates(start, finish, angle_point) ) 

{ 

depth=depth+step; 

angle_point = new Vector3d( finish.x , start.y , finish.z-depth ); 

} 

Code 17. Υπολογιςμόσ ενδιάμεςου ςθμείου πολλαπλϊν γραμμϊν 

 

 

 

 

17.6 3D Ανύχνευςη Επικϊλυψησ 

Για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν ανίχνευςθσ επικάλυψθσ οντοτιτων ςτο 

τριςδιάςτατο χϊρο επιλζχτθκε θ μζκοδοσ χριςθσ των λεγόμενων περικλείουςων 

ςφαιρϊν. Βαςικό λόγω επιλογισ αυτισ τθσ τεχνικισ αποτελεί το γεγονόσ ότι είναι ςε 

κζςθ να λειτουργιςει αποτελεςματικά διακζτοντασ μικρό περικϊριο λάκουσ. Επίςθσ 

ςθμαντικό πλεονζκτθμα αποτελεί το γεγονόσ ότι είναι ςε κζςθ να ανταπεξζλκει ςε 

πραγματικό χρόνο με ελάχιςτθ επεξεργαςτικι επιβάρυνςθ. Θ μζκοδοσ αυτι δεν ελζγχει 

τθν επικάλυψθ των ιδίων των τριςδιάςτατων οντοτιτων αλλά των ιδεατϊν ςφαιρϊν 

που είναι ςε κζςθ να επικαλφψουν τισ οντότθτεσ αυτζσ. 
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Οι ςφαίρεσ αυτζσ ζχουν ωσ κζντρο τουσ το ίδιο ςθμείο που ζχει ωσ κζντρο και το 

τριςδιάςτατο αντικείμενο που κζλουμε να παρατθριςουμε ωσ προσ τθν επικάλυψθ. Σο 

ςθμείο αυτό εφόςον αποτελεί ςθμείο του τριςδιάςτατου χϊρου περιζχει τρεισ 

μεταβλθτζσ ( x, y, z) τα οποία το χαρακτθρίηουν. Επίςθσ, θ ακτίνα τουσ ςυνικωσ ιςοφται 

με τθν απόςταςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτο κζντρο βάρουσ τθσ εικονικισ οντότθτασ και 

ςτο ςθμείο τθσ που απζχει περιςςότερο από αυτό. Πρζπει να τονίςουμε ότι οι ςφαίρεσ 

ελζγχου επικάλυψθσ αποτελοφν αυτόνομα αντικείμενα και δεν ταυτίηονται με τισ 

οντότθτεσ που περιζχουν. Ζτςι μποροφν να υπάρξουν και να λειτουργιςουν 

ανεξάρτθτα από τα αντικείμενα που μπορεί ι όχι να περικλείονται μζςα τουσ. 

 

 

Figure 79. Αρχικοποίθςθ ςφαίρασ επικάλυψθσ  

 

 

Θ απόςταςθ μεταξφ δφο ςθμείων αποτελεί τθν διαδρομι που τα ςυνδζει. Θ μικρότερθ 

διαδρομι είναι θ ευκεία ανάμεςα τουσ και ςτον τριςδιάςτατο χϊρο αυτι θ ευκεία που 

κα περιζχεται ανάμεςα ςτα ςθμεία (X1, Y1, Z1) και (X2, Y2, Z2) δίνεται από τον τφπο:   

d = sqrt[(x1-x2)
2 + (y1-y2)

2 + (z1-z2)
2] 

 

Όπωσ βλζπουμε και ςτθν παρακάτω εικόνα αρχικά διακζτουμε δφο οντότθτεσ, οι 

οποίεσ είναι οι φαίρα Ανίχνευςθσ Επικάλυψθσ και θ οντότθτα Κφβοσ, δίχωσ αυτά να 

ςχετίηονται με κάποιο τρόπο. Ζπειτα αυτά ειςάγονται ςτον εικονικό κόςμο και από τθν 

ςτιγμι αυτι και μετά κεωροφνται “live” οντότθτεσ, άρα είναι οπτικά παρουςιάςιμεσ 

ςτον χριςτθ. Κατά τθν διάρκεια τθσ ειςαγωγισ προςζχουμε ϊςτε το κζντρο τθσ 

ςφαίρασ να ςυμπίπτει με αυτι του κφβου, διαφορετικά θ εφαρμογι δεν κα είναι ςε 
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κζςθ να εντοπίςει επικάλυψθ οντοτιτων. Από τθν ςτιγμι ειςαγωγισ τθσ ιδεατισ 

ςφαίρασ και του κφβου ςτον εικονικό κόςμο θ εφαρμογι είναι ςε κζςθ να εντοπίηει 

επικαλφψεισ οντοτιτων. Επικάλυψθ προκφπτει όταν μζςα ςτον χϊρο που περικλείει θ 

ςφαίρα βρεκεί θ ςφαίρα επικάλυψθσ κάποιου άλλου εικονικοφ αντικειμζνου.  

Προγραμματιςτικά αποτελεί ζνα Thread το οποίο ενεργοποιείται κατά τθν ειςαγωγι 

και εξαγωγι μίασ εικονικισ οντότθτασ μζςα ςτθν ςφαίρα ελζγχου επικάλυψθσ κάποιασ 

άλλθσ εικονικισ οντότθτασ. Για τθν αποφυγι επεξεργαςτικισ επιβάρυνςθσ του 

ςυςτιματοσ επιλζχτθκε θ ενεργοποίθςθ του Thread μόνο ςτα Events CollisionEntry και 

CollisionExit .  

Ο ζλεγχοσ αυτόσ , όπωσ είπαμε και πιο πριν, προκφπτει βάςθ τθσ απόςταςθσ των 

κζντρων των ςφαιρϊν ελζγχου επικάλυψθσ και τθσ ακτίνασ τουσ. Αξίηει να τονιςτεί ότι 

εφόςον θ εφαρμογι μασ είναι ςε κζςθ να αλλάξει ςε πραγματικό χρόνο το ςθμείο ςτο 

οποίο βρίςκονται οι εικονικζσ οντότθτεσ, ζτςι και ο ζλεγχοσ φπαρξθσ επικαλφψεισ 

ςχεδιάςτθκε οφτωσ ϊςτε να μπορεί να ελζγχει  ςε πραγματικό χρόνο τθν ιδιότθτα αυτι. 

 

 

Figure 80. Ανίχνευςθ επικάλυψθσ βάςθ υπολογιςμοφ απόςταςθσ  

 

Επικυμθτό αποτζλεςμα αποτελεί θ εξολοκλιρου αποφυγι επικάλυψθσ των οντοτιτων. 

Ζτςι κάνοντασ χριςθ του ςωςτοφ μεγζκουσ ςφαίρασ επικάλυψθσ μποροφμε να 

προλάβουμε και να αποφφγουμε το φαινόμενο αυτό ςε ικανοποιθτικό βακμό. Για 

παράδειγμα, αν θ ςφαίρα είναι μικρότερθ από το μζγεκοσ που κα ζπρεπε να είναι τότε 

κα υπάρχει επικάλυψθ μεταξφ οντοτιτων θ όποια δεν κα ανιχνεφεται. τθν αντίκετθ 
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περίπτωςθ, αν θ ςφαίρα είναι μεγαλφτερθ από το πρζπον μζγεκοσ τότε θ εφαρμογι κα 

αναφζρει ( λανκαςμζνα ) φπαρξθ επικάλυψθσ δίχωσ αυτι να υφίςταται. Γι’ αυτό το 

μζγεκοσ που προτιμικθκε ςτθν εφαρμογι μασ ιςοφται με τθν απόςταςθ του κζντρου 

του κφβου από μία εκ των επιφανειϊν του.  

 

 

Figure 81. Λανκαςμζνθ ανίχνευςθ επικάλυψθσ  

 

17.7 Εφϋ Σκύαςησ  

Σα εφζ ςκίαςθσ κεωρείται ότι βελτιϊνουν τθν κατανόθςθ και τον ρεαλιςμό 

αναπαράςταςθσ οντοτιτων ςε υπολογιςτικά ςυςτιματα απεικόνιςθσ εικόνασ. Σο πλζον 

ςθμαντικό πλεονζκτθμα που παρζχουν πολφτιμθ διαιςκθτικι πλθροφορία για τθν κζςθ 

που βρίςκονται τα αντικείμενα ςτο χϊρο αλλά και τθν ςχετικι μεταξφ τουσ κζςθ, 

αποφεφγοντασ τυχόν αμφιλεγόμενεσ καταςτάςεισ και βελτιϊνοντασ ζτςι τθν 

κατανόθςθ του κεατι. τθν παρακάτω εικόνα βλζπουμε ζνα χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα οφκαλμαπάτθσ όπου οι ςκιζσ παίηουν βαςικό ρόλο. Παρότι τα δφο 

αντικείμενα (κφβοσ, ςφαίρα) βρίςκονται ςτθν ίδια ακριβόσ κζςθ και τισ τρεισ φορζσ, ο 

κεατισ ζχει τθν αίςκθςθ ότι αυτό δεν ιςχφει. τθν εικόνα «Β» ςε ςχζςθ με τθν πρϊτθ ο 

κεατισ ζχει τθν αίςκθςθ (χάρθ ςτθν ςκίαςθ) ότι θ απόςταςθ μεταξφ των αντικειμζνων 

ζχει αυξθκεί. Ενϊ ςτθν εικόνα «C» δίνεται θ αίςκθςθ ςτον χριςτθ ότι θ ςφαίρα 

βρίςκεται μπροςτά από τον κφβο. 
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Figure 82. Κίνθτρο ςκίαςθσ  

 

 

Θ υλοποίθςθ των εφζ ςκίαςθσ ςτθν εφαρμογι μασ βαςίςτθκαν ςτθν φπαρξθ τεςςάρων 

παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντεσ ιταν οι QuadArray, Image, Floor και Transparency 

και τουσ περιγράφουμε παρακάτω. 

 QuadArray: Αποτελεί ζνα εικονικό τετράεδρο που τοποκετείτε ςτον 

τριςδιάςτατο χϊρο  και ςτο επίπεδο που ςχθματίηει μπορεί να 

εφαρμοςτεί μια επικυμθτι εικόνα. 

 Image: Θ επικυμθτι εικόνα που κα κζλαμε να παρουςιαςτεί ςτον 

χριςτθ και που προςομοιϊνει τθν φπαρξθ ςκιάσ. 

 Floor: Σο εικονικό δάπεδο του τριςδιάςτατου κόςμου το οποίο 

ειςάγουμε για να δϊςουμε μια αίςκθςθ προςανατολιςμοφ ςτον χριςτθ 

και πάνω ςτο οποίο τοποκετείται το texture τθσ ςκίαςθσ. Όπωσ θ ςκιά, 

ζτςι και το πάτωμα αποτελεί ζνα texture το οποίο φζρει άλλθ εικόνα και 

ζχει μεγαλφτερο μζγεκοσ. Για να επιτευχκεί βζλτιςτθ απόδοςθ 

ρεαλιςμοφ και βζλτιςτθ ποιότθτα αποικϊνιςθσ το texture που φζρει τθν 

εικόνα τθσ ςκίαςθσ κα πρζπει να τοποκετθκεί ςτο ίδιο επίπεδο με το 

πάτωμα όςον αφορά τισ διαςτάςεισ X, Z και ελάχιςτα πιο ψθλά ςτθν 

διάςταςθ Y που ςυμβολίηει και το φψοσ. Θ υψομετρικι αυτι διαφορά 

ιςοφται με 0.0001 μζτρα και υφίςταται λόγω του ότι, αν και τα δφο 

textures είχαν το ίδιο φψοσ, τότε θ εφαρμογι δεν κα γνϊριηε πιο από τα 

δφο κα ζπρεπε να παρουςιαςτεί ςτον χριςτθ κακϊσ δυνατότθτεσ «color 

blending» δεν προςφζρονται από τθν Java3D. 

 Transparency: Σο texture που φζρει τθν εικόνα τθσ ςκιάσ κα πρζπει να 

είναι ςε κζςθ να προςομοιϊςει τθν υψομετρικι διαφορά που υπάρχει 
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ανάμεςα ςτα αντικείμενα. Γι’ αυτό αντικείμενα που βρίςκονται 

ψθλότερα κα πρζπει να διακζτουν αμυδρι ζωσ ανφπαρκτθ ςκιά και 

αντικείμενα που βρίςκονται χαμθλά κα πρζπει να διακζτουν ζντονθ 

ςκιά. Ζτςι το αποτζλεςμα ςκίαςθσ κα είναι περιςςότερο ρεαλιςτικό. Σο 

Transparency παίρνει τιμζσ ανάμεςα ςτο *0,1+ με τθν μζγιςτθ τιμι 1 να 

κεωρείται ωσ απόλυτα διαφανείσ. Θ τιμι αυτι προκφπτει βάςθ τθσ 

διαίρεςθσ του φψουσ του αντικειμζνου δια του φψουσ του δωματίου 

«EntityHeight/RoomSize». Για να γίνουν ςωςτά οι υπολογιςμοί κα 

πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ ότι το φψοσ λαμβάνει κετικζσ και 

αρνθτικζσ τιμζσ κακϊσ το κζντρο του ςυςτιματοσ ςυντεταγμζνων 

βρίςκεται ςτο κζντρο του εικονικοφ δωματίου. 

 

Figure 83. Χαρακτθριςτικό διαφάνειασ  

 

Ζτςι ςτο αντικείμενο QuadArray προςτίκεται μία γκρίηα φωτογραφία που εξομοιϊνει 

τθν ςκιά. Ζπειτα, γνωρίηοντασ το φψοσ του αντικειμζνου του οποίου τθν ςκιά 

καταςκευάηουμε, υπολογίηουμε το μζγεκοσ του Transparency που κα χρθςιμοποιθκεί. 

Εφαρμόηοντασ τθν διαπερατότθτα αυτι ςτο texture προκφπτει θ τελικι εικόνα 

προςομοίωςθσ τθσ ςκίαςθσ. Ζπειτα, αυτι προςτίκεται ςτον εικονικό κόςμο ςε κζςθ θ 

οποία διακζτει τισ ίδιεσ τιμζσ με το αντικείμενο ςτισ διαςτάςεισ X, Z αλλά ελαφρόσ 

ψθλότερα από το δάπεδο κατά 1/10 του χιλιοςτοφ ι 0.0001 μζτρα. 
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Figure 84. Δθμιουργία ςκιάσ κφβου 

Παρόμοια διαδικαςία ακολουκείται και κατά τθν διάρκεια δθμιουργίασ ςκίαςθσ για 

οντότθτεσ τφπου γραμμισ. Θ διαφορά ςε αυτιν τθν περίπτωςθ προκφπτει βάςθ του 

γεγονότοσ ότι θ αρχι και το τζλοσ μιασ γραμμισ μπορεί να παρουςιάηουν υψομετρικι 

διαφορά. Λόγω  αυτοφ το ςθμείο τθσ ευκείασ που βρίςκεται ψθλότερα κα πρζπει να 

διακζτει λιγότερο ζντονθ ςκίαςθ ςε ςχζςθ με το ςθμείο τθσ ευκείασ που βρίςκεται 

χαμθλότερα. Επίςθσ αυτι θ μεταβολι κα πρζπει να ςυμβαίνει ςταδιακά ϊςτε να μθν 

διαταραχκεί  θ ρεαλιςτικότθτα του ςχιματοσ. Ζτςι θ επιλογι τθσ εικόνασ που 

προςομοιϊνει τθν ςκιά τθσ γραμμισ δεν ιταν τυχαία αλλά επιλζχτθκε επειδι 

παρουςιάηει ςταδιακι μετάβαςθ από το χρϊμα γκρι ςε διαφανζσ. Αυτό μπορεί να 

υποςτθριχκεί χάρθ ςε αρχεία εικόνασ τφπου PNG. Επίςθσ για να γίνει ςωςτι 

αναγνϊριςθ τθσ εικόνασ από τθν Java3D κα πρζπει να εκτελζςουμε οριςμζνα βιματα 

ςωςτισ αρχικοποίθςθσ που φαίνονται ςτθν παρακάτω εικόνα. 

 

Figure 85. Φόρτιςθ Texture ςκιάσ 

 

 

 

Ο αλγόρικμοσ υπολογιςμοφ ςκίαςθσ για οντότθτεσ τφπου γραμμισ περιγράφετε ςτο 

παρακάτω τμιμα ψευδοκϊδικα. 
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    //creates a shadow effect for a line which is between quordinates start and finish 

    BranchGroup create_line_shadow( Vector3d start , Vector3d finish ) 

    { 

        BranchGroup BG = new BranchGroup(); 

        if( start.x <= finish.x )   //if start point is after finish point 

        swap = (start,finish); 

 

        QuadArray shadow = new QuadArray (4,QuadArray.COORDINATES | GeometryArray.TEXTURE_COORDINATE_2); 

        shadow.setCoordinate (0, new Point3d (start.x , -limit+0.00001f , start.z-width )); 

        shadow.setCoordinate (1, new Point3d (finish.x , -limit+0.00001f , finish.z-width )); 

        shadow.setCoordinate (2, new Point3d (finish.x , -limit+0.00001f , finish.z )); 

        shadow.setCoordinate (3, new Point3d (start.x , -limit+0.00001f , start.z )); 

 

        if( start.y >= finish.y ) 

        { 

            shadow.setTextureCoordinate (1, new Point2f(0.0f,1.0f)); 

            shadow.setTextureCoordinate (2, new Point2f(0.0f,0.0f)); 

            shadow.setTextureCoordinate (3, new Point2f(1.0f,0.0f)); 

            shadow.setTextureCoordinate (0, new Point2f(1.0f,1.0f)); 

        } 

        else 

        { 

            shadow.setTextureCoordinate (3, new Point2f(0.0f,1.0f)); 

            shadow.setTextureCoordinate (0, new Point2f(0.0f,0.0f)); 

            shadow.setTextureCoordinate (1, new Point2f(1.0f,0.0f)); 

            shadow.setTextureCoordinate (2, new Point2f(1.0f,1.0f)); 

        } 

 

        BufferedImage img = null; 

        try { 

            img = ImageIO.read(new File("./images/wall/line_shadow.png")); 

        } catch (IOException e) { 
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        } 

        TextureLoader loader = new TextureLoader(img,"RGBA",TextureLoader.GENERATE_MIPMAP,observer);  

 

        Texture texImage = loader.getTexture(); 

        Appearance app = new Appearance(); 

 

        app.setTexture (texImage); 

        setTransparency(app,  transparency); 

        BG.setUserData("Line Shadow"); 

        BG.addChild (new Shape3D (shadow,app)); 

        return BG; 

    } 

Code 18. Ψευδοκϊδικασ δθμιουργίασ ςκιάσ γραμμισ 

 

Ζχοντασ λάβει αυτά υπόψθ τοποκετοφμε τθν πλευρά τθσ εικόνασ ςκίαςθσ που περιζχει 

ζντονο γκρι χρϊμα ςτο ςθμείο όπου θ γραμμι απζχει λιγότερο από το δάπεδο. 

Αντίςτοιχα τοποκετοφμε τθν πλευρά τθσ εικόνα που τείνει να είναι διαφανισ ςτο 

ςθμείο που θ γραμμι απζχει περιςςότερο από το δάπεδο. 

 

 

Figure 86. Δθμιουργία ςκιάσ γραμμισ 
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Figure 87. Υπολογιςμόσ κζςθσ ςκιάσ  

Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα εφαρμογισ των πιο πάνω παρουςιάηουμε ςτθν εικόνα 

που ακολουκεί. Θ οντότθτα Ε1 βρίςκεται ψθλότερα από τθν οντότθτα Ε53 και γι’ αυτό 

θ ςκιά τθσ οντότθτασ Ε1 είναι λιγότερο ζντονθ ςε ςχζςθ με αυτι τθσ Ε53. Εξαιτίασ τθσ 

ιεραρχίασ οντοτιτων του μοντζλου Cidoc CRM, ανάμεςα ςτισ οντότθτεσ αυτζσ υπάρχει 

ςχζςθ isa κακϊσ θ οντότθτα Ε53 αποτελεί παιδί τθσ Ε1. Ζτςι ειςάγεται ςτο 

τριςδιάςτατο χϊρο μία γραμμι που ςυμβολίηει τθν ςχζςθ αυτι και θ οποία ζχει ωσ 

αφετθρία τθν οντότθτα Ε1 και ωσ ςθμείο προοριςμοφ τθν οντότθτα Ε53.  

Εφόςον θ αφετθρία τθσ γραμμισ που ςυμβολίηει τθν ςχζςθ ανάμεςα ςε δφο οντότθτεσ 

βρίςκεται ψθλότερα από το ςθμείο προοριςμοφ, κα πρζπει αυτό να αντικατοπτρίηεται 

και ςτθν ςκιά τθσ γραμμισ. Γι’ αυτό το τμιμα τθσ γραμμισ που βρίςκεται χαμθλότερα 

ζχει εντονότερθ ςκιά και όςο πιο ψθλά ανεβαίνουμε τόςο πιο αδρά κα φαίνεται το 

ςχιμα τθσ ςκιάσ. 
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Figure 88. Παράδειγμα δθμιουργίασ ςκιάσ  

 

 

 

 

 

 

 

17.8 Επιλογό Αντικειμϋνου 

Για να μπορζςουμε να επιλζξουμε ζνα από τα τριςδιάςτατα αντικείμενα αλλά και για 

να αντλιςουμε πλθροφορία από αυτό ι να μπορζςουμε να το χειριςτοφμε κα πρζπει 

να ςεβαςτοφμε τισ αρχζσ τθσ Java3D.  

Θ ιεραρχία που λαμβάνει μζροσ κατά τθν επιλογι ενόσ αντικειμζνου και τον χειριςμό 

αυτοφ του αντικειμζνου από τον χριςτθ περιγράφεται ςτθν παρακάτω εικόνα.  
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Figure 89. Ιεραρχία 3D επιλογισ αντικειμζνου 

Σα τριςδιάςτατα αντικείμενα που μπορεί να χειριςτεί ο χριςτθσ ανικουν ςε δυο 

βαςικζσ κατθγορίεσ, οι οποίεσ είναι οι οντότθτεσ τφπου κφβοσ και γραμμζσ.  Οι 

οντότθτεσ τφπου γραμμισ χωρίηονται ςε τφπου Property και Isa/Map. Ο διαχωριςμόσ 

αυτόσ γίνεται δεδομζνου του ότι οι γραμμζσ τφπου Property ςυνοδεφονται από 

γραφικζσ οντότθτεσ τφπου βελάκι και κείμενο.  

 Ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα των αντικειμζνων τφπου Property αποτελεί το 

χαρακτθριςτικό τουσ ότι παρόλο που αποτελοφνται από τρεισ εντελϊσ διαφορετικζσ και 

ανεξάρτθτζσ οντότθτεσ τφπου Shape3D, ςυμπεριφζρονται και αντιδροφν ωσ μία ενιαία 

οντότθτα. Για παράδειγμα, εάν ο χριςτθσ επικυμεί να διαγράψει ζνα Property που 

ςυνδζει δφο οντότθτεσ κα μποροφςε να το κάνει αυτό επιλζγοντασ οποιαδιποτε από 

τισ τρεισ οντότθτεσ τφπου Line, Arrow, Text και ςτθν ςυνζχεια μζςω δεξί κλικ και Delete 

κα διαγραφεί ολόκλθρθ θ οντότθτα Property διαγράφοντασ αυτόματα και τισ 

υπόλοιπεσ δφο οντότθτεσ. 

Με πράςινο χρϊμα περιγράφονται οι οντότθτεσ που αποτελοφν Live αντικείμενα του 

3D Canva. Αυτά τα αντικείμενα είναι προςβάςιμα από τον χριςτθ, επιλζγονται μζςω 

Mouse Events και χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ οι οποίεσ είναι θ Primitive και 

Shape3D.  
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Code 19. Παράδειγμα κϊδικα 3D επιλογισ αντικειμζνου 

Σα αντικείμενα τφπου Primitive μποροφν να φζρουν πλθροφορία για βαςικά 

γεωμετρικά ςχιματα όπωσ είναι οι τριςδιάςτατοι κφβοι. Σα αντικείμενα τφπου 

Shape3D ζχουν μια πολφ μεγαλφτερθ και ευζλικτθ γκάμα ςχθμάτων και βαςίηονται 

πάνω ςτο Vertices Array που παράγει θ γεωμετρία των ςχθμάτων κακϊσ και ςτθν 

πλθροφορία που δίνεται ςε αυτά μζςω αντικειμζνων τφπου Appearance. υγκεκριμζνα, 

χειρίηονται αντικείμενα τφπου LineArray και Texture όπου τα πρϊτα είναι υπεφκυνα 

για τθν δθμιουργία ευκφγραμμων τμθμάτων και τα δεφτερα παράγουν τριςδιάςτατεσ 

επιφάνειεσ πάνω ςτισ οποίεσ μπορεί να φιλοξενθκεί οπτικι πλθροφορία. Θ οπτικι 

αυτι πλθροφορία κα μποροφςε να είναι αντικείμενο τφπου Image ι αντικείμενο τφπου 

Text2D. 

 

 

17.9 Εικονικό αόρατο τούχοσ 

Για να εκτελεςτεί επιτυχϊσ θ διαδικαςία ειςαγωγισ οντοτιτων ςτον εικονικό κόςμο 

δόκθκε ςτον χριςτθ θ δυνατότθτα επιλογισ του ςθμείου χάρθ ςε εντολι τφπου 

αριςτεροφ κλικ του ποντικιοφ ςτο επικυμθτό ςθμείο τθσ οκόνθσ όπου αντιςτοιχεί το 

εικονικό ςθμείο.   

Ο προβλθματιςμόσ που προκφπτει από τθν μζκοδο αυτι είναι ότι ςε κάκε ςθμείο τθσ 

οκόνθσ «κεωρθτικά» αντιςτοιχοφν Ν ςτον αρικμό ςθμεία του εικονικοφ κόςμου. Άρα 

καλοφμαςτε να υιοκετιςουμε κάποια ςχεδιαςτικι αρχι ϊςτε ο χριςτθσ να είναι ςε 

κζςθ να επιλζξει μόνο ζνα από αυτά τα ςθμεία. 

Θ λφςθ που επικράτθςε αναφζρεται ςτθν δθμιουργία μιασ εικονικισ διάφανθσ 

επιφάνειασ θ οποία κα είναι ςε κζςθ να αντιςτακεί ςτισ μεταβολζσ κίνθςθσ, 

περιςτροφισ και αυξομείωςθσ απόςταςθσ από το χριςτθ του ολικοφ εικονικοφ 

ςφμπαντοσ και θ οποία επιφάνεια κα βρίςκεται πάντα ςε ςτακερι απόςταςθ, μπροςτά 

από τθν οπτικι γωνία που αντιλαμβάνεται ο χριςτθσ.  
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Όπωσ βλζπουμε και ςτθν εικόνα που ακολουκεί θ επιφάνεια αυτι ςχθματίηει κάκετθ 

γωνία με τθν ευκεία που διζρχεται ανάμεςα ςτο μάτι του χριςτθ και το ςθμείο πάνω 

ςτο οποίο παρευρίςκεται ο κζρςορασ με αποτζλεςμα ο πολλαπλαςιαςμόσ των 

ςυντελεςτϊν διεφκυνςθσ επιφάνειασ και ευκείασ να ιςοφται με μείον ζνα.  

Χάρθ ςε αυτά θ επιλογι του επικυμθτοφ ςθμείου μεταφράηεται ωσ εφρεςθ του 

ςθμείου όπου τζμνεται θ ευκεία με το εικονικό επίπεδο. 

 

 

Figure 90. Σχεδίαςθ εικονικοφ αόρατου τοίχουσ 

 

17.10 Αρχεύο Διαμόρφωςησ  

Για τθν επιτυχι αρχικοποίθςθ του ςυςτιματοσ και για τθν επιτυχι αποκικευςθ 

ρυκμίςεων απαιτικθκε θ χριςθ ειδικοφ αρχείου τφπου XML όπου αποκθκεφονται όλεσ 

οι απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ για τθν ςωςτι ζναρξθ λειτουργίασ του προγράμματοσ αλλά 

και τθν αποκικευςθ των προςωπικϊν ρυκμίςεων ςυςτιματοσ του χριςτθ. 

Θ δομι του αρχείου ζχει τθν μορφι <category> value </category> και ζνα παράδειγμα 

περιγράφουμε ςτον παρακάτω κϊδικα όπου δίνετε το όνομα του αρχείου που περιζχει 

όλθ τθν απαραίτθτθ πλθροφορία για τισ οντότθτεσ και τισ ςχζςεισ του μοντζλου Cidoc 

CRM.  Επίςθσ φζρει πλθροφορία για τθν εικόνα που κα αναπαριςτά τουσ τοίχουσ, το 

πάτωμα και το μζγεκοσ του εικονικοφ δωματίου. 

Σο αρχείο αυτό διαβάηεται κάκε φορά κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ και 

επανεγγράφεται κάκε φορά κατά τον τερματιςμό του. 
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Code 20. Παράδειγμα Configuration File 

 

 

17.11 RDF - RDFS Parsing 

Για να περιγράψουμε τθν διαδικαςία ανάγνωςθσ κα χρθςιμοποιιςουμε ωσ 

παράδειγμα το μοντζλο Cidoc CRM το οποίο ζχει περιγραφεί ςτο πρότυπο RDFS. Θ 

διαδικαςία όμωσ παραμζνει ίδια για οποιοδιποτε αρχείο RDF. Θ μόνθ διαφορά 

υφίςταται ςτο γεγονόσ ότι ςτο πρότυπο RDF βαςιηόμαςτε ςτισ τριπλζτεσ για να 

εξάγουμε πλθροφορία ςχετικι με ιεραρχίεσ. 

 

17.11.1 Οντότητεσ (Entities) 

Κατά τθν διάρκεια ζναρξθσ τθσ εφαρμογισ το πρόγραμμα αρχικοποιεί το ιεραρχικό 

μοντζλο οντοτιτων και ςχζςεων μζςω του κατάλλθλου RDFS αρχείου. τθν εφαρμογι 

περιζχετε θ ζκδοςθ Cidoc 5.0.2 μζςω του αρχείου «cidoc_crm_v5.0.2.rdfs» το οποίο 

διαβάηετε κάκε φορά κατά τθν διάρκεια εκκίνθςθσ τθσ εφαρμογισ. Επίςθσ, δίνεται θ 

δυνατότθτα ςε πραγματικό χρόνο να φορτωκεί μία διαφορετικι ζκδοςθ του μοντζλου 

Cidoc CRM μζςω γραφικοφ περιβάλλοντοσ όπου ο χριςτθσ επιλζγει το κατάλλθλο 

αρχείο φςτερα από περιιγθςθ ςτο αποκθκευτικό μζςο. 

Θ δομι δεδομζνων που χρθςιμοποιείται είναι θ HashMap λόγω τθσ γριγορθσ 

αναηιτθςθσ που προςφζρει. Εξαρχισ τοποκετείτε θ οντότθτα Ε1. Ζπειτα βρίςκουμε 

όλεσ τισ οντότθτεσ που ζχουν ωσ γονζα αυτι τθν οντότθτα. Για κάκε μία από τισ 

οντότθτεσ που αποτελοφν παιδιά του Ε1, αν θ οντότθτα αυτι υπάρχει ςτο  HashMap 

τότε ςυνδζουμε τθν οντότθτα Ε1 με τθν οντότθτα παιδί. Διαφορετικά αν θ οντότθτα 

παιδί δεν υπάρχει ςτο HashMap τότε τθν ειςάγουμε, δθμιουργοφμε το Link ανάμεςα 

ςτθν οντότθτα Ε1 και ςτο παιδί, κζτουμε τθν οντότθτα παιδί ωσ τρζχουςα οντότθτα και 

ξανακαλοφμε όλθ τθν διαδικαςία. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνεται όλθ θ ιεραρχία του 

μοντζλου Cidoc αναδρομικά περιζχοντασ όλεσ τισ οντότθτεσ κακϊσ και τισ ςχζςεισ 

κλθρονομικότθτασ μεταξφ τουσ. 
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Insert E1 Entity 

Current_entity = E1; 

Start Find_all_Childs 

For ( all_Childs ) 

{ 

 If( entity_exist_in_hashmap) 

 Link(Current_entity,child); 

 Else 

 { 

  Insert_child_in_map(child); 

  Link(Current_entity,child); 

  Current_entity = child; 

  Go to Start; 

 } 

} 

Figure 91. Ψευδοκϊδικασ καταςκευισ ιεραρχικοφ δζντρου για οντότθτεσ 

το παρακάτω παράδειγμα φαίνεται ζνα ςτιγμιότυπο εκτζλεςθσ του αλγορίκμου που 

αναφζραμε κακϊσ και τα βιματα που εκτελοφνται. Σα αντικείμενα δθμιουργοφνται 

βάςθ χρόνου με τθν ακόλουκθ ςειρά θ οποία είναι Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, … , Ε52, Ε53, Ε54, Ε77 

και ζπειτα ςυνεχίηει με τουσ απογόνουσ του Ε77. Ο αλγόρικμοσ όντασ αναδρομικόσ 

ακολουκεί λογικι depth first. Σο αποτζλεςμα του αποτελεί μία προβολι ενόσ δζντρου 

ςε πίνακα και ο λόγοσ που επιλζχτθκε αυτι θ δομι ιταν ότι προςφζρει πολφ γριγορθ 

αναηιτθςθ κακϊσ και οργάνωςθ πλθροφορίασ χάρθ ςτθν ςυνάρτθςθ Hash. 

Οι οντότθτεσ ζχουν χρωματιςτεί ανά επίπεδο βάκουσ αναδρομισ ζχοντασ κόκκινο 

χρϊμα οι οντότθτεσ του πρϊτου επιπζδου, πράςινο χρϊμα του δεφτερου επιπζδου 

«που αποτελοφν παιδιά τθσ οντότθτασ Ε1» και μπλε χρϊμα του τρίτου επιπζδου «που 

αποτελοφν παιδιά του Ε2». 
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Figure 92. Δθμιουργία Cidoc CRM δζντρου ιεραρχίασ για οντότθτεσ 

 

17.11.2 Σχϋςεισ (Properties) 

Ανάλογα με τα Entities ζτςι και τα Properties ακολουκοφν τθν ίδια νοοτροπία 

δθμιουργίασ ιεραρχικοφ δζντροφ κλθρονομικότθτασ. ε αντίκεςθ με τισ οντότθτεσ, οι 

ςχζςεισ δεν διακζτουν μία ςχζςθ που να λειτουργεί ωσ ρίηα του δζντρου και τθν οποία 

ςχζςθ κλθρονομοφν τα παιδιά του. Γι’ αυτό και για λόγουσ προγραμματιςτικϊν 

αναγκϊν ορίςτθκε μια νζα ςχζςθ με αναγνωριςτικό "SUPERVISOR" θ οποία διακζτει ωσ 

παιδιά τθσ όλεσ τισ ςχζςεισ οι οποίεσ δεν διακζτουν πρόγονο και που κλθρονομοφν από 

αυτό. Οι προγραμματιςτικοί λόγοι αναφζρονται ςτο γεγονόσ ότι οι Java οντότθτεσ 

τφπου JTree (που αναπαριςτοφν γραφικά τισ οντότθτεσ και τισ ςχζςεισ) απαιτοφν τθν 

υποχρεωτικι φπαρξθ δενδρικισ μορφισ. 

Για να είναι θ εφαρμογι πιο φιλικι προσ τον χριςτθ και για να βοθκιςουμε τον χριςτθ 

ςτο ζργο που προςπακεί να φζρει εισ πζρασ το ιεραρχικό δζντρο ςχζςεων 

αναδθμιουργείτε εκ νζου κάκε φορά που ειςάγεται ι διαγράφεται οντότθτα ςτον 

εικονικό κόςμο. τθν νζα ζκδοςθ του δζντρου κα υπάρχουν αποκλειςτικά και μόνο 

ςχζςεισ οι οποίεσ είναι ςε κζςθ να ειςαχκοφν, δθλαδι που κα διακζτουν Domain ι 

Range Entity οντότθτα που κα υπάρχει ςτον εικονικό κόςμο. 
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Figure 93. Δθμιουργία Cidoc CRM δζντρου ιεραρχίασ για ςχζςεισ  

 

17.11.3 JTree 

Σο HashMap που φζρει τθν ιεραρχία οντοτιτων του μοντζλου Cidoc κα πρζπει να 

μετατραπεί ςε δενδρικι μορφι που να αποτελείται από αντικείμενα τφπου 

DefaultMutableTreeNode και θ δενδρικι αυτι μορφι δίνεται ωσ όριςμα ςτθν οντότθτα 

τφπου JTree θ οποία είναι ςε κζςθ να παράγει τθν γραφικι δενδρικι αναπαράςταςθ.  

 

Figure 94. HashMap ςε JTree 

 

ε ενδεχόμενθ μελλοντικι επζκταςθ τθσ εφαρμογισ το πρόγραμμα κα μποροφςε να 

προςαρμοςτεί ςτο καινοφριο πρότυπο εφκολα και γριγορα, εξελίςςοντασ απλά και 

μόνο το parsing του νζου προτφπου κακϊσ το υπόλοιπο προγραμματιςτικό κομμάτι τθσ 

εφαρμογισ ςχεδιάςτθκε με γνϊμονα τθν προςαρμογι και τθν ςυμβατότθτα με 

οποιοδιποτε τφπο ειςόδου δεδομζνων.  
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Ζτςι κακϊσ κα ζχει δθμιουργθκεί επιτυχϊσ ζνα parsing τθσ πλθροφορίασ, δθλαδι κα 

ζχουν δθμιουργθκεί ςωςτά τα EntityMap και τα PropertyMap, τότε με τθν ςειρά τουσ 

κα δθμιουργθκοφν κατάλλθλα και τα DefaultMutableTree κακϊσ και μετζπειτα θ 

γραφικι αναπαράςταςθ των JTree. 

υμπεραςματικά μποροφμε να ποφμε ότι θ εφαρμογι κα μποροφςε να επεκτακεί και 

εκτόσ του προτφπου τθσ RDF και να εφαρμοςτεί ςε διαφορετικζσ μορφζσ 

αναπαράςταςθσ πλθροφορίασ. 

 

 

 

17.12 Διεπαφό Διαδικτύου  

Θ εφαρμογι ςχεδιάςτθκε εξαρχισ με τθν προοπτικι να είναι όςο το δυνατόν πιο 

ευζλικτθ και προςαρμόςιμθ ςε αλλαγζσ, κακϊσ και ςε διαφορετικά περιβάλλοντα. Γι’ 

αυτό αναπτφχκθκε με τρόπο κατάλλθλο οφτωσ ϊςτε να μπορεί πολφ εφκολα να 

μετατραπεί ςε μια απόλυτα λειτουργικι Web εφαρμογι. 

1) Αλλάηουμε τθν διλωςθ τθσ βαςικισ κλάςθσ που περιζχει τθν μζκοδο main ϊςτε 

να κλθρονομεί τθν κλάςθ JApplet και όχι τθν JFrame. 

2) Μετατρζπουμε το αναγνωριςτικό τθσ μεκόδου initComponents() ςε init(). 

3) Θζτουμε ςε ςχόλια τθν υλοποίθςθ τθσ μεκόδου addWindowListener(). 

4) Οι διευκφνςεισ αρχείων που ςτεγάηονταν ςτον δίςκο πρζπει να μετατραποφν ςε 

διευκφνςεισ URL που κα παραπζμπουν ςτον ιςτότοπο που φιλοξενεί τθν 

εφαρμογι μασ. 

5) Σο IDE ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ κα πρζπει να ρυκμιςτεί ϊςτε να παραχκεί 

κϊδικασ ςυμβατόσ με Web εφαρμογζσ. το εργαλείο ανάπτυξθσ Java 

εφαρμογϊν Netbeans, αυτό μπορεί γίνει μζςω επιλογισ Properties του Project, 

ζπειτα Web Start, Enable Web Start + Applet Descriptor. 

6) Σοποκζτθςθ κϊδικα και δεδομζνων ςτον επικυμθτό ιςτότοπο. 

Ζπειτα από τθν εκτζλεςθ αυτϊν των ζξθ βθμάτων θ εφαρμογι κα είναι ςε κζςθ να 

εξυπθρετεί οποιονδιποτε χριςτθ ανά τον κόςμο, οποιανδιποτε ςτιγμι. 
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17.13 Λειτουργύα αντιςτούχηςησ  

Σα λογιςμικά αντιςτοίχθςθσ οντοτιτων και εννοιϊν χρθςιμοποιοφνται για τθν 

δθμιουργία δομθμζνων μοντζλων διαγραμμάτων και ςφμφωνα με ζρευνεσ μποροφν να 

βελτιϊςουν ςθμαντικά τισ ικανότθτεσ μάκθςθσ και αντίλθψθσ των χρθςτϊν ςε ςχζςθ 

με τον ςυμβατικό τρόπο δθμιουργίασ ςθμειϊςεων που όλοι ζχουμε χρθςιμοποιιςει.  

Σα διαγράμματα αυτά μποροφν να δείξουν τισ ςχζςεισ που υπάρχουν μεταξφ 

οντοτιτων και εννοιϊν βαςιηόμενοι ςε ζνα γραφικό εργαλείο που χρθςιμοποιείται για 

τθν οργάνωςθ και τθν αναπαράςταςθ γνϊςθσ. Όπωσ ζνασ χάρτθσ μασ βοθκάει να 

κατανοιςουμε πιο γριγορα και εφκολα μία τοποκεςία ζτςι και τα διαγράμματα αυτά 

μασ βοθκοφν να κατανοιςουμε πιο εφκολα και γριγορα τθν πλθροφορία που μασ 

παρουςιάηεται. 

Για τθν εικονικι αναπαράςταςθ τθσ πλθροφορίασ ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται βαςικά 

γεωμετρικά ςχιματα τα οποία αντιλαμβάνεται πιο εφκολα ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ. Οι 

οντότθτεσ – ζννοιεσ ςυνικωσ αναπαριςτοφνται με τετράγωνα ι κφκλουσ και οι ςχζςεισ 

μεταξφ τουσ με ευκφγραμμα τμιματα που φζρουν κάποια πλθροφορία κειμζνου. Ο 

ςυνδυαςμόσ αυτϊν των δφο ςχθματίηει μία δομθμζνθ μορφι ιεραρχικοφ δζντρου όπου 

οι πιο γενικζσ οντότθτεσ τοποκετοφνται ςυνικωσ πιο ψθλά. 

Σα διαγράμματα αντιςτοίχθςθσ είναι ζνασ τρόποσ ανάπτυξθσ λογικϊν και μακθςιακϊν 

ικανοτιτων κακϊσ αποκαλφπτουν ςχζςεισ και τθν γενικότερθ ιδζα που κρφβεται ςτθν 

ιεραρχία των προσ αναπαράςταςθ μοντζλων. Επίςθσ ο τρόποσ αναπαράςταςθσ τθσ 

πλθροφορίασ με οντότθτεσ , γεγονότα, ςχζςεισ είναι ιδιαίτερα κατανοθτόσ από τον 

ανκρϊπινο εγκζφαλο κακϊσ ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι και αυτόσ χειρίηεται με παρόμοιο 

τρόπο που αντιλαμβάνεται ςτθν κακθμερινότθτά του. 

υμπεραςματικά κα λζγαμε ότι οι δυνατότθτεσ του εφάπτονται ςτθν δθμιουργία, 

οπτικοποίθςθ, δόμθςθ και κατθγοριοποίθςθ πλθροφορίασ και λειτουργεί ωσ 

υποβοικθμα ςτθν κατανόθςθ και οργάνωςθ τθσ πλθροφορίασ [70],[71] , ςτθν λιψθ 

αποφάςεων και λφςθ προβλθμάτων.  

Θ κζςθ που καταλαμβάνει κάκε οντότθτα δεν είναι τυχαία αλλά ζχει ωσ ςτόχο τθν 

εφκολθ και γριγορθ διαιςκθτικι αντίλθψθ των ςχζςεων και των ιεραρχιϊν από τον 

χριςτθ. Γι’ αυτό ςτθν εφαρμογι μασ ίκυςται οι ςχζςεισ μεταξφ οντοτιτων να 

τοποκετοφνται οριηόντια και οι ςχζςεισ Isa να τοποκετοφνται ςε διαφορετικό φψοσ. 

τον παρακάτω πίνακα περιγράφουμε τθν δομι τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ 

αντιςτοιχιςεων ανάμεςα ςε οντότθτεσ και ςχζςεισ του Source Model και του Target 

Model. Θ δθμιουργία αντιςτοιχιςεων χωρίηεται ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ οι οποίεσ 
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είναι πρϊτων θ Direct (άμμεςθ) και θ MultiMapping. Σονίηουμε ότι για να μπορζςουμε 

να εκτελζςουμε αντιςτοιχιςεισ κα πρζπει να ζχουμε μπει ςε Mapping Mode. 

 

17.13.1 Απευθεύασ Αντιςτούχηςη (Direct - Instant Mapping) 

τθν πρϊτθ κατθγορία επιλζγονται διπλζτεσ από αντικείμενα που το ζνα ανικει ςτο 

Source Model και το άλλο ςτο Target Model. Θ επιλογι αυτι μπορεί να γίνει με τυχαία 

ςειρά και από τθν ςτιγμι που ζχουν επιλεγεί δφο διαφορετικά αντικείμενα από 

διαφορετικά μοντζλα το πρόγραμμα ειςάγει τθν γραμμι ςτον τριςδιάςτατο χϊρο που 

υποδθλϊνει τθν αντιςτοίχθςθ μεταξφ τουσ. Κακϊσ το πρόγραμμα κα ζχει τεκεί ςε 

Mapping Mode δεν είναι ανάγκθ θ ακολουκιακι διλωςθ του χριςτθ για ειςαγωγι νζασ 

ςυςχζτιςθσ ανάμεςα ςε αντικείμενα του Source και Target μοντζλου. Χάρθ ςε αυτό ο 

χριςτθσ κα μπορεί επαναλθπτικά να εκτελεί αντιςτοιχιςεισ ζωσ ότου δθλϊςει τθν 

επικυμία του για επαναφορά του ςυςτιματοσ ςτθν κανονικι κατάςταςθ λειτουργίασ. 

Παράδειγμα εφαρμογισ όςων αναφζραμε παρουςιάηουμε ςτθν παρακάτω εικόνα 

όπου θ οντότθτα Temporal Event του Cidoc CRM μοντζλου ζχει αντιςτοιχθκεί με μία 

οντότθτα τφπου Event κάποιου άλλου μοντζλου. 

 

Figure 95. Παράδειγμα απευκείασ αντιςτοίχθςθσ 

 

17.13.2 Πολλαπλό Αντιςτούχηςη (MultiMapping) 

τθν δεφτερθ κατθγορία μπορεί να γίνει αντιςτοίχθςθ ανάμεςα ςε περιςςότερα από 

ζνα αντικείμενα που να ανικουν ςε διαφορετικά μοντζλα. Για παράδειγμα κα 

μποροφςαν να αντιςτοιχθκοφν ταυτόχρονα δφο οντότθτεσ που ανικουν ςτο Source 

Model ςε τρεισ οντότθτεσ που ανικουν ςτο Target Model.  τθν κατθγορία αυτι θ 

εφαρμογι δφναται να υποςτθρίξει αντιςτοίχθςθσ με ςχζςθ 1-Ν, Ν-1, Ν-Ν ανάμεςα ςτα 

δφο μοντζλα.  

Για να μπορζςει θ εφαρμογι να αναγνωρίςει τθν πρόκεςθ του χριςτθ, να εξαςκιςει 

τθν δυνατότθτα τθσ πολλαπλισ αντιςτοίχθςθσ, κα πρζπει ο χριςτθσ να ζχει 

ενεργοποιιςει κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ το πλικτρο «Control». ε 
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αντίκετθ περίπτωςθ όπου το πλικτρο «Control» δεν ζχει ενεργοποιθκεί θ εφαρμογι 

κα προςπακιςει να εκτελζςει Direct Mapping. 

Source Object Target Object Mapping Type Control Key Pressed 

1 1 Direct ( Instant Mapping ) False 

1 N MultiMapping ( Design On The Fly ) True 

N 1 MultiMapping ( Design On The Fly ) True 

N N MultiMapping ( Design On The Fly ) True 

Array 3. Τφποι αντιςτοίχθςθσ  

 

Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ πολλαπλισ αντιςτοίχθςθσ θ ςχεδίαςθ των γραμμϊν 

αντιςτοίχθςθσ ολοκλθρϊνετε ςε πραγματικό χρόνο και ενδζχεται να μετατραπεί 

ζχοντασ ωσ γνϊμονα τθν αυτόματθ προςαρμογι του Layout ςτθν εκάςτοτε κατάςταςθ 

και ςτισ εντολζσ του χριςτθ. Σο ςφςτθμα κακ’ όλθ τθν χρονικι διάρκεια κατά τθν οποία 

ο χριςτθσ ζχει πατθμζνο το πλικτρο Control παρατθρεί τισ νζεσ επιλογζσ εικονικϊν 

αντικειμζνων από τον χριςτθ και καταχωρεί αυτζσ τισ επιλογζσ ςε λίςτεσ αναμονισ 

ανάλογα με το μοντζλο ςτο οποίο ανικουν τα αντικείμενα. Αργότερα το ςφςτθμα 

προελαφνει αυτζσ τισ λίςτεσ για να εντοπίςει όλουσ τουσ πικανοφσ ςυνδυαςμοφσ που 

μποροφν να προκφψουν.  

Για παράδειγμα, ςε περίπτωςθ Properties MultiMapping όπου όλα τα Mapping Lines 

ενϊνονται ςε ζνα κεντρικό ςθμείο και ζπειτα οδθγοφνται ςτο Target Model, οι γραμμζσ 

που εξομοιϊνουν τθν αντιςτοίχθςθ δθμιουργοφνται ςταδιακά ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

του χριςτθ.  

 

Figure 96. Πολλαπλι αντιςτοίχθςθ για ςχζςθσ 
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17.14 Συνθόκεσ Αντιςτούχηςησ (Mapping Conditions) 

Θ αντιςτοίχθςθ ςχθμάτων είναι μια μετατροπι πλθροφορίασ χάρθ ςτθν οποία 

δεδομζνου ενόσ ςτιγμιότυπου ςχιματοσ Source, μπορεί να παράγει ζνα ςτιγμιότυπο 

ςχιματοσ Target διατθρϊντασ το περιεχόμενο και τθν ςθμαςιολογία τθσ πλθροφορίασ 

κατά τθν μετατροπι. Επίςθσ, θ αντιςτοίχθςθ ςχθμάτων είναι πλζον μία πολφ 

διαδεδομζνθ πρακτικι που χρθςιμοποιείται κατά τθν ανταλλαγι πλθροφορίασ 

ανάμεςα ςε πθγζσ που χρθςιμοποιοφν διαφορετικά ςχιματα. 

Όμωσ, κατά τθν διάρκεια αντιςτοίχθςθσ αντικειμζνων ανάμεςα ςε δφο μοντζλα 

παρατθρείται θ ανάγκθ χειροκίνθτου περιοριςμοφ του πλικουσ τιμϊν που μπορεί να 

λάβει θ οντότθτα τφπου Target ςε ςχζςθ με τθν οντότθτα τφπου Source. 

Εξαιτίασ αυτοφ του γεγονότοσ δίνουμε τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ μετά τθν ειςαγωγι 

μίασ αντιςτοίχθςθσ ανάμεςα ςε μοντζλα να ειςάγει περιοριςμοφσ που να αφοροφν τισ 

αντιςτοιχιςεισ ςτιγμιότυπων που κα προκφψουν  μελλοντικά. Οι περιοριςμοί αυτοί 

δίνονται υπό τθν μορφι ελεφκερου κειμζνου και γίνεται εξαγωγι τουσ ςτο XML αρχείο 

που παράγεται και το οποίο φζρει όλθ τθν διακζςιμθ πλθροφορία για τθν αντιςτοίχθςθ 

ςχθμάτων.  

 

Figure 97. Παράδειγμα ςυνκικθσ αντιςτοίχθςθσ  

Θ πλθροφορία που ειςάγουμε ςτο πλαίςιο περιοριςμϊν «Conditions Box» ςυνοδεφει 

τθν γραμμι αντιςτοίχθςθσ κακ’ όλεσ τισ μεταβολζσ που επιδροφν επάνω τθσ ζωσ ότου 

αυτι διαγραφεί.  

 

17.15 Εξαγωγό αντιςτούχηςησ ςε XML 

Παράγωγο τθσ διαδικαςίασ αντιςτοίχθςθσ αποτελεί θ δθμιουργία ενόσ αρχείου XML 

που κα φζρει όλθ τθν απαραίτθτθ πλθροφορία που ζχει ςυγκεντρωκεί κατά τθν 

διάρκεια αντιςτοίχθςθσ αντικείμενων από το Source Model ςτο Target Model και θ 
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οποία κα χρθςιμοποιθκεί για τθν μετατροπι ςτιγμιοτφπων από το πρϊτο μοντζλο ςτο 

δεφτερο. Για να γίνει εφκολα αντιλθπτι θ διαδικαςία περιγράφουμε παρακάτω ζνα 

χαρακτθριςτικό παράδειγμα. 

 

Figure 98. Παράδειγμα αντιςτοίχθςθσ Time Event 

το παράδειγμα αυτό γίνεται αντιςτοιχία ανάμεςα ςε μία οντότθτα του Source 

μοντζλου με τθν επονομαςία «Time Event» ςτθν οντότθτα Ε5 Event του μοντζλου 

Cidoc. Επίςθσ τίκεται ωσ περιοριςμόσ θ απαίτθςθ του ότι το γεγονόσ κα πρζπει να ζχει  

ςυμβεί μετά το ζτοσ 2000. Αυτι θ αντιςτοιχία ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν παραγωγι του 

παρακάτω αρχείου XML.  

το αρχείο αυτό περιγράφεται θ αντιςτοιχία ανάμεςα ςε δφο οντότθτεσ. Από το Source 

μοντζλο θ οντότθτα που περιγράφεται είναι θ Time Event και από το Target μοντζλο 

περιγράφεται θ οντότθτα Ε5. το αρχείο αυτό βλζπουμε επίςθσ ότι για να μετατραπεί 

μία οντότθτα τφπου Time Event ςε μία τφπου Ε5 κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τον 

περιοριςμό που απαιτεί το γεγονόσ να ζχει ςυμβεί μετά το 2000. 

 

 

Figure 99. Παραγόμενο XML για Time Event Mapping 
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18 Έλεγχοσ Απόδοςησ Συςτόματοσ  
Για τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ ζγιναν πειράματα με ςυγκεκριμζνο αρικμό 

οντοτιτων ςτον εικονικό κόςμο. Σο αποτζλεςμα προκφπτει ωσ ο μζςοσ όροσ των 

αποτελεςμάτων δζκα επαναλιψεων του ιδίου πειράματοσ με τα ίδια δεδομζνα και 

παρόμοιεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ εκτζλεςθσ. Όλα τα πειράματα ζγιναν ςε δυπιρινο 

επεξεργαςτι με ςυχνότθτα ςτα 2 GHertzs, μνιμθ 2 GByte, κάρτα γραφικϊν με 

αυτόνομθ μνιμθ 256 MB και κοινόχρθςτθ 1024ΜΒ και DirectX 11. 

Σα πειράματα αφοροφν ςε πρϊτθ φάςθ τον χρόνο ειςαγωγισ των οντοτιτων ςτον 

εικονικό κόςμο, ζπειτα τθν καταπόνθςθ του επεξεργαςτι κατά τθν διάρκεια ειςαγωγισ 

των οντοτιτων ςτον εικονικό κόςμο, τθν μνιμθ που καταναλϊνει θ εφαρμογι από τθν 

ςτιγμι που ζχουν ειςαχκεί οι οντότθτεσ, τθν κατανάλωςθ επεξεργαςτικισ ιςχφσ κακϊσ 

οι οντότθτεσ υπάρχουν ςτον εικονικό κόςμο αλλά δεν βρίςκονται ςε κίνθςθ, τθν 

κατανάλωςθ επεξεργαςτικισ ιςχφσ όταν οι τριςδιάςτατεσ οντότθτεσ βρίςκονται ςε 

κίνθςθ και τζλοσ τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του ςυςτιματοσ από τον χριςτθ. 

Ο αρικμόσ των οντοτιτων ςτα πειράματα είναι 10, 20, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 

1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000 και ο αρικμόσ των ςχζςεων κυμαίνεται 

ςε περίπου τρεισ ανά οντότθτα.  

το παρακάτω παράδειγμα μετριςαμε τον χρόνο που είναι απαραίτθτοσ για τθν 

ειςαγωγι των οντοτιτων ςτον εικονικό κόςμο και θ μονάδα μζτρθςθσ που 

χρθςιμοποιείται είναι το «millisecond». Παρατθροφμε ότι θ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ 

οντότθτεσ και ςτον χρόνο που χρειάηονται για να ειςαχκοφν είναι ςχεδόν γραμμικι και 

θ γραμμι ςφνδεςθ των ςθμείων πλθςιάηει ςχεδόν τθν ευκεία. Θ απόδοςθ αυτι 

κρίνεται ωσ ιδιαίτερα ευνοϊκι κακϊσ υπερτερεί τυχόν εκκετικισ πολυπλοκότθτασ και 

είναι ανάλογθ των οντοτιτων με μία αναλογία τθσ τάξθσ 1/100. 



 147 

Loading Time

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Entities

L
o

a
d

in
g

 T
im

e
 i
n

 m
s

 

Chart 1. Χρόνοσ φόρτιςθσ οντοτιτων  

τθν εικόνα που ακολουκεί παρουςιάηουμε τθν χριςθ επεξεργαςτικισ ιςχφσ κατά τθν 

διάρκεια ειςαγωγισ οντοτιτων ςτον εικονικό κόςμο ανά πλικοσ οντοτιτων. Θ γραφικι 

παράςταςθ κυμίηει ζντονα εκείνθ τθσ γραφικισ απεικόνιςθσ λογαρικμικισ ςυνάρτθςθσ  

με βάςθ μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ g(x) = logαx, α>1. Οι μετριςεισ αναφζρονται ςτθν 

μζγιςτθ καταπόνθςθ του επεξεργαςτι κατά τθν διάρκεια ειςαγωγισ οντοτιτων. Θ 

χριςθ αυτισ τθσ επεξεργαςτικισ ιςχφσ εφάπτεται ςε εςωτερικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ 

Java3D και είναι ςε κζςθ να κάνει πλιρθ χριςθ του επεξεργαςτι από 2000 

οντότθτεσ και άνω.  
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Chart 2. Επιβάρυνςθ CPU κατά τθν φόρτιςθ ςε ποςοςτό 

Θ διαχείριςθ μνιμθσ τείνει να ζχει γραμμικι ςχζςθ με το πλικοσ των οντοτιτων που 

ζχουν ειςαχκεί ςτον εικονικό κόςμο με αναλογία θ οποία τείνει να ιςοφται με το 

ςυντελεςτι 0.15 . Θ χριςθ αυτι τθσ μνιμθσ υφίςταται χάρθ ςτισ δομζσ δεδομζνων που 

χρθςιμοποιεί εςωτερικά ο μθχανιςμόσ τθσ Java3D για τθν απεικόνιςθ αντικειμζνων 

κακϊσ οι δομζσ δεδομζνων και θ πλθροφορία που διαχειρίηεται θ εφαρμογι μασ ζχουν 

μζγεκοσ αμελθτζο ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ των αποτελεςμάτων των μετριςεων 

κατανάλωςθσ μνιμθσ.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ όλθ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ ζγινε ςφμφωνα 

με τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ τθσ Java3D που δίνουν και το βζλτιςτο αποτζλεςμα με 

τθν μικρότερθ δυνατι κατανάλωςθ μνιμθσ και επεξεργαςτικισ ιςχφσ. 

Οι μετριςεισ ζγιναν με μονάδα μζτρθςθσ το MegaByte και από το λειτουργικό ςφςτθμα 

ζχουν δοκεί διακζςιμα ςτθν εφαρμογι μασ τουλάχιςτον 1000 MB μνιμθσ. 
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Chart 3. Επιβάρυνςθ μνιμθσ ςε MegaByte 

 

Κατά τθν διάρκεια αδρανοφσ εκτζλεςθσ τθσ εφαρμογισ θ χριςθ επεξεργαςτικισ ιςχφσ 

κρίνεται ωσ αμελθτζα και κυμαίνεται ανάμεςα ςτο 1 και 3 τθσ εκατό.  
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Chart 4. Επιβάρυνςθ CPU ςε ποςοςτό ςε κατάςταςθ αδράνειασ  

 

Θ κίνθςθ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο απαιτεί τθν πραγματοποίθςθ μεγάλου πλικουσ 

υπολογιςμϊν ςε πραγματικό χρόνο κακϊσ επίςθσ και τθν διατιρθςθ τθσ ςχετικισ 

κζςθσ μεταξφ τουσ. Σο αποτζλεςμα των πειραμάτων κρίνεται ωσ λογικό και 

αναμενόμενο κακϊσ θ εφαρμογι μπορεί να χειριςτεί μαηικά όλεσ τισ οντότθτεσ ϊςτε 

να μετακινθκοφν ςτον εικονικό κόςμο ςτουσ άξονεσ X, Y, Z ι να περιςτρεφοφν.  
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Παρά τθν όλθ απαιτοφμενθ επεξεργαςτικι ιςχφ, θ εφαρμογι είναι ςε κζςθ να 

ανταπεξζλκει ςε πραγματικό χρόνο ςτισ εντολζσ και ςτισ απαιτιςεισ του χριςτθ. 

Παρατθρείτε ραγδαία αφξθςθ χριςθσ επεξεργαςτι όταν ςτον εικονικό κόςμο ζχουν 

ειςαχκεί περιςςότερεσ από 400 οντότθτεσ και κακυςτζρθςθ ςτθν ανταπόκριςθ όταν 

ςτον εικονικό κόςμο ζχουν ειςαχκεί περιςςότερεσ από 3000 οντότθτεσ.  

Μετά τισ περίπου 3500 οντότθτεσ παρατθρείτε μια ςταδιακι επιβράδυνςθ τθσ 

απόδοςθσ και ανταπόκριςθσ τθσ εφαρμογισ. 
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Chart 5. Επιβάρυνςθ CPU κατά τθν διάρκεια κίνθςθσ ςε ποςοςτό 

Θ ποιότθτα χαρακτθρίηεται ωσ εξαιρετικι ζωσ τισ 1500 οντότθτεσ, πολφ καλι ι καλι 

ζωσ τισ 2500 οντότθτεσ, ςχετικά καλι ζωσ τισ 3500 οντότθτεσ και από αυτό το ςθμείο 

και πζρα κεωρείται ωσ κακι ι ελλιπισ. Θα πρζπει να τονίςουμε ότι οι υπολογιςμοί 

αυτοί ζχουν γίνει ζχοντασ ειςάγει το ςυγκεκριμζνο πλικοσ οντοτιτων ςτον εικονικό 

κόςμο, κατά μζςο όρο τρεισ ςχζςεισ ανά οντότθτα κακϊσ επίςθσ και τισ ςκιζσ που τισ 

ακολουκοφν.  

Χάρθ ςε αυτό, το ςυνολικό πλικοσ αντικειμζνων που υπάρχουν ςτον εικονικό κόςμο 

και των οποίων τθν μετακίνθςθ υπολογίηουμε είναι πολλαπλάςιο του πλικουσ των 

οντοτιτων που αναφζρουμε ςτισ μετριςεισ και ιςοφται με οκτϊ φορζσ το πλικοσ τουσ. 

Αυτό ςυμβαίνει κακϊσ θ κάκε οντότθτα ζχει τρεισ ςχζςεισ και το κακζνα από αυτά τα 

αντικείμενα ζχει μία ςκιά. Ζτςι το πλικοσ των 3D Objects ιςοφται με οκτϊ φορζσ το 

πλικοσ των Entities. 

|3D_Objects| = 8*|Entities| 
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Chart 6. Ανάλυςθ απόδοςθσ – ποιότθτασ 
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19 Μελλοντικϋσ Εξελύξεισ (Future work) 
Σο πρόγραμμα που αναπτφξαμε ανοίγει ζνα νζο παράκυρο για πολλζσ μελλοντικζσ 

επεκτάςεισ και εφαρμογζσ. τθν παροφςα κατάςταςθ θ εφαρμογι μασ απευκφνεται ςε 

αντιςτοίχθςθσ μοντζλων που βαςίηονται ςτο πρότυπο RDF. Όμωσ παρότι το πρότυπο 

RDF είναι πολφ διαδεδομζνο, δεν αποτελεί το μοναδικό πρότυπο που υπάρχει ςτθν 

επιςτιμθ των υπολογιςτϊν. Επιπλζον, δεν μποροφμε να αποκλείςουμε τθν μελλοντικι 

εξζλιξθ τθσ RDF ι τθν δθμιουργία ενόσ καινοφριου προτφπου το οποίο κα είναι πιο 

εξελιγμζνο από τθν αυτιν.  

Ζχοντασ λάβει αυτά υπόψθ, οδθγθκικαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ εξαρχισ ςχεδίαςθ του 

ςυςτιματοσ κα ζπρεπε να είναι ςφμφωνθ με μελλοντικζσ επεκτάςεισ ι εξελίξεισ, οι 

οποίεσ αλλαγζσ που κα πρζπει να γίνουν, κα απευκφνονται ςε ζνα μικρό 

προγραμματιςτικό κομμάτι τθσ εφαρμογισ. Εφαρμόηοντασ λοιπόν αυτζσ τισ αλλαγζσ, το 

ςφςτθμα κα ζπρεπε να είναι ςε κζςθ να προςαρμοςτεί αυτόματα ςτον νζο τφπο 

δεδομζνων δίχωσ τθν φπαρξθ ανάγκθσ περιςςότερων επεμβάςεων ςε πιο δομικά και 

λειτουργικά ςτοιχεία όπωσ για παράδειγμα θ ςχεδίαςθ των τριςδιάςτατων 

αντικείμενων ι τθν μεταφορά τουσ ςτο τριςδιάςτατο χϊρο. 

φμφωνα λοιπόν με τουσ παραπάνω όρουσ δεςμευόμαςτε ότι ςε ενδεχόμενθ 

μελλοντικι επζκταςθ τθσ εφαρμογισ ςε ζνα καινοφριο είδοσ προτφπου ςχιματοσ, το 

πρόγραμμα κα μποροφςε να προςαρμοςτεί ςτο καινοφριο πρότυπο εφκολα και 

γριγορα, εξελίςςοντασ απλά και μόνο τθν κλάςθ που κα είναι υπεφκυνθ για το parsing 

του νζου προτφπου, κακϊσ το υπόλοιπο προγραμματιςτικό κομμάτι τθσ εφαρμογισ 

ςχεδιάςτθκε με γνϊμονα τθν αυτόματθ προςαρμογι και τθν ςυμβατότθτα με 

οποιοδιποτε τφπο ειςόδου δεδομζνων.  

Ζτςι κακϊσ κα ζχει δθμιουργθκεί επιτυχϊσ ζνα parsing τθσ πλθροφορίασ, δθλαδι κα 

ζχουν δθμιουργθκεί ςωςτά τα EntityMap και τα PropertyMap (τα οποία είναι 

προγραμματιςτικζσ οντότθτεσ που φζρουν όλθ τθν πλθροφορία για τα Entities και τα 

Properties ενόσ μοντζλου), τότε με τθν ςειρά τουσ κα δθμιουργθκοφν κατάλλθλα και τα 

DefaultMutableTree κακϊσ και μετζπειτα θ γραφικι αναπαράςταςθ που προςφζρουν 

τα αντικείμενα τφπου JTree. 

υμπεραςματικά μποροφμε να ποφμε ότι θ εφαρμογι δεν δεςμεφεται μόνο ςε 

πρότυπα που ζχουν οριςτεί ςτθν RDF αλλά κα μποροφςε να επεκτακεί και εκτόσ τθσ 

RDF και να εφαρμοςτεί ςε οποιαδιποτε διαφορετικι μορφι δομθμζνθσ 

αναπαράςταςθσ πλθροφορίασ. 
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20 Συμπερϊςματα (Conclusion) 
τθν παροφςα εργαςία προςπακιςαμε να αποτυπϊςουμε ςτον τριςδιάςτατο κόςμο 

πλθροφορία που περιζχεται ςε αρχεία τφπου RDF με τον καλφτερο δυνατό τρόπο ϊςτε 

ο χριςτθσ να μπορεί διαιςκθτικά να αντιλαμβάνεται οντότθτεσ και ιεραρχίεσ. 

Επιλζξαμε τεχνικζσ που αποτρζπουν τθν απόκρυψθ και τθν επικάλυψθ πλθροφορίασ 

για να είναι ο χριςτθσ ςε κζςθ να τθν αντιλαμβάνεται πλιρωσ.  

Καταςκευάςαμε ζναν τριςδιάςτατο κόςμο ο οποίοσ είναι παντοφ προςβάςιμοσ και 

προςφζρει ςτο χριςτθ όλεσ τισ βαςικζσ και απαραίτθτεσ λειτουργίεσ περιαγωγισ όπωσ 

Movement, Rotation, Zooming. 

Θελιςαμε να βοθκιςουμε τον χριςτθ ςτο ζργο του απλοποιϊντασ και κάνοντασ χριςθ 

αυτοματιςμϊν ςε διαδικαςίεσ που χειρίηεται πολφ ςυχνά όπωσ είναι θ ειςαγωγι, 

διαγραφι πλθροφορίασ και θ αντιςτοίχθςθ ανάμεςα ςε δφο μοντζλα. 

Δϊςαμε ςτον χριςτθ τθν δυνατότθτα να αλλθλεπιδρά με τον εικονικό κόςμο 

ειςάγοντασ, διαγράφοντασ, αλλάηοντασ εμφανιςιακά χαρακτθριςτικά και μετακινϊντασ 

εικονικά αντικείμενα. 

Προςπακιςαμε εξαρχισ να ςχεδιάςουμε το ςφςτθμα με χαρακτθριςτικά που να 

επιτρζπουν τθν μετζπειτα εξζλιξθ του ι προςαρμογι του ςε ζνα διαφορετικό από το 

RDF πρότυπο αναπαράςταςθσ γνϊςεισ. 

Για να τα καταφζρουμε όλα αυτά παλζψαμε με τισ δυνατότθτεσ και τουσ περιοριςμοφσ 

που κζτει θ Java3D κακϊσ επίςθσ και με τισ δυνατότθτεσ και τουσ περιοριςμοφσ που 

κζτουν τα ςθμερινά ςυςτιματα χειριςμοφ και αποτφπωςθσ γραφικϊν. Κακϊσ, 

επικυμοφμε να παρζχουμε τθν καλφτερθ δυνατι ποιότθτα ρεαλιςμοφ ςε γραφικά 

ςτοιχεία που υπολογίηονται και αποτυπϊνονται ςε πραγματικό χρόνο. 

Παρόλα αυτά δεν μπορζςαμε να αποφφγουμε τθν απόκρυψθ οντοτιτων – 

πλθροφορίασ χάρθ ςε άλλα αντικείμενα που μπορεί να βρίςκονται μπροςτά τουσ. Δεν 

μπορζςαμε να αποφφγουμε πλιρωσ αςτοχίεσ τθσ Java3D αλλά περιορίςαμε τισ 

επιπτϊςεισ τουσ ςε ακίνδυνο βακμό. Σα πειράματα ζδειξαν ότι ζνασ αυτόματοσ 

αλγόρικμοσ τοποκζτθςθσ αντικειμζνων ςτον εικονικό χϊρο δεν είχε επικυμθτά 

αποτελζςματα για τον χριςτθ κακϊσ τον αποπροςανατόλιηε και χάρθ τθν 

πολυπλοκότθτα των υπολογιςμϊν δεν ιταν δυνατϊν να ανταποκρικεί ςε πραγματικό 

χρόνο. Επιπλζον, δεν μπορζςαμε να αποφφγουμε τθν ςφγκρουςθ των γραμμϊν με 

αντικείμενα ι μεταξφ τουσ και τα conditions αποτελοφν απλό ελεφκερο κείμενο δίχωσ 

δομι ι ζλεγχο.   
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Ωςτόςο, το μζλλον είναι πολλά υποςχόμενο κακϊσ ζχει πρόςφατα αρχίςει μία 

καινοφρια εκςτρατεία για ανάπτυξθ και εξζλιξθ γλωςςϊν προγραμματιςμοφ και 

hardware που προςφζρουν περιςςότερεσ λειτουργίεσ και δυνατότθτεσ ςτθν ςχεδίαςθ 

τριςδιάςτατων γραφικϊν. 
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