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Περίληψη 
 
   H VRML είναι μια γλώσσα η οποία έχει αναπτυχθεί για τον ορισμό των 
τρισδιάστατων κόσμων με έμφαση στην χωροχρονική τοποθέτηση αντικειμένων στο 
περιβάλλον της εικονικής πραγματικότητας . Ο στόχος αυτής της διπλωματικής 
εργασίας είναι η επέκταση της γλώσσας VRML προς την ολοκληρωμένη διαχείριση 
εσωτερικής και εξωτερικής αλληλεπίδρασης με βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας 
γεγονότα (δηλ. αποθήκευση και ανάκτηση κόσμων με βάση πολλαπλά κριτήρια). 
Έχει γίνει  ανάπτυξη ενός συστήματος Ανίχνευσης βλαβών μέσω ανάκτησης 
στοιχείων από την Βάση Δεδομένων που περιέχει στοιχεία για το αεροσκάφος, οπτική 
παρουσίαση των τμημάτων στα οποία παρατηρείται κάποιο πρόβλημα και επιπλέον 
παρέχεται και μια δυνατότητα ενημέρωσης κάποιων πεδίων της βάσης . Η Ανίχνευση 
γίνεται μέσω : Τακτικών επιθεωρήσεων ( με βάση την ημερομηνία τελευταίου 
έλεγχου ),  Λόγω καταπονήσεων (Touch and Go, Time Fatigue). 
 
Πλατφόρμα Εργασίας: Windows 98 - 2000, MySQL, Apache Server, Java και 
VRML( για το περιβάλλον παρουσίασης) . 
 
Λέξεις κλειδιά: VRML, Διαχείριση Βάσης δεδομένων ,SQL, VRMLScripts, 
JavaScript , Λυχνίες ένδειξης βλάβης  και Κουμπιά ενημέρωσης βάσης δεδομένων.  
 
 
 Εισαγωγή 
 
      Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας αυξάνονται οι ανάγκες της 
αναπαράστασης πολλών αντικειμένων σε τρισδιάστατο περιβάλλον.  Σε αυτήν την 
εργασία θα δούμε μια τρισδιάστατη αναπαράσταση αεροσκάφους και θα 
πλοηγηθούμε μέσα και έξω από αυτό . 
   
    Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να προσεγγίσει την εμφάνιση κάποιου 
αεροπλάνου και του συστήματος συντήρησης του μέσω του computer graphics 
modeling και της τρισδιάστατης κίνησης.  Όσο θέλουμε να χειριζόμαστε συνθετικές  
μορφές και περίπλοκες κινήσεις, πρέπει να αποφασίσουμε ποια χαρακτηριστικά είναι 
βασικά ή όχι . Έτσι πρέπει να μελετήσουμε πως πρέπει να περιγράψουμε την δομή 
και τη συμπεριφορά των τμημάτων συντήρησης. Προκείμενου να υλοποιήσουμε  
κάποιον αλγόριθμο, υπάρχουν πολλά κύρια χαρακτηριστικά  που πρέπει να λάβουμε 
υπόψη μας , π.χ. ποια συστήματα θα υλοποιήσουμε , ποιες επιλογές θα έχει ο χρήστης 
(π.χ. υπεύθυνος συντήρησης ) που θα κάνει την συντήρηση, το χρόνο 
αλληλεπίδρασης εφαρμογής ως πραγματικό χρόνο και τους περιορισμούς που θέτει 
το hardware για  την έκθεση του αεροπλάνου. 
   
    Ο σκοπός της Computer-simulating  παραγοντικής ανάλυσης  αεροπλάνου , 
δεν είναι  να  τοποθετήσουμε  τις λειτουργίες της εξομοίωσης συντήρησης  όλες μαζί, 
αλλά να συγχωνεύσουμε την ανάλυση σε στάδια, έτσι ώστε να απλοποιήσουμε 
μεγάλο ποσοστό από λειτουργικά προβλήματα που παρουσιάζονται για να φτιάξουμε 
την εφαρμογή. Θα χωρίσουμε το αεροπλάνο σε τμήματα και θα δούμε ξεχωριστά το 
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σύστημα συντήρησης σε κάθε κομμάτι του. Σε κάθε τμήμα έχει γίνει ξεχωριστά 
σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση και δοκιμή και μετά  ενώνονται όλα μαζί 
   

Ο καθορισμός των τρισδιάστατων μοντέλων  έχει ενδιαφέρον τόσο στο πεδίο 
του προγραμματισμού σε γλώσσες όσο και στο πεδίο της  διαχείρισης κάποιου 
συστήματος που φορτώνει πληροφορίες από κάποια βάση δεδομένων στον εικονικό 
χώρο. Εδώ  έχει υλοποιηθεί η ανίχνευση βλαβών για την συντήρηση των 
αεροσκαφών οι  οποίες  μπορούν  να  παρατηρηθούν με την χρήση κάποιου VRML 
browser. Το εικονικό αυτό αεροπλάνο υποστηρίζει τον ορισμό , την στάση και την 
συντήρηση του στο τρισδιάστατο περιβάλλον  όπως και  την  παραγοντική ανάλυσης 
του. 
 
Το θέμα της διπλωματικής : 
 

Ως  βασικό ΘΕΜΑ είναι ο σχεδιασμός εφαρμογής για Ανίχνευση Βλαβών 
σε  ένα σύστημα συντήρησης αεροσκαφών χρησιμοποιώντας την γλώσσα 
VRML. Η εφαρμογή παίρνει ως  είσοδο  μια Βάση Δεδομένων που περιέχει  
Υλικά (κινητήρας , λαδιά , φτερά) -  Θέσεις (περιοχή που βρίσκεται το κάθε 
υλικό), Στιγμιότυπα Υλικών , Κόπωση και Επιθεωρήσεις για τα υλικά και 
άλλους πίνακες . Το ζητούμενο είναι οπτική παρουσίαση των τμημάτων στα 
οποία παρατηρείται κάποια βλάβη , δηλ. θα δείχνει κάποιες κόκκινες λυχνίες αν 
υπάρχει κάποια βλάβη και μπλε λυχνίες αν όλα λειτουργούν κανονικά. Επιπλέον 
παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης κάποιων πεδίων της βάσης του 
αεροσκάφους,  
 
 
Η Εργασία αυτή περιέχει πολλά σημεία: 

• Εικονική Πραγματικότητα διότι έχει Αναπαράσταση Αεροσκάφους σε 
Τρισδιάστατο Κόσμο. 

• Επέκταση γλώσσας για διαδραστικά 3D χωροχρονικά περιβάλλοντα  
• Συνθετική Κίνηση, μοντελοποίηση φυσικού κόσμου και αναγνώριση 

σύγκρουσης.  
• Σύνδεση της VRML  με την SQL μέσω της  χρήσης της γλώσσας 

προγραμματισμού Java.   
• Έξυπνα αλληλεπιδραστικά αντικείμενα διότι  η εφαρμογή αυτή είναι 

εμπλουτισμένη με κάποια κουμπιά έλεγχου για την καλύτερη αλληλεπίδραση 
με το χρήστη και με την βάση δεδομένων . 

 
 
 

Το Κεφάλαιο 1 περιγράφει τον τρόπο πλοήγησης στο Cortona VRML 
εργαλείο, πως πλησιάζουμε , απομακρύνουμε, στριφογυρνάμε ένα αντικείμενο , ποια 
κουμπιά πατάμε για να αλλάζουμε οπτική γωνία από την οποία βλέπουμε κάποιο 
αντικείμενο και πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληκτρολόγιο για να 
πλοηγηθούμε μέσα στο περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας 
 

Το Κεφάλαιο 2 περιγράφει τις Βασικές Εντολές, Εντολές Δημιουργίας Βάσης 
Δεδομένων , Δημιουργίας Πίνακα , Εισαγωγής  Δεδομένων σε Πίνακα , Εμφάνιση 
των Αποθηκευμένων Δεδομένων, Τροποποίηση των Αποθηκευμένων Δεδομένων , 
κτλ 
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Το κύριο μέρος της διπλωματικής περιέχεται στα Κεφαλαία 2-6 

Το Κεφάλαιο 3 αποτελείται από την Περιγραφή του συστήματος 
υποβοήθησης ανίχνευσης βλαβών και περιέχει και τις οδηγίες Εγκατάστασης της 
Εφαρμογής 

Το Κεφάλαιο 4 περιγραφή την Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Εισαγωγή 
στοιχείων σε αυτήν 

Το Κεφάλαιο 5 περιγράφει τις βασικές έννοιες σχετικά με τον καθορισμό και 
τη χρήση της VRML. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το  πώς οι κόμβοι συνδυάζονται 
και δημιουργούν τρισδιάστατα αντικείμενα, πώς οι κόμβοι λαμβάνουν και παράγουν 
τα γεγονότα, πώς δημιουργήθηκαν οι καινούργιοι τύποι κόμβων χρησιμοποιώντας τα 
πρωτότυπα (Prototype), πώς να προσθέσουν τους τύπους κόμβων σε VRML και να 
τους εξαγάγουμε προς την χρήση τους από άλλους κόμβους, πώς να ενσωματώσουν 
αλλά αρχεία εντολών σε ένα αρχείο VRML και αλλά θέματα που χρειάσθηκαν για 
την δημιουργία της εφαρμογής υποβοήθησης  συστήματος συντήρησης σε VRML 

Το Κεφάλαιο 6 περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης της VRML με την  SQL μέσω 
της JAVA και λεει αναλυτικά για την διαχείριση της SQL μέσα από την VRML με 
χρήση Script κόμβων. Μας αναφέρει την λειτουργία των  Παραμέτρων Εισόδου και 
Εξόδου, τον Χειρισμό τους και αναφέρει την Αντιστοίχηση τύπων δεδομένων της 
VRML και της  SQL. Το Κεφάλαιο 7 την υλοποίηση των λειτουργιών τις λυχνίας 
ένδειξης

Στο Παράρτημα  Α περιέχεται η βασική ορολογία που αφορά την γλώσσα 
VRML ,  τι τύπους δεδομένων  μπορούμε να  έχουμε , τι τύπους σφαλμάτων και 
Γεγονότων και ποια  Γεγονότα του Φυλλομετρητή μπορούμε να συναντήσουμε  
   
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 
 
1.ERWIN 
2.VRML (CosmoPlayer ή Cortona VRML) 
3.JAVA (JDK) 
4. Apache Server + MySQL Server   (ή PhpDev) 
5. Mysql J Connector 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  - Cortona 
 
 
1.1. Το παράθυρο της Cortona  
 
Με Cortona μπορείτε να δείτε και να εξερευνήσετε τρισδιάστατους κόσμους. Το 
Cortona θα αρχίσει αυτόματα στο browser σας όταν ανοίγετε ένα αρχείο που περιέχει 
VRML. Υπάρχει εμφανιζόμενος κατάλογος επιλογών, στον οποίο έχετε πρόσβαση με 
την πίεση του σωστού κουμπιού ποντικιού όταν ο δείκτης είναι πάνω σε μπάρες  
εργαλείων ή το τρισδιάστατο παράθυρο. Μερικά αρχεία δεν σας επιτρέπουν να 
πλοηγηθείτε  σε έναν κόσμο, έτσι οι ράβδοι εργαλείων θα είναι απενεργοποιημένοι.  
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Υπάρχουν δύο μέρη του παραθύρου Cortona:  

1. Μπάρα εργαλείων:  
o Η κάθετη μπάρα εργαλείων , η οποία περιέχει τα κουμπιά που 

χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν τον τύπο πλοήγησης σε έναν 
τρισδιάστατο κόσμο.  

o Η οριζόντια μπάρα εργαλείων , η οποία περιέχει τα κουμπιά με τις 
προκαθορισμένες ενέργειες αλλαγής  της θέσης σας σε έναν κόσμο.  

2. Το τρισδιάστατο παράθυρο , το οποίο εμφανίζει το κόσμο VRML.  

 

To Εργαλείο Cortona έχει πολλά κουμπιά τα οποία μας βοηθάνε να έχουμε καλύτερο 
έλεγχο στο προσανατολισμό του αντικειμένου. Φορτώνει αυτόματα την μπάρα 
πλοήγησης στο παράθυρο του browser .  Μπορούμε να περιστρέψουμε ένα 
αντικείμενο (π.χ. το αεροπλάνο), να φέρουμε  το παράθυρο όψης πιο κοντά σε ή πιο 
μακριά , κτλ.  

1. Στο αριστερό τμήμα της  μπάρας πλοήγησης βλέπουμε το κουμπί Study. 
Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί 

 

 

2.  Μετά κάντε κλικ στο κουμπί Turn  

 

Τώρα κάντε κλικ στο κέντρο του αντικειμένου και κρατήστε το πλήκτρο 
ποντικιού πατημένο. Καθώς σέρνετε το ποντίκι πάνω η κάτω ή αριστερά ή δεξιά, 
το αντικείμενο θα περιστρέφετε γύρω από το αρχικό σημείο (κέντρο) πάνω στο 
οποίο κάνατε κλικ.  

1. Για να πάτε πιο κοντά (ή πιο μακριά), κάντε κλικ στο κουμπί Plan 
και πάτε στο παράθυρο πλοήγησης και κρατήστε το πλήκτρο 
ποντικιού πατημένο . Καθώς σέρνετε το ποντίκι πάνω η κάτω, το 
αντικείμενο θα πλησιάζει ή θα απομακρύνετε. Αν σέρνετε το ποντίκι αριστερά  
ή δεξιά, το αντικείμενο θα περιστρέφετε γύρο από το κέντρο του (το  κέντρο 
που έχει οριστεί μέσα στο VRML αρχείο) 

4.  Εάν έχετε χάσει την επαφή με το αντικείμενο η κάνατε άλλο λάθος μπορείτε 
επιστρέψει πίσω στην αρχική κατάσταση της εφαρμογής πατώντας το κουμπί 
Restore  
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1.2.Πλοήγηση σε Cortona  

Η κίνηση μέσω ενός τρισδιάστατου διαστήματος είναι παρόμοια με την 
κίνηση μιας video κάμερας . Σκεφτείτε μια κάμερα που συλλαμβάνει τις εικόνες 
στον πραγματικό κόσμο και τις μετατρέπει σε ηλεκτρονική μορφή για την 
αναπαραστήσει  στην οθόνη του υπολογιστή. Η κάμερα έχει μια θέση και κάποιο 
προσανατολισμό και αυτός είναι μια  ανεξάρτητη ιδιότητα . Οι μετακινήσεις σας 
στον κόσμο τοποθετούν και προσανατολίζουν συνεχώς εκείνη την κάμερα σε 
καινούργια σημεία. Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους  στην κάθετη μπάρα 
εργαλείων για να κινήσετε την κάμερα  μέσω του τρισδιάστατου κόσμου.  
 
     Υπό αυτή η έννοια το εργαλείο προϋποθέτει ότι υπάρχει ένα πραγματικό 
πρόσωπο και  αλληλεπιδρά με τον κόσμο VRML. Ο δημιουργός ενός κόσμου 
VRML μπορεί να τοποθετήσει οποιοδήποτε αριθμό View (οπτική γωνία ή 
κάμερα) στον κόσμο σε κάποιες  ενδιαφέρουσες θέσεις από τις οποίες ο χρήστης 
να πιθανών να επιθυμούσε να δει τον κόσμο αυτό. Μόνο ενα View (οπτική γωνία 
ή κάμερα) μπορεί να είναι ενεργή σε μια  χρονική στιγμή. 

1.2.1.Χρησιμοποίηση των οπτικών γωνιών (Views) 

Ένα View περιγράφει μια θέση και έναν προσανατολισμό για την όψη της 
σκηνής. Ο δημιουργός ενός αρχείου  VRML θα θελήσει πιθανώς να καθοδηγήσει 
το χρήστη στα καλύτερα σημεία κατά την άποψη του και τα View τον βοηθάνε σε 
αυτό. Δεν περιέχουν όλα τα αρχεία VRML τα View αλλά όταν υπάρχουν είναι 
καλό να τους χρησιμοποιείτε. 
 

Για να ενεργοποιήσει μια Οπτική γωνία: 

 

• Κάντε κλικ στο View στην οριζόντια μπάρα εργαλείων ή επιλέξτε τα View 
από τον εμφανιζόμενο κατάλογο επιλογής. Επιλέξτε ένα  άποψη View  από 
τον κατάλογο των προκαθορισμένων Οπτικών γωνιών.  

 

• Κάντε κλικ στα κουμπιά βελών για να σας πάνε στην επόμενη ή προηγούμενη 
οπτική γωνία. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο PageUp και 
PageDown από πληκτρολόγιο.  

Σημείωση:  
Εάν δεν υπάρχει κανένα προκαθορισμένο View σε έναν κόσμο, εμφανίζεται κενό 
μήνυμα. 
 

1.2.2.Κίνηση γύρω από το αντικείμενο: WALK, FLY και  STUDY 
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Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι πλοήγησης που προσφέρει το Cortona: WALK, FLY, 
STUDY (Περίπατος, Πτήση, και Μελέτη). 

Μπορείτε να αλλάζετε τρόπο πλοήγησης με το πάτημα των κουμπιών στην κάθετη 
μπάρα εργαλείων. Κάθε τρόπος πλοήγησης μπορεί να έχει διάφορες προαιρετικές 
δυνατότητες: PLAN, PAN, TURN, and ROLL  ( ΣΧΕΔΙΟ, ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΛΗΨΗ, 
ΣΤΡΟΦΗ, ΚΑΙ ΚΥΛΙΣΗ).  

Μπορείτε να κάνετε πλοήγηση με το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, ή και να 
χρησιμοποιείτε ποντίκι και πληκτρολόγιο μαζί. Για να κινηθείτε γύρω από έναν 
τρισδιάστατο κόσμο  χρησιμοποιώντας το ποντίκι:  

1. Επιλέξτε έναν τρόπο πλοήγησης 
2. Τοποθετήστε το δείκτη οπουδήποτε στο τρισδιάστατο παράθυρο και πατήστε 

το αριστερό κουμπί ποντικιού.  
3. Κινήστε το ποντίκι πατώντας συνεχώς το αριστερό κουμπί του. Η κατεύθυνση 

στην οποία σέρνετε το ποντίκι καθορίζει την κίνηση.  
4. Αφήστε το αριστερό κουμπί ποντικιών για να σταματήσετε.  

 
Σημείωση: Ο τρόπος που σέρνετε το ποντίκι καθορίζει την ταχύτητα με την οποία 
θα κάνετε πλοήγηση. Για να επιταχύνετε τη μετακίνηση ή την περιστροφή 
πατήστε ταυτόχρονα με το ποντίκι  το SHIFT , το CTRL ή SHIFT+CTRL.  

   5. Χρήση WALK+PLAN για να κινήσει σε ένα οριζόντιο επίπεδο.  

 και  

Κίνηση πιό κοντά  
Προς τα πίσω  

Περιστροφή αριστερά  
Περιστροφή δεξιά 
 

Σημείωση: Κινήστε το ποντίκι προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ενώ πατάτε 
συνεχώς το πλήκτρο που γυρίζει προς τα πάνω, προς τα κάτω.  
Κινήστε το ποντίκι αριστερά ή δεξιά πατώντας συνεχώς το πλήκτρο ALT που 
κινείται αριστερά ή δεξιά. 
 

6.Χρήση WALK+PAN για να κινήσει αριστερά ή δεξιά σε ένα οριζόντιο επίπεδο.  
 

 και  
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Κίνηση πάνω 
Κίνηση κάτω 

Κίνηση Δεξιά  
Κίνηση Αριστερά  
 
Σημείωση: Όταν η κάμερα κινείτε αριστερά ή δεξιά , ο κόσμος κινείται στην αντίθετη 
κατεύθυνση. 
 

7.Χρήση WALK+TURN για να αλλάξει τη γωνία της φωτογραφικής μηχανής σε 
έναν κόσμο.  

 

 και  
 
Στροφή προς τα πάνω  
Στροφή προς τα κάτω  
Στροφή δεξιά  
Στροφή αριστερά 
 
8. Χρήση FLY+PLAN για να κινήσει αριστερά ή δεξιά.  
 

 και  
 
Η κάμερα παει προς τα εμπρός  
Η κάμερα παει προς τα εμπρός τα πίσω 
Γυρίστε την κάμερα προς τα  αριστερά γύρω από τον κάθετο άξονα του 
Γυρίστε την κάμερα  προς τα δεξιά γύρω από τον κάθετο άξονα του 
 
  
10. Χρήση FLY+PAN για να κινήσει επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά μέσα σε ένα   
αεροπλάνο. 
 

 και  
 
Σημείωση: Όταν κινείτε η κάμερα, ο κόσμος κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση.  
 
11. Χρήση FLY+TURN για να γυρίσετε την κάμερα.  
 

 και  
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Κίνηση ποντικιού προς τα μπρος  - γυρίζει την κάμερα προς τα πάνω γύρω από τον 
οριζόντιο άξονα   
Προς τα πίσω - γυρίζει την κάμερα προς τα κάτω γύρω από τον οριζόντιο άξονα του  
Δεξιά- γυρίζει τη την κάμερα προς τα δεξιά γύρω από τον κάθετο άξονα του 
Αριστερά - γυρίζει την κάμερα προς τα αριστερά γύρω από τον κάθετο άξονα του 
 
 
12.Χρήση FLY+ROLL για να κλίνει η κάμερα.  
 

 και  
 
Δεξιά - κλίση προς  αριστερά 
Αριστερά - κλίση προς τα δεξιά  
 
13. Χρήση STUDY+PLAN για να εξετάσει ένα αντικείμενο από διαφορετικές γωνίες 
 

 και  
 
Κίνηση ποντικιού προς τα μπρος - κίνηση της κάμερας  μπροστά 
Προς τα πίσω - κίνηση της κάμερας  προς τα πίσω  
Δεξιά , Αριστερά- κίνηση της κάμερας  γύρω από το σημείο που καθορίζεται από τη 
θέση δείκτη όπου πατάτε το αριστερό κουμπί ποντικιού 
 
14.Χρήση STUDY+TURN για να εξετάσει ένα αντικείμενο από τις διάφορες γωνίες.  
 

 και  
 
Επιλέξτε STUDY+TURN από την κάθετη μπάρα εργαλείων. Τοποθετήστε το δείκτη 
στο αντικείμενο που θέλετε να εξετάσετε. Πατήστε το αριστερό κουμπί ποντικιού. 
Σύρατε το ποντίκι για να κινήσετε τη κάμερα γύρω από το σημείο του αντικείμενου 
που πατάτε το κουμπί.  
 
Σημείωση: Κινήστε το ποντίκι και  πατώντας συνεχώς το πλήκτρο ALT επιλέξτε το 
STUDY+ROLL , το οποιο  εναλλάσσεται με το STUDY+PLAN και το 
STUDY+PAN.  
 
15. Χρήση STUDY+ROLL για να γυρίζει η κάμερα γύρω από το επιλεγμένο σημείο. 
 

 και  
 
Επιλέξτε STUDY+ROLL από την κάθετη μπάρα εργαλείων. Τοποθετήστε το δείκτη 
πάνω στο αντικείμενο. Πατήστε το αριστερό κουμπί ποντικιού. Σύρατε το ποντίκι για 
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να κλίνετε τη κάμερα γύρω από το σημείο στο αντικείμενο όπου πατήσατε το κουμπί.  
 
Δεξιά - κλίση προς τα αριστερά 
Αριστερά- κλίση προς τα δεξιά 
 
 
16.Χρήση GOTO 
 

 
 
Χρήση GOTO γίνεται για να κινηθείτε κοντά στο αντικείμενο σε έναν κόσμο. 
Επιλέξτε GOTO στη ράβδο εργαλείων και κάντε κλικ σε ένα αντικείμενο στον 
κόσμο. Θα κινηθείτε άμεσα προς αυτό 
 

1.2.3.Restore, Fit, Align  

(Αποκατάσταση,   Γέμισμα οθόνης  και Ευθυγράμμιση  ) 

Το Cortona παρέχει τρεις μηχανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν να 
επανακατευθύνουν μια κάμερα εάν έχετε χάσει τον προσανατολισμό σας σε έναν 
κόσμο. Αντίθετα από τα εργαλεία πλοήγησης, αυτά τα κουμπιά καλούν τις 
προκαθορισμένες ενέργειες που πραγματοποιούνται όταν κάνετε κλικ πάνω σε αυτά . 

 
Η χρήση Restore επιστρέψει αυτόματα στην αρχική κατάσταση , δείχνει την αρχική 
οπτική γωνία.  
 

 
Το Fit, βοηθάει να καταστήσει την σκηνής πλήρως ορατή στο τρισδιάστατο 
παράθυρο της Cortona. Δηλ το αντικείμενο αν είναι μακριά έρχεται κοντά  ή αν είναι  
πολύ κοντά και δεν χωράει στην οθόνη τότε πηγαίνει πιο μακριά για να χωράει 
ολόκληρο στην οθόνη   
 
 

 

Η χρήση Align χρησιμοποιείται  για να τοποθετήσει την κάμερα παράλληλα στους  
οριζόντιους και κατακόρυφους άξονες  της σκηνής.  

 

1.2.4.Χρησιμοποίηση του πληκτρολογίου για την πλοήγηση 
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Μπορείτε να ελέγξετε την κάμερα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πληκτρολογ
λειτουργείς των πλήκτρων βελών του πληκτρολογίου τα οποία αντιστοιχούν 
ουσιαστικά  στη μετακίνησ

ίου. Οι 

η του ποντικιού σας και εξαρτάται από τον τύπο 
λοήγησης και την δυνατότητες  της. Η παρακάτω περιγραφή γίνετε για την εντολή 
πλο η
 

• 
• δεξιά . Αν είμαστε στην κατάσταση  STUDY τότε 

γίνεται η περιστροφή γύρω από ένα επιλεγμένο σημείο  που έχουμε επιλέξει ή 

• ρος τα  αριστερά . Αν είμαστε στην κατάσταση  
STUDY τότε γίνεται η περιστροφή αριστερά ως προς το επιλεγμένο σημείο ή 

ω 
τιο άξονα .  

alk.  
ιμο στον τρόπο 

  το αντικείμενο  
ρνει πιο κοντά το αντικείμενο 

• PageDown- επόμενη οπτική γωνία  (view point).  
PageUp - προηγούμενη οπτική γωνία.  

• νει τη μετακίνηση ή την περιστροφή της κάμερας : πατήστε τη 
μετατόπιση, το CTRL ή SHIFT+CTRL και ένα από τα παραπάνω πλήκτρα 

Από τον υπερεμφανιζόμενο  κατάλογο επιλογών  (pop-up menu) του τρισδιάστατου 
παρ ύ

• Απόψεις . (Viewpoints).  Ενεργοποιεί έναν κατάλογο των προκαθορισμένων 

• άνει αυτόματα ένα φως για 

• ). Μπορείτε να επιλέξετε έναν τρόπο Πλοήγησης.  

π
ήγ σης  FLY+PLAN.  

• Πάνω Βέλος - μετακίνηση του αντικειμένου πιό κοντά.  
Κάτω  Βέλος - μετακίνηση πιό μακριά.  
Δεξί βέλος – κίνηση προς 

που είναι προεπιλεγμένο  

Αριστερό Βέλος - κίνηση π

που είναι προεπιλεγμένο.  

• Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο το 7 στο γυρίζει τη κάμερα προς τα πάνω γύρω 
από τον οριζόντιο άξονα .  

• Στο αριθμητικό πληκτρολόγιο το 9 στο γυρίζει τη κάμερα προς τα κάτω γύρ
από τον οριζόν

• Το 1 – κάνει κλίση προς τα αριστερά. Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμο στον 
τρόπο W

• Το 3 – κάνει κλίση προς τα δεξιά . Σημείωση: Δεν είναι διαθέσ
Walk.  

• Το συν  (+)- κίνηση κάνω στην περίπτωση του τρόπου FLY.  
• Το πλην  (-) - κίνηση πάνω στην περίπτωση του FLY.  
• Το 2 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο – απομακρύνει
• Το 8 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο – φέ

• 

 

Για να επιταχύ

ταυτόχρονα.  

1.3. Προαιρετικές  δυνατότητες της Cortona  
 

αθ ρου υποστηρίζονται οι ακόλουθες προαιρετικές δυνατότητες:  

απόψεων. 

Προβολέας (Headlight. ). Το Cortona περιλαμβ
κάθε κόσμο. Ο προβολέας φωτίζει μπροστά από την κάμερα. Μπορείτε να 
μεταφέρετε τον προβολέα πάνω ή και μακριά.  
Πλοήγηση (Navigation
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• Ταχύτητα (Speed). Ελέγχει την ταχύτητα με την οποία μια κάμερα κινείτ
μέσα σε  έναν κόσμο.  
Πλήρης οθόνη (

αι 

• Full Screen). Αυτό κρύβει τα περισσότερα στοιχεία της 
στε το 

ι 

• οιεί τις τιμές των παραμέτρων για τον 
ου 

• χρώμα υποβάθρου του 

 τον ουρανό. 
• Βοήθεια (Help) .Εμφανίζει απευθείας οδηγίες χρήσης , βοήθεια και γενικές 

Για να εμφανίσετε  τις  παραπάνω επιλογές κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο της 

 επιτρέπει να επιλέξει έναν τρόπο rendering. Για να δημιουργήσετε το 
ισδιάστατο κόσμο η  Cortona παρέχει τρεις renderers υλικού: OpenGL , DirectX 
αι R98.  

.1.SQL - Δομημένη Γλώσσα Ερωτημάτων 
Structured Query Language)  

Αρχικά καθορίσθηκε από την ΙΒΜ,  
ρα η SQL ακολουθεί το πρότυπα Ansi που υποστηρίζεται από όλους τους 

Η SQL στον Προγραμματισμό Εφαρμογών 
Υπ ο

• 
Αυτές οι διαδικασίες μπορούν να κληθούν από το πρόγραμμα 

της εφαρμογής και επιστρέφουν τις τιμές στο πρόγραμμα με πέρασμα 

• ό 
ά τη χρήση προ-

οθόνης , έτσι ώστε να μπορεί να εμφανιστεί ολόκληρη τη σκηνή. Πατή
πλήκτρο  F11.  

• Απόκρυψη / Εμφάνιση μπάρας εργαλείων (Hide/Show Toolbars). 
Μπορείτε να εμφανίσετε ή να κρύψετε μπάρες  εργαλείων.  

• Απόκρυψη / Εμφάνιση κονσόλας (Show/Hide Console). Εμφανίζει ή κρύβε
την VRML κονσόλα που περιέχει κάποια  σφάλματα ή προειδοποιήσεις  
Προτιμήσεις( Preferences.) . Τροποπ
χρήστη Cortona VRML ,π.χ. την εμφάνιση κονσόλας, χρώματα παραθύρ
και άλλες προαιρετικές δυνατότητες.  
Χρώμα υποβάθρου . Μπορείτε να αλλάξετε το 
τρισδιάστατου παραθύρου Cortona. Μπορούμε  επίσης να επιλέξουμε ένα 
χρώμα που μιμείται το έδαφος και

πληροφορίες για την Cortona.  

Cortona. 

Renderer  
 
Η Cortona
τρ
κ
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – SQL και MySQL 
 
2
 (
 
 
Η SQL είναι μια  γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε βάσεις 
δεδομένων και στο χειρισμό των στοιχείων της. 
τώ
σημαντικούς προμηθευτές βάσεων δεδομένων. 
 

άρχ υν τρεις τρόποι για χρήση της SQL μέσα σε εφαρμογές: 

Module Language—Χρησιμοποιεί διαδικασίες (procedures) μέσα σε 
προγράμματα 

παραμέτρων. 

Embedded SQL—Χρησιμοποιεί εντολές SQL ενσωματωμένες σε πραγματικ
κώδικα προγράμματος. Αυτή η μέθοδος απαιτεί συχν
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μεταγλωττιστή  για την επεξεργασία των SQL εντολών. Το πρότυπο ορίζει 
εντολές για Pascal, FORTRAN, COBOL, και PL/1. 

την εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε πιο πολύ η μορφή Embedded SQL διότι έχουμε 
 των SQL εντολών στο VRML κώδικα , και ουσιαστικά καλούμε τις 

ματικός και ανθεκτικός διακομιστής (server) 
QL βάσεων δεδομένων που μπορεί να υποστηρίζει πολλούς χρήστες. Διατίθεται 

• Direct Invocation—Υλοποιείται από τον προγραμματιστή. 
 
Σ
ενσωμάτωση
SQL ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τα Script της VRML 
 
2.2.MySQL 
O MySQL είναι ένας γρήγορος, πολυνη
S
δωρεάν στη σελίδα www.mysql.com και ενδεί
συνεργάζονται με ιστοσελίδες (PHP). 

κνυται για βάσεις δεδομένων που 

σεις δεδομένων της MySQL είναι 
να συνδεθούμε με το λογισμικό του MySQL server και να δίνουμε μία εντολή την 

Στο Linux, το πρόγραμμα αποκαλείται mysql και βρίσκεται εξ ορισμού στον 
ι 

μού στον κατάλογο C:\mysql\bin.  

Υπάρχουν τρεις  τρόποι για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τον MySQL server. Ο 
r 

ρος είναι να φορτώσουμε (download) και να εγκαταστήσουμε το λογισμικό 
πελάτη (client software) της MySQL από το site http://www.mysql.com/ στον δικό 

Και ο τρίτος είναι να μπείτε στο C:\phpdev\mysql\bin και να πληκτρολογήσετε mysql 

επιλέξουμε και όποιο λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιούμε, θα 
καταλήξουμε σε μια γραμμή εντολών (command line), έτοιμοι να εκτελέσουμε το 

νδεθούμε στον MySQL server. Πρέπει να 
γράψουμε τα εξής : 

 
 2.3.Εκκίνηση (Logging onto) της MySQL  

Το standard interface για να δουλέψουμε με τις βά

φορά. Για να κάνουμε αυτήν την σύνδεση με τον server, θα χρειασθούμε το 
πρόγραμμα πελάτη (client program) της MySQL. 

κατάλογο /usr/local/mysql/bin, ενώ στα Windows, το πρόγραμμα αποκαλείτα
mysql.exe και βρίσκεται εξ ορισ

Αν έχετε κατεβάσει και έχετε εγκαταστήσει το PHPDEV τότε θα μπείτε στο 
κατάλογο C:\phpdev\mysql\bin 

πρώτος είναι να χρησιμοποιήσουμε το telnet για να συνδεθούμε (log into) στον serve
του Web host που μας φιλοξενεί και να δώσουμε την εντολή mysql από εκεί. 

Ο δεύτε

μας υπολογιστή και να το χρησιμοποιήσουμε για να συνδεθούμε με τον MySQL 
server. 

για να φορτώσουμε το αρχείο mysql.exe (είναι ο τρόπος ο οποίος  χρησιμοποιήθηκε 
στην υλοποίηση αυτής της διπλωματικής )  

Οποία μέθοδο κι αν 

πρόγραμμα πελάτη της MySQL για να συ

mysql -h <hostname> -u <username> -p
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Θα πρέπει να αντικαταστήσουμε το <hostname> με το όνομα του host ή την IP 
διεύθυνση του υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ο MySQL server. Αν εκτελούμε το 
πρόγραμμα πελάτη στον ίδιο υπολογιστή με τον server, μπορούμε να παραλείψουμε 

α. 

Αν εγκαταστήσαμε εμείς οι ίδιοι τον MySQL server, αυτό θα είναι το root, ενώ αν 
θα πρέπει 

εγκαταστήσει εμείς οι ίδιοι τον MySQL, αυτό το password θα είναι το root password 

 έχει δοθεί. 

άψαμε όλα σωστά, το πρόγραμμα πελάτη της MySQL θα παρουσιάσει τον 
εαυτό του και θα εμφανίσει την γραμμή εντολών της MySQL, ως εξής : 

Τώρα, ο MySQL server είναι σε θέση να παρακολουθεί περισσότερες από μία βάσεις 

ο βήμα μας θα πρέπει να είναι να επιλέξουμε την βάση δεδομένων με 
την οποία θα δουλέψουμε. Πρώτα απ’ όλα, θα δούμε μια λίστα των βάσεων 

τρέχοντα server. Δίνουμε την επόμενη εντολή και 
μετά ENTER. 

ATABASES;

Η MySQL θα μια λίστα με τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν στον 
server, ως εξής : 

Database

air

            test

Η δεύτερη βάση δεδομένων, με όνομα test αποτελεί ένα δείγμα βάσης δεδομένων. Η 
ySQL αποκαλείται dropping (απόρριψη) και η 

εντολή για να διαγράψουμε μια βάση δεδομένων είναι η εξής : 

το τμήμα -h <hostname> της εντολής αντί να γράψουμε -h localhost, για παράδειγμ
Το <username> πρέπει να είναι το δικό μας όνομα χρήστη στην MySQL. 

χρησιμοποιούμε τον MySQL server του Web host που μας φιλοξενεί, αυτό 
να είναι το όνομα χρήστη της MySQL που μας έχει δοθεί. 

Το όρισμα -p λέει στο πρόγραμμα να ζητήσει από μας τον κωδικό εισόδου 
(password), το οποίο θα συμβεί μόλις δώσουμε την παραπάνω εντολή. Αν έχουμε 

που επιλέξαμε εμείς, ενώ αν χρησιμοποιούμε τον MySQL server του Web host που 
μας φιλοξενεί, αυτό θα πρέπει να είναι το password της MySQL που μας

Αν τα γρ

mysql>

δεδομένων, που αυτό σημαίνει ότι Web host μπορεί να στήσει έναν μόνο MySQL 
server για να χρησιμοποιηθεί από πολλούς από τους συνδρομητές του. 

Έτσι, το επόμεν

δεδομένων που υπάρχουν στον 

mysql> SHOW D

εμφανίσει 

2 rows in set (0.11 sec)

Ο MySQL server χρησιμοποιεί την πρώτη βάση δεδομένων, με όνομα air, για την 
εφαρμογή της διπλωματικής εργασίας  

διαδικασία της διαγραφής στην M
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mysql> DROP DATABASE test;

Αν δώσουμε αυτήν την εντολή και πατήσουμε Enter, η MySQL θα διαγράψει την 
βάση δεδομένων και θα εμφανίσει το μήνυμα Query OK σαν επιβεβαίωση. Επειδή 
αυτή η εντολή δεν εμφανίζει κάποιο μήνυμα προειδοποίησης, πρέπει να είμαστε πολύ 

. 
ν 

ή με τον χαρακτήρα ;, η MySQL θα νομίζει 
ότι δεν έχουμε τελειώσει με την εντολή αυτή και θα περιμένει να συνεχίσουμε να 

την επόμενη γραμμή : 

 
pt) από mysql> σε ->. Αυτό είναι βολικό όταν έχουμε να 

γράψουμε μακροσκελείς εντολές, καθώς μπορούμε να επεκτείνουμε τις εντολές μας 

Για να ακυρώσουμε την τρέχουσα εντολή και να αρχίσουμε να την γράφουμε από την 
ες \c και πατάμε ENTER, ως εξής : 

DROP DATABASE\c

ysql>

Η MySQL θα αγνοήσει την εντολή που είχαμε ξεκινήσει και θα περιμένει να 

θουμε από το πρόγραμμα πελάτη της MySQL, μπορούμε 
απλά να γράψουμε quit ή exit. Είναι οι μόνες εντολές που δεν χρειάζονται τον 

 (semicolon). 

l> quit

ye 

ν 
rd που αποκαλείται Δομημένη 

Γλώσσα Ερωτημάτων (Structured Query Language) ή SQL. Οι εντολές της SQL 

προσεκτικοί όταν την δίνουμε. 

Θα δούμε τώρα λίγα πράγματα για την γραμμή εντολών (command line) της MySQL
Όλες οι εντολές στην MySQL τελειώνουν με τον χαρακτήρα ; (semicolon). Έτσι, α
έχουμε ξεχάσει να κλείσουμε μια εντολ

γράφουμε και σ

mysql> SHOW

-> DATABASES;

Η MySQL δείχνει ότι περιμένει από μας να ολοκληρώσουμε την εντολή, αλλάζοντας
την προτροπή (prom

σε πολλές γραμμές. 

αρχή, γράφουμε τους χαρακτήρ

mysql> 

m

 

δώσουμε μια άλλη εντολή. 

Τέλος, αν θέλουμε να εξέλ

χαρακτήρα ;

mysq

B

 

Το σύνολο των εντολών που θα χρησιμοποιούμε από δω και πέρα για να λέμε στη
MySQL τι να κάνει, αποτελεί μέρος ενός standa

αποκαλούνται επίσης και ερωτήματα (queries). 
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Η SQL αποτελεί την standard γλώσσα για αλληλεπίδραση με τις περισσότερες βάσε
δεδομένων, έτσι ακόμα κι αν αλ

ις 
λάξουμε στο μέλλον από την MySQL σε μια βάση 

δεδομένων όπως την Microsoft SQL Server, θα διαπιστώσουμε ότι οι περισσότερες 

 
άσεων δεδομένων (database server software) που χρησιμοποιούμε, ενώ η 

SQL είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να αλληλεπιδράσουμε με την βάση 
εδομένων. 

 είναι πολύ εύκολη υπόθεση : 

Τώρα που έχουμε μια βάση δεδομένων, πρέπει να ενημερώσουμε την MySQL ότι 
ησιμοποιήσουμε. Η εντολή αυτή είναι η εξής : 

ύμε την βάση δεδομένων. 

γία ενός πίνακα (table) είναι η εξής : 

lumn 2 name> <col. 2 type> <col. 2 details>, 

Ο πίνακαw Material, είχε τις πολλές στήλες (columns): MATERIALID (αριθμός, 
λες  

 αυτόν τον πίνακα είναι η εξής : 

, 

L, 

από τις εντολές είναι ολόιδιες. 

Δεν πρέπει να συγχέουμε την SQL με την MySQL. Η MySQL είναι το λογισμικό του
διακομιστή β

δ

 
2.4. Εντολές   

2.4.1.Δημιουργία Βάσης Δεδομένων (DataBase) 

Η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων

mysql> CREATE DATABASE air;

θέλουμε να την χρ

mysql> USE air;

Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να χρησιμοποιο

 2.4.2.Δημιουργία ενός Πίνακα (Table) 

Η σύνταξη της εντολής SQL για την δημιουρ

mysql> CREATE TABLE <table name> ( 

-> <column 1 name> <col. 1 type> <col. 1 details>, 

-> <co

-> ... 

-> ); 

integer), Name - το όνομα του υλικού (VARCHAR, δηλ.String) και άλ

Η εντολή για να δημιουργήσουμε

mysql> CREATE TABLE Material ( 
      MATERIALID           INTEGER NOT NULL
      NAME                 VARCHAR(20) NULL, 
      CODE                 VARCHAR(20) NULL, 
      MATERIALTYPEID       INTEGER NUL
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      DESCRIPTION          VARCHAR(20) NULL, 
      MEASUREID            INTEGER NULL, 

    QUANTITY             INTEGER NULL 
); 

Ας  α

• 

• 

  μια στήλη με όνομα Name που θα περιέχει 
κείμενο (Varchar ή String). κτλ 

tories) και αρχεία (files) 
στο

ώς το ίδιο όταν 
χρη

 να καθορίζουμε τον τύπο δεδομένων (data 

 

α να βεβαιωθούμε ότι πράγματι δημιουργήθηκε ο πίνακας, δίνουμε την εξής εντολή  

Η απάντηση θα είναι ως εξής : 

  

 

το ναλύσουμε τώρα : 

Η πρώτη γραμμή είναι αρκετά απλή : λέει ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε 
έναν νέο πίνακα με όνομα Material.  
Η δεύτερη γραμμή λέει ότι θέλουμε μια στήλη (column) με όνομα MaterialID 
που θα περιέχει μια ακέραια τιμή (integer). Ακόμη, αυτή η στήλη δεν μπορεί 
να είναι κενή (NOT NULL). Επίσης, αν δεν καθορίσουμε κάποια 
συγκεκριμένη τιμή, όταν κάνουμε μια νέα καταχώρηση, η MySQL θα επιλέξει 
την ίδια μια τιμή που θα είναι κατά ένα μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη τιμή 
του πίνακα μέχρι τώρα (AUTO_INCREMENT). Τέλος, αυτή η στήλη θα 
ενεργεί σαν ένα μοναδικό αναγνωριστικό (unique identifier) για τις 
καταχωρήσεις του πίνακα, έτσι όλες οι τιμές αυτής της στήλης θα πρέπει να 
είναι μοναδικές (PRIMARY KEY).  
Η τρίτη γραμμή λέει ότι θέλουμε•

 

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι, ενώ μπορούμε να γράψουμε τις εντολές της 
SQL με πεζά ή με κεφαλαία γράμματα, ένας MySQL server που εκτελείται σ’ ένα 
σύστημα που είναι βασισμένο στο Unix, θα ξεχωρίζει τα πεζά από τα κεφαλαία 
γράμματα (case sensitive) όσον αφορά τα ονόματα των βάσεων δεδομένων και των 
πινάκων, εφόσον αυτά αντιστοιχούν σε καταλόγους (direc

ν κατάλογο δεδομένων (data directory) της MySQL. 

Αλλιώς, η MySQL δεν ξεχωρίζει καθόλου τα πεζά από τα κεφαλαία γράμματα 
(case insensitive) αλλά με μια εξαίρεση : τα ονόματα των πινάκων και των στηλών 
καθώς και τα άλλα ονόματα πρέπει να γράφονται ακριβ

σιμοποιούνται περισσότερες από μία φορές στην ίδια εντολή. 

Επίσης, εκχωρήσαμε έναν συγκεκριμένο τύπο δεδομένων σε κάθε στήλη που 
δημιουργήσαμε. Η MaterialId θα περιέχει ακεραίους (integers), η Name θα περιέχει 
κείμενο (text) κτλ. Η MySQL απαιτεί
type) για κάθε στήλη από την αρχή. 

Αν γράψουμε σωστά την παραπάνω εντολή, η MySQL θα εμφανίσει το μήνυμα
Query OK και θα έχουμε έτσι δημιουργήσει τον πρώτο μας πίνακα (table). 

Γι

: 

mysql> SHOW TABLES;
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Tables in air

Material

1 row in set 

Αυτή είναι η λίστα όλων των πινάκων που υπάρχουν στην βάση δεδομένων AIR και 
περιέχει έναν μόνο πίνακα : τον Material. Ας ρίξουμε τώρα μια πιο αναλυτική ματιά 
στον πίνακα Material : 

mysql> DESCRIBE Material; 

Field | Type | Null | Key | Default

MaterialID | int(11) |        |      |NULL.

Name … 

7 rows in set

 

Η παραπάνω εντολή εμφανίζει μια λίστα των στηλών (πεδίων) που υπάρχουν στον 
πίνακα. Όπως μπορούμε να δούμε, υπάρχουν οι στήλες σ’ αυτόν τον πίνακα  
εμφανίζονται σαν  γραμμές στο αποτέλεσμα. 

Για να διαγράψουμε έναν πίνακα στην MySQL, η εντολή είναι ίδια με την εντολή για 
την διαγραφή μιας βάσης δεδομένων : 

mysql> DROP TABLE <tableName>; 

  

2.4.3.Εισαγωγή Δεδομένων σε Πίνακα (Table) 

Η εντολή για να εισάγουμε δεδομένα σε μια βάση δεδομένων αποκαλείται INSERT 
και υπάρχουν οι εξής δύο βασικές μορφές αυτής της εντολής : 

mysql> INSERT INTO <table name> SET 

-> columnName1 = value1, 

-> columnName2 = value2, 

-> ... 

-> ; 

mysql> INSERT INTO <table name> 
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-> (columnName1, columnName2, ...) 

-> VALUES (value1, value2, ...); 

 

Έτσι, για να προσθέσουμε έναν πελάτη στον πίνακα, μπορούμε να επιλέξουμε μια 
από τις εξής εντολές : 

mysql> INSERT INTO Material(‘MaterialId’,’Code’,’MaterialtypeId’,’ Name’,’ 
Description’,‘ MeasureId’, ‘Quantity’) values(2,'mat2',10,'ftero','aristero',7,1); 

     Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι για την  εντολή INSERT, η σειρά με την οποία 
γράφουμε τις στήλες πρέπει να ταιριάζει με την σειρά με την οποία γράφουμε τις 
αντίστοιχες τιμές. 

 

2.4.4.Η δήλωση  ALTER TABLE 

Μια αναγκαία λειτουργία στις βάσεις δεδομένων είναι η αλλαγή κάποιου 
πίνακα. Με τη δήλωση ALTER TABLE δίνεται η δυνατότητα να αλλάξουμε έναν 
πίνακα. Αναλυτικότερα, μπορούμε να προσθέσουμε μια στήλη σε έναν πίνακα, 
δηλαδή ένα νέο πεδίο ή να τροποποιήσουμε μια στήλη/πεδίο που ήδη υπάρχει. 

 
Η σύνταξη της δήλωσης ALTER TABLE είναι: 
 

mysql>  ALTER  table_name 
  <ADD column_name data_type; | MODIFY column_name data_type;> 
 
Παράδειγμα: 
mysql>  ALTER TABLE Material MODIFY NAME CHAR(40); 
 
Table altered. 

 

2.4.5Εμφάνιση των Αποθηκευμένων Δεδομένων 

Η εντολή για να δούμε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στους πίνακες 
μιας βάσης δεδομένων είναι η SELECT και αποτελεί την πιο πολύ χρησιμοποιούμενη 
και πιο πολύπλοκη εντολή της SQL. 

Η επόμενη εντολή θα εμφανίσει ό,τι είναι αποθηκευμένο στον πίνακα Clients : 

mysql> SELECT * FROM Material;

Αν θέλουμε να εμφανισθούν οι τιμές ορισμένων μόνο στηλών, δίνουμε την εξής 
εντολή : 
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+------------+--------+----------------+-----------+---------------------+-----------+----------+ 

| MaterialId | Code   | MaterialtypeId | Name  | Description      | MeasureId | Quantity | 

+------------+--------+----------------+-----------+---------------------+-----------+----------+ 

|          0 | ldg    |              1  | Gears        | Landing Gear        |          1 |       14 | 

|          1 | clk    |              2   | Clock       | Clock                     |          1 |        1 | 

|          2 | airspd |              2 | Airspeed  | Airspeed indicator  |         1 |        1 | 

|          4 | altmtr |              2 | Altimeter | Altimeter indicator |          1 |        1 | 

… 

mysql> SELECT MaterialID, Name FROM Material;

Το αποτέλεσμα θα είναι ως εξής : 

+------------+--------------------+ 

| MaterialID | Name               | 

+------------+--------------------+ 

|                  0 | Gears              | 

|                  1 | Clock              | 

|             2 | Airspeed         | 

|           4 | Altimeter        | 

|           5 | Brake              | 

|           6 | Navigation Display | 

|           7 | Attitude             | 

|           8 | Radio Magnetic | 

|           9 | Engine               | 

… 

Εκτός από το να εμφανίσουμε τις στήλες που θέλουμε με την εντολή Select, 
μπορούμε να τροποποιήσουμε την εμφάνισή τους με συναρτήσεις (functions). Μια 
συνάρτηση, η LEFT(), εμφανίζει έναν μέγιστο καθορισμένο αριθμό χαρακτήρων για 
μια στήλη. 

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να δούμε μόνο τους 10 πρώτους χαρακτήρες της στήλης 
Name, μπορούμε να δώσουμε την εξής εντολή : 
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mysql> SELECT MaterialID, LEFT(Name, 10) FROM Material;

Μια άλλη χρήσιμη συνάρτηση είναι η COUNT(), η οποία απλά μετράει τον αριθμό 
των επιστρεφόμενων αποτελεσμάτων. Έτσι, για παράδειγμα, αν θέλουμε να βρούμε 
πόσα Υλικά υπάρχουν στον πίνακα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξής εντολή 
: 

mysql> SELECT COUNT(*) FROM Material;

            COUNT(*)

 

2.4.6.Η Δήλωση WHERE 

Χρησιμοποιώντας την δήλωση (clause) WHERE σε μια εντολή SELECT, μπορούμε 
να περιορίσουμε τα επιστρεφόμενα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας κάποια συνθήκη, 
ως εξής : 

mysql> SELECT COUNT(*) FROM Material

-> WHERE Name = "ftero"; 

 

+------------------+ 

|    COUNT(*)   | 

+-----------------+ 

|                     2  | 

+-----------------+ 

 

Το παραπάνω ερώτημα (query) θα μετρήσει τον αριθμό των υλικών που έχουν το 
ονομασία  τους είναι ‘ftero’ 

Μια άλλη παραλλαγή της δήλωσης WHERE που μας δίνει την δυνατότητα να 
αναζητήσουμε καταχωρήσεις που περιέχουν ένα συγκεκριμένο κομμάτι κειμένου, 
είναι η εξής : 

mysql> SELECT Name FROM Material

-> WHERE Name LIKE "%ro%";

+-------------+ 

| Name        | 
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+-------------+ 

| ftero           | 

+-------------+ 

Αυτό το ερώτημα (query) εμφανίζει το κείμενο όλων των ονομασιών των υλικών που 
περιέχουν το κείμενο ro στην στήλη Name. Η λέξη κλειδί (keyword) LIKE λέει στην 
MySQL ότι η συγκεκριμένη στήλη πρέπει να ταιριάζει με το δεδομένο υπόδειγμα, 
που σ’ αυτήν την περίπτωση είναι το "%ro%". 

Τα σύμβολα % εδώ σημαίνουν ότι το κείμενο ro μπορεί να έχει πριν και μετά ένα 
οποιοδήποτε κείμενο. Κάτι δηλαδή σαν τον γνωστό μας χαρακτήρα μπαλαντέρ 
(wildcard) * από άλλα προγράμματα. 

Μπορούμε επίσης να συμπεριλάβουμε και συνθήκες στην δήλωση WHERE για να 
περιορίσουμε κι άλλο τα αποτελέσματα.  

mysql> SELECT Name FROM Clients WHERE

-> Name LIKE "%ro%" AND

-> Code >= "c1";

  

2.4.7.Τροποποίηση των Αποθηκευμένων Δεδομένων 

Για να κάνουμε αλλαγές στις τιμές ενός πίνακα μιας βάσης δεδομένων, 
χρησιμοποιούμε την εντολή UPDATE, η σύνταξη της οποίας είναι ως εξής : 

mysql> UPDATE <tableName> SET 

-> <col_name>=<new_value>, ... 

-> WHERE <where clause>; 

Έτσι, για παράδειγμα, αν θελήσουμε να αλλάξουμε την περιγραφή σε ένα υλικό 
ημερομηνία γέννησης ενός πελάτη, θα πρέπει να δώσουμε την εξής εντολή : 

mysql> UPDATE  Material set  DESCRIPTION = 'dexi' WHERE NAME = ‘ftero’ 

Η στήλη MaterialId είναι βολική σ’ αυτήν την περίπτωση καθώς μας δίνει την 
δυνατότητα να διαχωρίσουμε εύκολα και σίγουρα το υλικό που θέλουμε να 
τροποποιήσουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την δήλωση WHERE, όπως 
στην επόμενη εντολή η οποία αλλάζει την  περιγραφή των καταχωρήσεων πελατών 
που περιέχουν το κείμενο ro : 

mysql> UPDATE Material set  DESCRIPTION = 'dexi'  
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WHERE NAME LIKE “%ro%” 

  

2.4.8.Διαγραφή Αποθηκευμένων Δεδομένων 

Για να διαγράψουμε γραμμές (εγγραφές) στην SQL, η σύνταξη είναι η εξής : 

mysql> DELETE FROM <tableName> WHERE <where clause>; 

Έτσι, για παράδειγμα, για να διαγράψουμε όλα τα υλικά που περιέχουν το κείμενο ro 
από τον πίνακα Clients, πρέπει να δώσουμε το επόμενο ερώτημα : 

mysql> DELETE FROM Material WHERE Name LIKE "%ro%";

Η επόμενη εντολή θα αδειάσει τον πίνακα Clients με μιας : 

mysql> DELETE FROM Material;

 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
 
3.1.Περιγραφή του συστήματος υποβοήθησης ανίχνευσης βλαβών 
 
Σε αυτό το σημείο θα δούμε για ποιον είναι σχεδιασμένη τέτοιου είδους εφαρμογή . 
Θα μελετήσουμε πως θα ήθελαν κάποιοι χρηστές να βλέπουν ένα τέτοιο σύστημα και 
θα γίνει η περιγραφή για το πώς αποφασίστηκε να λειτουργεί η τελική εφαρμογή για 
την ανίχνευση βλαβών 
  

Για ποιον είναι σχεδιασμένη η εφαρμογή  

Είναι σχεδιασμένη για τους διαχειριστές συντήρησης και  υπεύθυνους συντήρησης  
 
Τι ζητάει ο κάθε συντηρητής  
 

Έχει γίνει ερώτηση σε μερικούς συντηρητές τι μορφή θα θελαν να έχει μια 
εφαρμογή ανιχνεύσεις βλαβών και αναφέρονται παρακάτω 3 διαφορετικές απόψεις  
 

Ο πρώτος συντηρητής ήθελε όταν ανοίγει η εφαρμογή να γίνεται μια 
περιήγηση σε όλο το αεροπλάνο για τα τυχόν προβλήματα. Δηλαδή  να υπάρχει μια 
κάμερα η οποία μόλις φορτωθεί η εφαρμογή να πηγαίνει από το ένα σημείο έλεγχου 
σε άλλο αυτόματα και σε εκείνα τα σημεία να υπάρχουν λαμπάκια ένδειξης με τα 
χρώματα της σωστής και προβληματικής λειτουργίας  Για παράδειγμα να κάνει μια 
περιήγηση ξεκινώντας από το σημείο συντήρησης  του Air Condition, μετά του 
Electrical System, μετά Nose Landing Gear, Left Landing Gear, Right Landing Gear, 
Antiskid System , Passenger Door, Κτλ. 
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Ο δεύτερος συντηρητής επιθυμούσε να υπάρχει μια μπάρα έλεγχου και να 

υπάρχει απλά ένας πίνακας με τα κομμάτια του αεροπλάνου , χωρίς να υπάρχει από 
πίσω κάποιο εικονικό αεροπλάνο και να βγάζει στο πίνακα μόνο τα υλικά τα οποία 
πιθανών να έχουν βλάβη, 
 χωρίς να εμφανίζονται τα υπόλοιπα σημεία στα οποία η κατάσταση είναι κανονική. 
Αυτό διότι πιστεύει ότι όταν εμφανίζονται  όλα τα δεδομένα για όλα τα υλικά γίνετε 
πολύ μεγάλος όγκος πληροφορίας και πιθανών να κουράζει το μάτι του συντηρητή. 
Επιπλέον για κάθε πίνακα που έχει πρόβλημα να ανοίγει ένα pop –up 
(αναδιπλούμενο)  μενού , το οποίο να είναι όλη την ώρα ορατό , το οποίο να δείχνει 
όλα τα πεδία της βάσης για κάθε αντικείμενο για να μπορούμε να βλέπουμε ποιο 
πεδίο είναι υπεύθυνο για την ένδειξη βλάβης  . Θα ήθελε ο συντηρητής εφόσον έχει 
κάνει την συντήρηση σε κάποιο σημείο να μπορεί να αλλάζει τις πληροφορίες της 
βάσης , αλλά δεν ξέρει να διαχειρίζεται της βάσης διότι δεν είναι database 
administrator έχει μόνο της γνώσης ενός απλού χρηστή υπολογισθεί. Οπότε θα 
επιθυμούσε ένα απλό και εύχρηστο τρόπο να αλλάζει κάποιο πεδίο    
 

Ο τρίτος συντηρητής θέλει να κατηγοριοποιεί κάπως τα υλικά , π.χ. για  
Σύστημα πέδησης να βγάζει μια καθολική κατάσταση και όχι να έχει για κάθε 
κομμάτι του λαμπάκια ένδειξης . Π.χ. αν κάποια από τα : Nose Landing Gear , Left 
Landing Gear, Right Landing Gear έχουν πρόβλημα τότε να μην βλέπουμε τρία 
λαμπάκια από την αρχή της εφαρμογής αλλά ένα ενιαίο το οποίο να είναι κόκκινο αν 
τουλάχιστον ένα από τα κομμάτια έχει βλάβη και να είναι μπλε αν όλα λειτουργούν 
κανονικά. Έτσι επειδή θα υπάρχει μια κατηγοριοποίηση σε συστήματα  (Landing 
Gear System, κτλ) θα είναι πιο εύκολο και γρήγορο να καταλαβαίνει ο κάθε 
συντηρητής  ποια σημεία χρειάζονται συντήρηση  
 

Κάποιος άλλος υπεύθυνος συντήρησης ανέφερε ότι θέλει να βλέπει μόνο το 
ταμπλό του αεροσκάφους αφού υπάρχουν σχεδόν όλες όλα όργανα έλεγχου εκεί. 
Όποτε δεν χρειάζεται να γίνει κατηγοριοποίηση. Ας φαίνετε το κάθε όργανο μαζί με 
το λαμπάκι βλάβης του. Αλλά αυτό θα είναι λίγο κουραστικό για το ανθρώπινο μάτι 
να τα βλέπει όλα μαζί και θα πρέπει ο χρηστής του συστήματος να ξέρει καλά όλες 
τις θέσεις των οργάνων στο ταμπλό για να γνωρίζει που πρέπει να ψάξει κάθε φορά . 
 

Το πρόβλημα στην ιδέα του πρώτου συντηρητή είναι ότι δεν μπορούμε να 
σταματήσουμε ανά πάσα στιγμή την πλοήγηση και να δούμε τι ακριβώς ευθύνεται για 
την ένδειξη βλάβης . 
 

Ο δεύτερος δεν βλέπει την γενική κατάσταση του αεροσκάφους , αλλά μόνο 
κάποια συγκεκριμένα σημεία. Το καλό σημείο είναι ότι θέλει να υπάρχουν κάποια 
αναδιπλωμένα μενού για την εξερεύνηση των πληροφοριών της βάσης  
 

Η ιδέα του τρίτου συντηρητή να βλέπει τα σφάλματα σφαιρικά ανά σύστημα 
και όχι ανά αντικείμενο είναι πολύ έξυπνη . Πρέπει όμως να υπάρχει πληροφορία για 
κάθε υλικό και να βλέπουμε και συγκεκριμένα σημεία βλάβης .  
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Εικόνα 3.1. Πως εμφανίζεται η εφαρμογή για τον τελικό χρήστη 

 
 Έτσι το τελικό σύστημα ανίχνευσης βλαβών αποφασίστηκε να έχει την εξής 
μορφή: 

Όταν ανοίγουμε την εφαρμογή (το αρχείο aircraft.wrl) βλέπουμε ένα εικονικό 
αεροσκάφος . Κάτω αριστερά υπάρχει ένα μενού στο κουμπί Maintanance. To μενού 
αυτό στην αρχή είναι κλειστό. Αν κάνουμε κλικ πάνω στην λέξη Maintenance ανοίγει 
ένα μενού επιλογών. Βλέπουμε κάποια συστήματα και δίπλα σε κάθε λέξη υπάρχει 
μια ένδειξη (χρωματιστός κύκλος) . Η   ένδειξη αυτή γίνεται κόκκινη αν τουλάχιστον 
ένα τμήμα του συστήματος αυτού πιθανών να έχει βλάβη και αντίστοιχα γίνεται μπλε 
αν όλα τα όργανα λειτουργούν κανονικά. 

 
Κάνοντας κλικ σε κάποια επιλογή από την λίστα του μενού ο χρηστής 

πηγαίνει στο πιλοτήριο του αεροπλάνου, στο ταμπλό οργάνων , εκεί που είναι  το 
συγκεκριμένο όργανο ή όργανα τα οποία χαρακτηρίζουν την επιλογή που κάναμε στο 
μενού. 

 
Ενώ στο μενού βλέπαμε την γενική κατάσταση του συστήματος τώρα η 

εφαρμογή μας εμφανίζει τις λυχνίες ένδειξης βλάβης δίπλα σε κάθε όργανο, και εδώ 
η λυχνία (μια σφαίρα δίπλα σε κάθε όργανο) παίρνει το κόκκινο χρώμα αν είναι σε 
κατάσταση που είναι πιθανών να εμφανίσει βλάβη και παίρνει μπλε χρώμα για την 
κανονική κατάσταση λειτουργίας . 

 
Σημειώστε ότι τόσο το γενικό λαμπάκι ένδειξης τόσο και το ειδικό (σε κάθε) 

όργανο δεν έχουν κάποιο χρώμα εξ ορισμού. Ο χρωματισμός τους γίνετε με βάση τις 
πληροφορίες που αντλούν κάθε στιγμή από την Βάση Δεδομένων του Αεροσκάφους 

 
Κάθε όργανο όπως είπαμε έχει μια λυχνία ένδειξης και αν πατήσουμε πάνω σε 

αυτήν γίνετε ανάκτηση των πεδίων τις βάσης δεδομένων που μπορούν να 
προκαλέσουν βλάβη και έτσι μπορούμε να βάσης δεδομένων λέξουμε αν ο 
χρωματισμός της λυχνίας σύμφωνη με τα δεδομένα της . Πρέπει να μπορούμε να 
βλέπουμε κάποια πληροφορία από την  βάση δεδομένων. Δεν χρειάζεται όμως να 
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εμφανίζουμε όλα τα πεδία σε κάθε πίνακα της βάσης μπορούμε να βγάζουμε τα πεδία 
εκείνα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον συντηρητή , δηλ. Το Όνομα του 
Material ή του Item , το Fatigue description, της τρέχουσες τιμές του MaterialFatigue 
, MaterialItem και του MaterialΙnspestion , ItemΙnspestion.  

 
Πρέπει επίσης να μπορούμε να αλλάζουμε την πληροφορία στην βάση 

δεδομένων. Το πρόβλημα είναι ότι άλλοι συντηρητές θέλουν να βλέπουν και την 
περιγραφή του Material, Item , άλλοι θεωρούν ότι την γνωρίζουν από τα εικόνα του 
τμήματος του βλέπει εκείνη την στιγμή. Άλλη θέλουν να περιέχει και την περιγραφή 
της Κόπωσης (Fatigue)και την Ημερομηνία  τελευταίου έλεγχου και άλλοι λένε ότι το 
να βλέπουν τι είδος κόπωσης έχει το κάθε αντικείμενο γεμίζει την οθόνη της 
εφαρμογής με περιττές πληροφορίες η πληροφορίες που χρειάζονται μόνο στην αρχή.  

 
Η εφαρμογή υλοποιήθηκε έτσι ώστε να δίνει την δυνατότητα στον κάθε 

χρήστη πατώντας το λαμπάκι ένδειξης να δει τις  πληροφορίες . Επιπλέον να μπορεί 
αν θέλει να κλείσει κάποιες από τις πληροφορίες του αντικειμένου που έχουν 
εμφανιστεί πατώντας ένα κλικ πάνω σε αυτές .  
 

Όσο αφορά το μενού επιλογών έχουμε και εδώ κάποια αλλαγή στα χρώματα. 
Κάνοντας κλικ σε κάποια επιλογή βλέπουμε κατά την διάρκεια πίεσης του κουμπιού 
του ποντικιού το χρώμα του φόντου στην συγκεκριμένη επιλογή να γίνεται ροζ. Το 
φόντο γίνετε γαλάζιο μετά την επιλογή κάποιας λέξης στο μενού ή αν έχει γίνει είδη 
κάποια επιλογή στο παρελθόν για να γνωρίζει ο χρηστής ποια επιλογή έχει επισκεφτεί 
ήδη  
 
 
3.2. Εγκατάσταση Εφαρμογής  

Παρακάτω περιέχονται οι οδηγίες για την Εγκατάσταση και την χρήση της 
εφαρμογής  

Τα αρχεία που περιέχονται στο συνοδευτικό CD είναι: 

Αρχείο  Περιγραφή 
JAVA  

execsql.class  Είναι Java class αρχείο το οποίο μας βοηθάει να 
συνδέσουμε το VRML κόσμο με την βάση δεδομένων  

ExecsqlException.class  Βοηθητική κλάση που παράγεται από το execsql αρχείο  
ShowConnectDialog.class Είναι Java class αρχείο για το εισαγωγή στην βάση  

ConnectDialog.class  Είναι Java class αρχείο για την επικοινωνία με την βάση 

WRL  

Aircraft.wrl Το βασικό VRML αρχείο περιέχει το αεροπλάνο και το 
βασικό Μενού επιλογών  

Ctrl/Ctrl2.wrl Το κουμπί που ανοίγει το μενού επιλογών  
SQL  

airbase.sql  Είναι SQL αρχείο το οποίο δημιουργεί την Βάση 
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δεδομένων για το Main.wrl  

Διάφορα sql αρχεία 

Διάφορα sql αρχεία για να  δοκιμάζουμε πολλές 
περιπτώσεις για πολλά υλικά, διαφορετικά από αυτές που 
μας δίνει από την αρχή το αρχείο airbase.sql 
Για παράδειγμα το αρχείο clock.sql θέτει το πεδίο 
RegisteredDate του πίνακα materialfatigue ίσον με 
2003-09-07 

Αναφορά   

Report.doc Αναφορά της Διπλωματικής Εργασίας  

 
 
Λογισμικό-Software Περιγραφή 
Cortvrml Browser για VRML  
Mysql_connector_java_2.0.14 Συμπιεσμένο αρχείο για Διασύνδεση της mysql με την 

γλώσσα προγραμματισμού Java 
j2sdk-1_3_1_02-win Java compiler 

dev5beta 

PhpDev πακέτο περιέχει τα : 
Mysql,  
Apache Server ,  
Php compiler 

ER-Win Πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την σχεδίαση 
βάσης δεδομένων 

 
CosmoWorlds20eval  Εργαλείο σχεδίασης για το VRML κόσμο 

 
Πριν ξεκινήσετε την εφαρμογή πρέπει να σιγουρευτείτε ότι όλα τα αρχεία  
JDBC class και όλοι οι οδηγοί είναι έγκυρα εγκατεστημένοι στον υπολογιστή σας.   
 
Πρέπει να αντιγράψετε το αρχείο "execsql.class" και  όλα τα αλλά αρχεία  "*.class" 
στο ίδιο κατάλογο που θα έχετε τα βασικά VRML αρχεία. Δημιουργήστε ένα 
κατάλογο που θα το ονομάσετε air 
 
Το “Aircraft.wrl” αρχείο είναι μια VRML  εφαρμογή η οποία δείχνει πως μπορούμε 
να εμφανίζουμε δεδομένα από μια βάση δεδομένων. Πριν το VRML αρχείο πρέπει να 
τρέξετε το αρχείο “airbase.sql” για να κάνουμε εγκατάσταση δεδομένων σε μια  
καινούργια βάση δεδομένων και μετά να χρησιμοποιήσουμε το  URL  string για 
σύνδεση στο Script κόμβο "connect" του VRML αρχείου ".wrl"για να αναφερόμαστε 
στο database server.  
 
Πιο αναλυτικά τα βήματα εγκατάστασης είναι τα εξής: 

1. Κατεβάζουμε το Cortona VRML Client και το κάνουμε εγκατάσταση στο 
υπολογιστή μας από την διεύθυνση  

http://www.parallelgraphics.com/bin/cortvrml.exe 
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ή από  

http://www.parallelgraphics.com/products/cortona/download 

ή από το CD 

2.Θα χρειαστεί να τρέξουμε Αpache server και βέβαια τον Mysql server.(π.χ. Αpache 
1.3.26 και την 3.23) 

3.Για java χρησιμοποιώ jdk . Για παράδειγμα από το  CD πρέπει να φορτώσουμε το 
j2sdk-1_3_1_02-win 

4. Και για να κανείς compile τα αρχεία java πρέπει  

• αν δουλεύουμε στο λειτουργικό σύστημα Windows98 

να προσθέσουμε στο path στο c:\autoexec.bat   το  

SET PATH=c:\jdk1.3.1_02\bin;%PATH%      (για το jdk1.3.1_02) 

5. Κατεβάζουμε το Mysql J Connector από το CD ή από την σελίδα της mysql 

http://www.mysql.com/products/connector-j/index.html 

Εδώ χρησιμοποιήθηκε την έκδοση Connector/J 2.0 

Κάνουμε το αρχείο αυτό αποσυμπίεση σε κάποιο κατάλογο, για παράδειγμα στο 
c:\mscon. 

6. 

• αν δουλεύουμε στο λειτουργικό σύστημα Windows98 να προσθέσουμε στο 
c:\autoexec.bat   το  

set CLASSPATH=D:\Program Files\Common 
Files\ParallelGraphics\Cortona\classes.zip;c:\mscon; 

 

• αν δουλεύουμε στο λειτουργικό σύστημα Windows 2000  

πρέπει να κάνουμε δεξί κλικ στο “Ο Υπολογιστής μου” , μετά “Ιδιότητες” , 
στην καρτέλα “Για προχωρημένους” κάντε κλικ στο κουμπί “ Μεταβλητές  
Περιβάλλοντος” και θα δείτε το παρακάτω παράθυρο 
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  Εικόνα 3.2. Παραθυρο για τις Μεταβλητές  Περιβάλλοντος 

Αν υπάρχει ήδη η  μεταβλητή   CLASSPATH τότε πατάμε το κουμπί “Επεξεργασία” 
και προσθέτουμε 

C:\Program Files\Common Files\ParallelGraphics\Cortona \classes.zip;c:\mscon; 

Αν δεν υπάρχει ήδη η  μεταβλητή CLASSPATH τότε πατάμε το κουμπί 
“Δημιουργία” και φτιάχνουμε την μεταβλητή CLASSPATH και βάζουμε από κάτω 

C:\Program Files\Common Files\ParallelGraphics\Cortona \classes.zip;c:\mscon; 

Αυτά τα κάναμε για να βρίσκει η java τις κλάσεις για την vrml και τον driver για την 
mysql. 

Τώρα μπορούμε να κάνουμε compile ένα java πρόγραμμα και να δουλεύει 

7. Μέσα στο κατάλογο c:\mscon πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο το  

mysql-connector-java-2.0.14-bin.jar. Μπορεί να έχει δημιουργηθεί κατάλογος  

mysql-connector-java-2.0.14 τότε πρέπει να βγάλουμε το αρχείο mysql-connector-
java-2.0.14-bin.jar εξωτερικά από αυτό ώστε να βρίσκετε στο c:\mscon . 

Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν βρίσκει ακόμα την σωστή διαδρομή του 
CLASSPATH και βγάζει κάποιο μήνυμα ότι δεν βρίσκει τον driver για την mysql 
τότε πρέπει να κάνουμε το αρχείο 
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mysql-connector-java-2.0.14-bin.jar αντιγραφή στο  

C:\Program Files\JavaSoft\JRE\1.3.1\lib\ext  κατά κύριο λόγο 

και στο c:\jdk1.3.1\jre\lib\ext  εάν δεν δουλεύει το άλλο. 

 

8. Βάζουμε τα αρχεία μας στο φάκελο του apache 

p.x. c:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs\ onomadirectory 

αν έχουμε κάνει εγκατάσταση ξεχωριστά του Αpache server και ξεχωριστά του 
Mysql. 

Αλλιώς αν έχουμε κατεβάσει το PhpDev τότε βάζουμε τα αρχεία μας στο  

c:\phpdev5\onomadirectory  

 Για να δημιουργήσουμε την κατάλληλη βάση τρέχουμε το  mysql.exe και γράφουμε 

Mysql> create database new 

Mysql>source arxeio.sql (αρχείο με τις sql εντολές που δημιουργεί τους πίνακες τις  

Βάσης και εισάγει στοιχεία σε αυτήν) 

9. Τα αρχεία με κατάληξη wrl αντιγράψτε τα στο κατάλογο air. 
 
10. Τα αρχεία με κατάληξη sql χρειάζεται να γίνουν αντιγραφή στο φάκελο mysql\bin 
 

11. Φορτώνουμε το κύριο αρχείο σε κάποιο browser (π.χ. IΕxplorer , 
NetscapeCommunicator) χρησιμοποιώντας την διεύθυνση  

http://localhost/air/Aircraft.wrl 

 
Debugging   μηνύματα   
Όταν τρέχει η εφαρμογή βλέπουμε debugging μηνύματα  πάνω VRML κονσόλα, μας 
ειδοποιεί αν έχουμε συνδεθεί ή όχι με βάση , και μερικές κονσόλες ( cortona 
κονσόλα) δείχνουν και ποιες ερωτήσεις και ποιες ενημερώσεις γίνονται μέσω της 
VRML κάθε φορά 
 
Περιορισμοί 
Οι περιορισμοί της εφαρμογής :  

• Δεν υποστηρίζονται πολλαπλές συνδέσεις σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων, 
δηλ πρέπει να  δουλεύουμε μόνο με μια βάση δεδομένων κάθε φορά.  

 35



 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
Βάση Δεδομένων 
 
Το αεροπλάνο έχει παρά πολλά όργανα, τμήματα και μια πλειάδα από συστήματα . 
Κάποια από αυτά αναφέρονται παρακάτω  

Ground Service Connections Layout 
Grounding Points 
Hydraulic System 
Electrical System 
Oxygen System 
Pneumatic System (Pneumatic Power Requirements) 
Potable Water System 
Oil System 
Toilet System 
Landing Gear Footprint System 
Digital clock 
Engine 
 
Η συντήρηση του αεροπλάνου γίνεται σε πολλά σημεία (βλέπε εικόνα) 
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Εικόνα 4.1. Σημεία που χρειάζεται συντήρηση ένα αεροσκάφος  
 

AC  Aircondition Unit 
AIR  Air Start Unit 
CAT    Catering Vehicle (Vehicle Όχημα) 
CLEAN CLEANING  Vehicle 
CONVEYOR CONVEYOR Belt 
GPU Ground Power Unit 
LV Lavatory Vehicle 
PL Pallet.Container Loader 
TOW Towing Tractor 
WV Potable Water Vehicle (Όχημα πόσιμου νερού) 

 
 

Το ζήτημα της εφαρμογής δεν είναι να υλοποιήσουμε ακριβώς το αντίγραφο 
κάποιου αεροπλάνου , αλλά χρησιμοποιώντας μερικά μόνο τμήματα να δείξουμε ότι 
η VRML βοηθάει να βλέπουμε οπτικά που έχουμε βλάβη, κάτι το οποίο προκύπτει 
από τις πληροφορίες που ανακτούμε από την βάση δεδομένων  
 
 
4.1.Σχεδιασμός του  Entity Relation (ER) διαγράμματος 
 
Με την βοήθεια του εργαλείου  ER-WIN φτιάχτηκε το Entity Relational Diagram 
(Διάγραμμα Σχέσεων - Οντοτήτων ), δηλ.  η δομή των πινάκων  της Βάσης 
Δεδομένων. Μετά έγινε η μετατροπή του διαγράμματος αυτού σε SQL γλώσσα .  
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Εικόνα 4.2. Οι πίνακες της Βάσης Δεδομένων του αεροσκάφους , όλες οι οντότητες και 
τα πεδία της  
 
Πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα ονομάζεται “air”  μέσα στην 
οποία θα υπάρχουν οι πίνακες .  
Με την εντολή drop database air  διαγράφουμε την παλιά βάση air αν υπάρχει 
τέτοια. 
Με την εντολή create database air δημιουργούμε μια καινούργια βάση που την 
ονομάζουμε air.  
Με την εντολή use air  ορίζουμε ότι θα χρησιμοποιούμε την βάση air. 
Αν θέλουμε να δούμε τους πίνακες γράφουμε  Show tables    και αν θέλουμε να 
δούμε την περιγραφή κάποιου συγκεκριμένου πίνακα πληκτρολογούμε το Describe 
tablename στο mysql περιβάλλον  
 
Επιπλέον αν όλη η βάση υπάρχει σε κάποιο συγκεκριμένο αρχείο π.χ. airbase.sql 
πληκτρολογούμε την εντολή  
Source airbase.sql 
 
(To airbase.sql πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο κατάλογο που βρίσκεται και το 
mysql.exe) 
  
 
Το αρχείο με την περιγραφή της βάσης σε SQL γλώσσα  δίδεται παρακάτω  
 
create database air; 
use air; 
 
CREATE TABLE Fatigue ( 
       FatigueId            INTEGER NOT NULL, 
       NAME                 VARCHAR(20) NOT NULL, 
       DESCRIPTION          VARCHAR(20) NOT NULL, 
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       FATIGUETYPEID        INTEGER NOT NULL 
); 
 
 
ALTER TABLE Fatigue 
       ADD  ( PRIMARY KEY (FatigueId) ) ; 
 
 
CREATE TABLE Inspection ( 
       InspectionId         INTEGER NOT NULL, 
       NAME                 VARCHAR(20) NULL, 
       ACTIVE               VARCHAR(20) NULL, 
       AUTOCHECK            INTEGER NULL, 
       STANDARID            INTEGER NULL, 
       INSPECIONTYPEID      INTEGER NULL, 
       DESCRIPTION          VARCHAR(40) NULL 
); 
 
 
ALTER TABLE Inspection 
       ADD  ( PRIMARY KEY (InspectionId) ) ; 
 
 
CREATE TABLE Item ( 
       ItemId               INTEGER NOT NULL, 
       MaterialId           INTEGER NULL, 
       PartnumberId         INTEGER NULL, 
       OrganizationId       INTEGER NULL, 
       LocationId           INTEGER NULL, 
       StatusId             INTEGER NULL, 
       Serialnumber         VARCHAR(20) NULL, 
       Quantity             INTEGER NULL 
); 
 
 
ALTER TABLE Item 
       ADD  ( PRIMARY KEY (ItemId) ) ; 
 
 
CREATE TABLE ItemFatigue ( 
       ItemId               INTEGER NOT NULL, 
       FatigueId            INTEGER NOT NULL, 
       RegisteredValue      INTEGER NULL, 
       CurrentValue         INTEGER NULL 
); 
 
 
ALTER TABLE ItemFatigue 
       ADD  ( PRIMARY KEY (FatigueId, ItemId) ) ; 
 
 
CREATE TABLE ItemInspection ( 
       ItemId               INTEGER NOT NULL, 
       InspectionId         INTEGER NOT NULL, 
       Active               INTEGER NOT NULL, 
       Lastexecution        DATE NOT NULL 
); 
 
 
ALTER TABLE ItemInspection 
       ADD  ( PRIMARY KEY (ItemId, InspectionId) ) ; 
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CREATE TABLE Material ( 
       MaterialId           INTEGER NOT NULL, 
       Code                 VARCHAR(20) NULL, 
       MaterialtypeId       INTEGER NULL, 
       Name                 VARCHAR(20) NULL, 
       Description          VARCHAR(40) NULL, 
       MeasureId            INTEGER NULL, 
       Quantity             INTEGER NULL 
); 
 
 
ALTER TABLE Material 
       ADD  ( PRIMARY KEY (MaterialId) ) ; 
 
 
CREATE TABLE MaterialFatigue ( 
       FatigueId            INTEGER NOT NULL, 
       MaterialId           INTEGER NOT NULL, 
       RegisteredDate       DATE NULL, 
       CurrentDate          DATE NULL  
); 
 
 
ALTER TABLE MaterialFatigue 
       ADD  ( PRIMARY KEY (FatigueId, MaterialId) ) ; 
 
 
CREATE TABLE MaterialInspection ( 
       InspectionId         INTEGER NOT NULL, 
       MaterialId           INTEGER NOT NULL, 
       RegisteredDate       DATE NULL, 
       CurrentDate          DATE NULL 
); 
 
 
ALTER TABLE MaterialInspection 
       ADD  ( PRIMARY KEY (InspectionId, MaterialId) ) ; 
 
 
CREATE TABLE Position ( 
       PositionId           INTEGER NOT NULL, 
       Name                 VARCHAR(20) NULL, 
       Description          VARCHAR(20) NULL, 
       MaterialId           INTEGER NOT NULL 
); 
 
 
ALTER TABLE Position 
       ADD  ( PRIMARY KEY (PositionId) ) ; 
 
 
CREATE TABLE PositionLinks ( 
       PositionId           INTEGER NOT NULL, 
       ItemchildId          INTEGER NULL, 
       ItemId               INTEGER NULL 
); 
 
 
ALTER TABLE PositionLinks 
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       ADD  ( PRIMARY KEY (PositionId) ) ; 
 
 
ALTER TABLE Item 
       ADD  ( FOREIGN KEY (MaterialId) 
                             REFERENCES Material ) ; 
 
 
ALTER TABLE ItemFatigue 
       ADD  ( FOREIGN KEY (ItemId) 
                             REFERENCES Item ) ; 
 
 
ALTER TABLE ItemFatigue 
       ADD  ( FOREIGN KEY (FatigueId) 
                             REFERENCES Fatigue ) ; 
 
 
ALTER TABLE ItemInspection 
       ADD  ( FOREIGN KEY (InspectionId) 
                             REFERENCES Inspection ) ; 
 
 
ALTER TABLE ItemInspection 
       ADD  ( FOREIGN KEY (ItemId) 
                             REFERENCES Item ) ; 
 
 
ALTER TABLE MaterialFatigue 
       ADD  ( FOREIGN KEY (MaterialId) 
                             REFERENCES Material ) ; 
 
 
ALTER TABLE MaterialFatigue 
       ADD  ( FOREIGN KEY (FatigueId) 
                             REFERENCES Fatigue ) ; 
 
 
ALTER TABLE MaterialInspection 
       ADD  ( FOREIGN KEY (MaterialId) 
                             REFERENCES Material ) ; 
 
 
ALTER TABLE MaterialInspection 
       ADD  ( FOREIGN KEY (InspectionId) 
                             REFERENCES Inspection ) ; 
 
 
ALTER TABLE PositionLinks 
       ADD  ( FOREIGN KEY (ItemId) 
                             REFERENCES Item ) ; 
 
 
ALTER TABLE PositionLinks 
       ADD  ( FOREIGN KEY (PositionId) 
                             REFERENCES Position ) ; 
 
 
4.2.Εισαγωγή δεδομένων στην Βάση Δεδομένων 
 

 41



Θα κάνουμε εδώ εισαγωγή δεδομένων στην βάση που έχουμε σχεδιάσει και θα   
βλέπουμε εδώ ‘ένα ένα τα όργανα με εικόνες για να καταλαβαίνουμε ποιες εισαγωγές 
θα γίνουν  
 
# ------------------ Landing Gear Indicator-------------------- 
 

 
Εικόνα 4.3. Σύστημα  πέδησης 

 
Είναι το σύστημα πέδησης  
Έχουμε ένα Item για το μπροστινό σύστημα πέδησης , 
Ένα για το σύστημα πέδησης αριστερού φτερού  και ένα για το σύστημα πέδησης 
δεξιού φτερού   
 
 
INSERT INTO `material` (`MaterialId`, `Code`, `MaterialtypeId`, `Name`, 
`Description`, `MeasureId`, `Quantity`) VALUES ('0', 'ldg', '1', 'Gears', 'Landing 
Gear', '1', '14'); 
 
 
INSERT INTO `item` (`ItemId`, `MaterialId`, `PartnumberId`, `OrganizationId`, 
`LocationId`, `StatusId`, `Serialnumber`, `Quantity`) VALUES ('0', '0', '1', '1', '1', 
'1', 'noselg', '2'); 
 
INSERT INTO `item` (`ItemId`, `MaterialId`, `PartnumberId`, `OrganizationId`, 
`LocationId`, `StatusId`, `Serialnumber`, `Quantity`) VALUES ('1', '0', '1', '1', '1', 
'1', 'leftwlg', '6'); 
 
INSERT INTO `item` (`ItemId`, `MaterialId`, `PartnumberId`, `OrganizationId`, 
`LocationId`, `StatusId`, `Serialnumber`, `Quantity`) VALUES ('2', '0', '1', '1', '1', 
'1', 'rightwlg', '6'); 
 
# ------------------Antiskid-------------------- 
 

 
 

Εικόνα 4.4. Antiskid σύστημα 
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Το Antiskid είναι το σύστημα που χρησιμοποιούμε για να μην γλιστράνε και 
μπλοκάρουν οι μπροστινές ρόδες του αεροπλάνου για να μπορεί να στρίβει το 
αεροπλάνο κατά την προσγειώσει 
 
 
INSERT INTO `item` (`ItemId`, `MaterialId`, `PartnumberId`, `OrganizationId`, 
`LocationId`, `StatusId`, `Serialnumber`, `Quantity`) VALUES ('3', '0', '1', '1', '1', 
'1', 'antiskid', '1'); 
 
 
# ------------------Clock-------------------- 
 

 

Εικόνα 4.5. Το ρολόι του αεροπλάνου  

 
ET Counter   
Εμφανίζει και χρονομετρεί το χρόνο 
 
Sweep Second Hand   
Δείχνει τα δευτερόλεπτα σε χρονομετρητή 
 
ET Selector    

• RUN – Ξεκινάει την αντίστροφη μέτρηση για το υπολειπόμενο πτήσης  
• HOLD – Σταματάει το χρόνο.  
• RESET – Ξεκινάει την χρόνο μέτρησης από το μηδέν 

 
INSERT INTO `material` (`MaterialId`, `Code`, `MaterialtypeId`, `Name`, 
`Description`, `MeasureId`, `Quantity`) VALUES ('1', 'clk', '2', 'Clock', 'Clock', '1', 
'1'); 
 
 
# ------------------Airspeed Indicator 
Όργανο τα  οποίο δείχνει την ταχύτητα  του αεροπλάνου 
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Εικόνα 4.6. Όργανο έλεγχου ταχύτητας  του αεροπλάνου 

 
INSERT INTO `material` (`MaterialId`, `Code`, `MaterialtypeId`, `Name`, 
`Description`, `MeasureId`, `Quantity`) VALUES ('2', 'airspd', '2', 'Airspeed', 
'Airspeed indicator', '1', '1'); 
 
 
 
# ------------------Altimeter Indicator 
 
Όργανο τα  οποίο δείχνει το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται το αεροπλάνο κατά την 
διάρκεια της πτήσης  
 

 

Εικόνα 4.7. Όργανο υψόμετρου 

 
INSERT INTO `material` (`MaterialId`, `Code`, `MaterialtypeId`, `Name`, 
`Description`, `MeasureId`, `Quantity`) VALUES ('4', 'altmtr', '2', 'Altimeter', 
'Altimeter indicator', '1', '1'); 
 
 
# ---------BRAKES και ACCU PRESS Indication   
Είναι ένδειξη για  το Φρένο  και την πίεση  του συστήματος φρεναρίσματος  
 

 
Εικόνα 4.8. Φρένο και πίεση  του συστήματος φρεναρίσματος 

 

 44



INSERT INTO `material` (`MaterialId`, `Code`, `MaterialtypeId`, `Name`, 
`Description`, `MeasureId`, `Quantity`) VALUES ('5', 'brake', '2', 'Brake', 'Brake 
indicator', '1', '1'); 
 
 
#-----------Navigation Display 
 

 

Εικόνα 4.9. Οθόνη πλοήγησης  

 
INSERT INTO `material` (`MaterialId`, `Code`, `MaterialtypeId`, `Name`, 
`Description`, `MeasureId`, `Quantity`) VALUES ('6', 'nd', '2', 'Navigation 
Display', 'Navigation Display', '1', '1'); 
 
  
Ο Navigator Display περιέχει πολλά στοιχεία : 
 
Εμφανίζει το την πραγματική ταχύτητα αεροπλάνου 
 
Κατεύθυνση και ταχύτητα αέρα   
Παρουσιάζει κατεύθυνσης και ταχύτητα  αέρα όσον αφορά την Βόρια  αριθμητική 
κατεύθυνση και όσον αφορά το Βορρά  της μαγνητικής πυξίδας στο πράσινο βέλος  
 
Waypoint πληροφορίες (πληροφορίες διαδρομής) · 
  α)Προσδιορισμός (τίτλος) - εμφανίζετε με άσπρο   
  β)διαδρομή να πάει (011) - εμφανίζετε με πράσινο 
  γ)απόσταση να πάει (5.5nm) - εμφανίζετε με πράσινο  
  δ)υπολογισμός του χρόνο αφίξεως (05:36) - εμφανίζετε σε πράσινο. 
 
Ραντάρ Καιρού 
Παρουσίαση καιρικής εικόνας στο ραντάρ  
 
Ένδειξη  χρονομέτρου 
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Ο χρόνος εμφανίζετε με λευκό όταν αρχίζει την μέτρηση  το χρονόμετρο. 
 
Σύστημα Προσγείωσης  
Μπλε χρώμα πορτοκαλί σημάτων δεικτών για τον εξωτερικό δείκτη, ασημή το μέσο 
δείκτη και το λευκό για τον εσωτερικό δείκτη. 
 
 
# -------------Attitude Indicator 
 
Είναι ραντάρ το οποίο δείχνει πως είναι τοποθετημένο το αεροπλάνο στην κάθετη και 
στην οριζόντια διάσταση κατά την διάρκεια της πτήσης του 
 
 

 
 

Εικόνα 4.10. Ραντάρ Πορείας 

 
INSERT INTO `material` (`MaterialId`, `Code`, `MaterialtypeId`, `Name`, 
`Description`, `MeasureId`, `Quantity`) VALUES ('7', 'att', '2', 'Attitude ', 'Attitude 
Indicator', '1', '1'); 
 
#---------------- Radio Magnetic Indicator (RMI)  Είναι μια μαγνητική Πυξίδα 

 
Εικόνα 4.11. Μαγνητική Πυξίδα 

INSERT INTO `material` (`MaterialId`, `Code`, `MaterialtypeId`, `Name`, 
`Description`, `MeasureId`, `Quantity`) VALUES ('8', 'rmi', '2', 'Radio Magnetic ', 
'Radio Magnetic Indicator', '1', '1'); 
 
 
 
 
#-------------------------Μηχανή 
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Εικόνα 4.11. Χαρακτηριστικά μηχανής  

 
Αριστερή οθόνη  
 
F.USED 
Είναι η ένδειξης για τα  καύσιμα (F.USED) , δηλ. ποσά καύσιμα υπολογίζεται ότι 
χρησιμοποιούνται Η τιμή  είναι σταματημένη σε ένα σημείο στο κλείσιμο μηχανών 
και επαναρυθμίζεται κατά την έναρξη των μηχανών στο έδαφος. Τα τελευταία δύο 
ψηφία δείχνουν εάν η ένδειξη του χρησιμοποιημένου καυσίματος   είναι ανακριβής. 
Τότε αυτό οφείλεται στην απώλεια ροής καυσίμου για περισσότερο από ένα λεπτό. 
 
OIL Quantity (Ποσότητα ) 
Ένδειξη για την  ποσότητα πετρελαίου. Φαίνετε και από το δείκτη και με την 
ψηφιακή παρουσίαση. Η ένδειξης κυμαίνεται  κάτω από 5 τέταρτα γαλονιού (μείωση) 
ή 7 τέταρτα γαλονιού (αύξηση). 
 
OIL Pressure Indication   
Ένδειξη πίεσης Καύσιμων που εμφανίζεται και ως δείκτης και ως ψηφιακή 
αναπαράσταση. Οι ψηφιακοί σφυγμοί δείχνουν εάν η πίεση πετρελαίου υπερβαίνει 
390 psi (αύξηση) ή 385 psi ( μείωση). Και οι δύο ενδείξεις γίνονται άσημη κάτω από 
80 psi και κόκκινες κάτω από 60 psi.  
 
 
OIL Temperature Indication (ένδειξη θερμοκρασίας )   
Θερμοκρασία καύσιμων σε °C. Οι σφυγμοί επάνω από 156°C δείχνουν την αύξηση  ή 
150°C την μείωση. Γίνεται ασημή εάν η θερμοκρασία υπερβαίνει 156°C για 
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περισσότερο από 15 λεπτά ή κόκκινη όταν είναι επάνω από τις παρουσιάσεις ένδειξης 
165°C. 
 
 
IGN Indication  (ένδειξη μηχανής) 
Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της έναρξης της λειτουργίας των μηχανών.  
 
 
Start Valve Indication  (έναρξη βαλβίδων)  
Δείχνει την έναρξη της βαλβίδας. Μια οριζόντια γραμμή μέσα στο κύκλου δηλώνει 
ότι η βαλβίδα είναι ανοικτή πλήρως. Μια κάθετη γραμμή δηλώνει ότι η βαλβίδα είναι 
πλήρως κλειστή. 
 
Engine Bleed Pressure   
Παρουσιάζει την πίεση των μηχανών. 
  
INSERT INTO `item` (`ItemId`, `MaterialId`, `PartnumberId`, `OrganizationId`, 
`LocationId`, `StatusId`, `Serialnumber`, `Quantity`) VALUES ('9', '9', '2', '2', '4', 
'1', 'engine1', '1'); 
 
INSERT INTO `item` (`ItemId`, `MaterialId`, `PartnumberId`, `OrganizationId`, 
`LocationId`, `StatusId`, `Serialnumber`, `Quantity`) VALUES ('10', '9', '2', '2', '4', 
'1', 'engine2', '1'); 
 
Αριστερή Οθόνη 
 
VIB Indications    
Ένδειξη VIB δείχνει τα  και επίπεδα δόνησης N1 ,Ν2. Ο δείκτης ανιχνεύει τους  
σφυγμούς επάνω από 5,0.  
 
OIL Filter και F.Filter Indication    
 Εμφανίζει την κατάσταση των  φίλτρων καυσίμου. Μια ένδειξη εμφανίζεται σε 
περίπτωση υπερβολικής απώλειας πίεσης. 
 
INSERT INTO `material` (`MaterialId`, `Code`, `MaterialtypeId`, `Name`, 
`Description`, `MeasureId`, `Quantity`) VALUES ('9', 'eng', '2', 'Engine', 'Engine', 
'1', '2'); 
 
Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται κάποιες έγγραφες του πίνακα Material 
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Πίνακας  4.1. Ενδεικτικά στοιχεία του πίνακα Material 
 
Fatigue - Κόπωση 
 
Είναι η μορφές της κόπωσης τις οποίες βλέπουμε για να βγάλουνε συμπέρασμα αν 
ένα Material η Item είναι σε προβληματική κατάσταση η όχι. 
 
INSERT INTO `fatigue` (`FatugueId`, `NAME`, `DESCRIPTION`, 
`FATIGUETYPEID`) VALUES ('0', 'TouchnGo', 'Touch And Go Fatigue', '0'); 
 
INSERT INTO `fatigue` (`FatugueId`, `NAME`, `DESCRIPTION`, 
`FATIGUETYPEID`) VALUES ('1', 'Time', 'Time Fatigue', '1') 
 
 
if FatugueId=0 and FatugueTypeId=0  
      τότε έχουμε Touch And Go  Κόπωση , π.χ. για  κόπωσης του συστήματος πέδησης δεν 
βλέπουμε  
το χρόνο λειτουργίας αλλά το πόσες Touch And Go έχουν γίνει 
 
if FatugueId=1 and FatugueTypeId=1  
      τότε έχουμε Use Κόπωση , π.χ. για  πόσο χρόνο έχει γίνει η χρήση του αντικειμένου, π.χ. 
για το όργανο ένδειξης της πλοήγησης ο χρόνος ζωής είναι 10000 μέρες και έτσι μόλις 
περάσει ο χρόνος αυτός πρέπει να γίνει η συντήρηση του οργάνου αυτού 
 
 
Μaterialfatigue 
 
Για να συνδέσουμε την κόπωση Touch And Go με την κόπωση του  συστήματος πέδησης 
Landing Gear πρέπει να κάνουμε εισαγωγή στο πίνακα materialfatigue 
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INSERT INTO `materialfatigue` (`FatugueId`, `MaterialId`) VALUES ('0', '0'); 
 
Για το Clock, Airspeed indicator, Altimeter indicator, Brake indicator, Navigation 
Display , Radio Magnetic Indicator, κτλ, έχουμε το άλλο τύπο της κόπωσης το Use 
Fatigue  
 
INSERT INTO `materialfatigue` (`FatugueId`, `MaterialId`) VALUES ('1', '1'); 
INSERT INTO `materialfatigue` (`FatugueId`, `MaterialId`) VALUES ('1', '2'); 
INSERT INTO `materialfatigue` (`FatugueId`, `MaterialId`) VALUES ('1', '3'); 
INSERT INTO `materialfatigue` (`FatugueId`, `MaterialId`) VALUES ('1', '4'); 
INSERT INTO `materialfatigue` (`FatugueId`, `MaterialId`) VALUES ('1', '5'); 
INSERT INTO `materialfatigue` (`FatugueId`, `MaterialId`) VALUES ('1', '6'); 
INSERT INTO `materialfatigue` (`FatugueId`, `MaterialId`) VALUES ('1', '7'); 
INSERT INTO `materialfatigue` (`FatugueId`, `MaterialId`) VALUES ('1', '8'); 
 
Ερώτηση προς την Βαση Δεδομενων :  Τι κόπωση έχει το συγκεκριμένο υλικό 
 
select Material.Description,Fatigue.DESCRIPTION,  Fatigue.DESCRIPTION,  
from Material, Fatigue,MaterialFatigue 
where Fatigue.FatugueId=MaterialFatigue.FatugueId and 
FatugueId.MaterialId =Material.MaterialId 
And Material.Name=:mname 
 
Position 
 
INSERT INTO `position` (`PositionId`, `Name`, `Description`, `MaterialId`) VALUES 
('0', 'e5_f5', 'Gears', '0'); 
INSERT INTO `position` (`PositionId`, `Name`, `Description`, `MaterialId`) VALUES 
('1', 'e2', 'On FlightDesk', '1'); 
INSERT INTO `position` (`PositionId`, `Name`, `Description`, `MaterialId`) VALUES 
('2', 'e2', 'On FlightDesk', '2'); 
 
INSERT INTO `position` (`PositionId`, `Name`, `Description`, `MaterialId`) VALUES 
('3', 'e2', 'On FlightDesk', '3'); 
 
INSERT INTO `position` (`PositionId`, `Name`, `Description`, `MaterialId`) VALUES 
('4', 'f2', 'On FlightDesk', '4'); 
 
INSERT INTO `position` (`PositionId`, `Name`, `Description`, `MaterialId`) VALUES 
('5', 'f2', 'On FlightDesk', '5'); 
 
INSERT INTO `position` (`PositionId`, `Name`, `Description`, `MaterialId`) VALUES 
('6', 'e1', 'On FlightDesk', '6'); 
 
INSERT INTO `position` (`PositionId`, `Name`, `Description`, `MaterialId`) VALUES 
('7', 'f1', 'On FlightDesk', '7'); 
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INSERT INTO `position` (`PositionId`, `Name`, `Description`, `MaterialId`) VALUES 
('8', 'f1', 'On FlightDesk', '8'); 
 
INSERT INTO `position` (`PositionId`, `Name`, `Description`, `MaterialId`) VALUES 
('9', 'd4-g4', 'Engines', '9'); 
 
 
Τα στοιχεία της βάσης ενώνονται σε αντικείμενα στο Πιλοτήριο  όπως φαίνετε στην 
παρακάτω εικόνα  
  

 
Εικόνα 4.12. Tο Πιλοτήριο 

 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Virtual Reality Modeling Language -VRML  
  
   Η ανάπτυξη της εφαρμογής της συντήρησης αεροπλάνου έχει  γίνει με την 
βοήθεια της Γλώσσας Μοντελοποίησης Εικονικής Πραγματικότητας - VRML . 
 

 VRML – είναι η τυποποίηση αρχείων για περιγραφή τρισδιάστατων 
αντικειμένων  και κόσμων . Η γλώσσα  VRML είναι σχεδιασμένη για το Internet , για 
δίκτυα  και για πελάτες τοπικών συστημάτων . Η VRML έχει επίσης την πρόθεση να 
είναι το format ολικής ανταλλαγής των 3D  γραφικών  και πολυμέσων (multimedia). 
Η VRML υποστηρίζει κίνηση και έχει πολύ καλή αλληλεπίδραση με τον χρήστη. 
Στην VRML μπορούμε να ενσωματώσουμε κάποια εξωτερικά Web αρχεία. Η VRML 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές  όπως σχεδίαση  και απεικόνιση 
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αντικειμένων, παρουσίαση πολυμέσων , στη διασκέδαση , για εκπαιδευτικό σκοπό , 
στη σχεδίαση σελίδων για το δίκτυο και γενικώς σε όλα τα εικονικά περιβάλλοντα.. 
 

Η VRML έχει την προέλευσή της στο πρώτο παγκόσμιο συνέδριο δικτύου το 
Μάρτιο του 1994. Εκεί στην Γενεύη της Ελβετίας ο Tim Bernes-Lee, εφευρέτης των 
υπερσυνδέσμων (hyperlinks) και πατέρας του παγκοσμίου δικτύου , μαζί με τον 
David Raggett οργάνωσαν μία σύνοδο(B-O-F) Birds of a feather, που την ονόμασαν 
“Virtual Reality Markup Languages and  World Wide Web ” (Γλώσσες 
μαρκαρίσματος εικονικής πραγματικότητας και το παγκόσμιο δίκτυο). Με 
προεκτάσεις για υπερσυνδέσεις και άλλες επαυξήσεις, το σχέδιο της VRML 
σχηματίστηκε από τον Gavin Bell της Silicon Graphics.Ένα προσχέδιο της 
περιγραφής για την VRML 1.0 παρουσιάστηκε στο επόμενο παγκόσμιο συνέδριο 
δικτύου τον Οκτώβριο του 1994 στο Σικάγο. Τον επόμενο Απρίλιο , η VRML 1.0 
παρουσιάστηκε επίσημα στον κόσμο. 

Τον Ιανουάριο του 1996 δημιουργήθηκε η έκδοση VRML2.0 για να 
διευκρινίσει κάποιες από τις ασάφειες στο VRML 1.0 . 
Αργότερα η γλώσσα μετονομάσθηκε σε “Virtual Reality Modeling Language” . 
 
Σε γενικές γραμμές η VRML περιέχει διάφορους κόμβους και τομείς για να 
περιγράψει πως σχηματίζεται ένα αντικείμενο. Μπορεί να περιέχει συνδέσμους με 
HTML ή VRML αρχεία.  
 
Το VRML χρησιμοποιεί ένα καρτεσιανό δεξιόστροφο, τρισδιάστατο σύστημα 
συντεταγμένων. Αντικείμενα προβάλλονται στην οθόνη με την πάνω κατεύθυνση του 
θετικού άξονα Ζ , με τον θετικό άξονα Χ στα δεξιά και τον θετικό άξονα Υ πάνω.   
 
 

Εικόνα 5.1. Στο τρισδιάστατο χώρο άξονας 
συντεταγμένων ορίζεται όπως φαίνεται στη διπλανή 
εικόνα, ο άξονας Χ προς τα δεξιά, ο άξονας Υ πάει προς 
τα  πάνω  και ο άξονας Ζ έρχεται προς τα μπρος , δηλ. 
από την οθόνη προς το παρατηρητή. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.1.Πλοήγηση χρήστη στο τρισδιάστατο κόσμο 
 
Η πλοήγηση είναι η ενέργεια που λαμβάνεται ο κόσμος από τον χρήστη για να 
αλλάξει την εμφάνιση του. Eπιτρέπει στον χρήστη να κινηθεί μέσα σε έναν κόσμο ή 
να εξετάσει ένα αντικείμενο στο διάστημα και το χρόνο. 
 
Οι χρηστές μπορούν να πλοηγηθούν μέσα σε εικονικό κόσμο, να μπουν στο 
πιλοτήριο , μπορεί να περπατήσει στον  διάδρομο, να πλησιάσουν τις ρόδες και αλλά 
τμήματα του αεροσκάφους και να νοιώθουν ότι βρίσκονται σε πραγματικό κόσμο 
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Τα μόνα πράγματα που μπορεί ο χρήστης να αλλάξει σε ένα μοντέλο του 
τρισδιάστατου κόσμου είναι η θέση, η απόσταση και  ο προσανατολισμός του. Αυτές 
οι επιλογές παρέχονται εξ ορισμού από όλα τα VRML browser 

 
5.2.VRML browsers  
 
Για να δούμε ένα VRML αρχείο χρειαζόμαστε κάποιο VRML Browsers 
(π.χ.CosmoPlayer , Cortona VRML) 
Αν χρησιμοποιούμε ένα από αυτά πρέπει να τα κάνουμε εγκατάσταση στο 
υπολογιστή μας και μετά το Web Browsers (InternetExplorer ή Netscape ) ανοίγει 
αυτόματα τα αρχεία VRML , είναι αρχεία που έχουν την κατάληξη  WRL. 
Οι VRML Browsers δουλεύουν με τον ίδιο περίπου τρόπο όπως τα web browsers  
Αφού έχει αποθηκευτεί ένα αρχείο με κατάληξη WRL, το VRML browser το 
αποδίδει και επιτρέπει στον χρήστη να κάνει πλοήγηση μέσα του. Τυπικά ο χρήστης 
έχει την επιλογή να κοιτάξει τριγύρω , να περπατήσει , να εξετάσει τα αντικείμενα 
όσο κοντά θέλει , να στριφογυρίσει αντικείμενα ,να πετάξει μέσα στον χώρο 
οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή τους πίνακες ελέγχου πάνω στο 
browser.  
Αν και οι VRML browsers αναφέρονται σαν browsers ,η πλειοψηφία είναι στην 
πραγματικότητα συνδεόμενοι  (δηλ. plug-ins) στο WWW browsers. όπως το 
Netscape. Plug-ins είναι οι εφαρμογές που αναφέρονται στο Helper Applications 
dialog box του browser (βοηθητικό κουτί εφαρμογών) . 
 

Δημοφιλείς Βrowsers και οι μηχανισμοί  απόδοσης  

VRML Browser Rendering Engine 
WorldView RealityLab 
WebFX RenderWare 
VR Scout 3DR 
WebSpace OpenGL 
Fountain 3DR 
VRWeb Mesa 
Whurlwind Quickdraw 3D 
CosmoPlayer OpenGL 
Cortona VRML OpenGL , DirectX και R98  

Πίνακας 5.1. τα Δημοφιλείς Βrowsers ( Πηγή: Matsuba , Stephen and Bernie Roehl. Ειδική έκδοση 
χρησιμοποίησης της VRML. (Indianapolis : Que Corporation , 1996 )640).  

 
Εντολές VRML 

Η πρώτη γραμμή σε ένα  αρχείο VRML προσδιορίζει το αρχείο ως αρχείο VRML και 
την έκδοση του VRML που εφαρμόζει το αρχείο. Παράδειγμα: 

# VRML V2.0 UTF8  
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Μετά την πρώτη γραμμή όλες οι άλλες γραμμές που αρχίζουν με «#» είναι σχόλια.  
   
 

5.3. Βασικά Σχήματα 

Το VRML έχει μόνο 4 βασικά σχήματα : σφαίρες, κώνους, κυλίνδρους και κύβους.  

Παράδειγμα όλων των πρωτογενών σχημάτων 
 

 

Εικόνα 5.2. Τα 4 βασικά σχήματα 

 

5.3.1. Σφαίρα  

Η σφαίρα έχει ακτίνα ένα εξ ορισμού. Κάθε αντικείμενο μπορεί να έχει κάποιο χρώμα 
ή κάποια συγκεκριμένη ύφανση η οποία είναι δίνεται με παραμέτρους ή φορτώνεται 
ως ένα αρχείο εικόνας εκτός εφαρμογής  

geometry Sphere {  

radius radius_size # single float  

}  

π.χ.   

Transform { 
  children Shape { 
    appearance Appearance { 
      material Material { 
 diffuseColor 1 0 0 
      } 
    } 
    geometry Sphere { 
    } 
  } 
} 
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Το αντικείμενο σφαίρα χρησιμοποιήθηκε για τα λαμπάκια ένδειξης κάθε οργάνου του 
αεροπλάνου  
 

 

Εικόνα 5.3. Το λαμπάκι ένδειξης 

 

5.3.2. Κώνος 

Ένας κώνος έχει εξ ορισμού κάτω ακτίνα ένα και εξορισμού ύψος δύο μέτρων, Ο 
ορισμός του κώνου είναι στα μισά του ύψους κατά μήκος του κύριου άξονα, Όταν 
μία ύφανση εφαρμόζεται, τυλίγει αριστερόστροφα από το πίσω μέρος του κώνου. Για 
το κάτω μέρος, ένας κύκλος κόβεται από το τετράγωνο ύφανσης.  

Cone {  

bottomRadius radius # single float  

height height # single float  

1parts parts # SIDES, BOTTOM, or ALL  

} 
 
π.χ. 
Transform { 
  children Shape { 
    appearance Appearance { 
      material Material { 
 diffuseColor 1 0 0 
      } 
    } 
    geometry Cone { 
    } 
  } 
} 
 
Το αντικείμενο κώνος χρησιμοποιήθηκε για το βελάκι ενημέρωσης βάσης  
 
 

5.3.3. Κύβος  

Ένας κύβος είναι δύο μέτρα σε κάθε διάσταση, από -1 έως +1 εξ ορισμού, Έχει μόνο 
πλάτος, ύψος και βάθος  
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geometry Box  {  

Size  widthsize heightsize  depthsize height # single floats  

}  

π.χ.  
 
Transform { 
  children Shape { 
    appearance Appearance { 
      material Material { 
 diffuseColor 1 0 0 
      } 
    } 
    geometry Box { 
    } 
  } 
} 
 

5.3.4 Κύλινδρος 

Ο κύλινδρος έχει εξ ορισμού μέγεθος -1 έως +1 σε όλες τις τρεις διαστάσεις και 
κεντράρεται γύρω από τον άξονα Υ (δηλ. ένα πάνω από το άξονα z και ένα κάτω).  

Cylinder {  

bottomRadius radius # single float  

height height # single float  

parts parts # ALL, SIDES, TOP, BOTTOM,  

} 

π.χ. 
Transform { 
  children Shape { 
    appearance Appearance { 
      material Material { 
 diffuseColor 1 0 0 
      } 
    } 
    geometry Cylinder { 
    } 
  } 
}  
 
Το αντικείμενο κύλινδρος χρησιμοποιήθηκε για το γενικό λαμπάκι ένδειξης στο 
κεντρικό μενού  
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Εικόνα 5.4. Μια επιλογή από το μενού  

 
5.4.Πολυγωνικές επιφάνειες 
 
  Όπως είναι γνωστό η VRML περιέχει 4 βασικά σχήματα κύβο, κύλινδρο, σφαίρα 
και κώνο. Τις περισσότερες φορές όμως αυτά τα στοιχειώδη σχήματα δεν καλύπτουν 
τις ανάγκες μας. Έτσι ένας άλλος τρόπος σχεδίασης πολύπλοκων σχημάτων είναι να 
ορίσουμε κάποια σημεία στο τρισδιάστατο χώρο και μετά να τα ενώσουμε με 
διάφορες επιφάνειες. 
 
    Το πιο στοιχειώδες πολύπλοκο σχήμα είναι  μια απλή συλλογή από σημεία και 
γραμμές. Μια καλή επιφάνεια αναπαρίσταται από πολλά σημεία με αρκετά πυκνή  
κατανομή πολυγωνικών επιφανειών για να έχουμε μια καλή μοντελοποίηση. 
 
  Για την υλοποίηση  της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι 
πολυγωνικές επιφάνειες , λόγω των χαρακτηριστικών τους. 
 
  Οι πολυγωνικές επιφάνειες είναι μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους 
αναπαράστασης  στο τρισδιάστατο χώρο των Computer Graphics. Τα πολύπλοκα 
μοντέλα είναι απλά  με κάποια σειρά από συγκεντρωμένα πολύγωνα . Το κάθε 
πολύγωνο περιλαμβάνει κορυφές, ακμές και το τμήμα του επιπέδου που περικλείουν. 
Όσο περισσότερα σημεία έχει το πολύγωνο  τόσο πιο ομαλή επιφάνεια παίρνει .  
 
  Τα πολύγωνα είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε στρώνουν ολοκληρωτικά τα 
μοντέλα τα  οποία είναι αναλυτικά δημιουργημένα. Τα πολυγωνικά μοντέλα που 
έχουμε είναι αρκετά εύχρηστα, μπορούν να διαχειριστούν εύκολα και να 
παρουσιαστούν καλύτερα. Γενικώς τα πολύγωνα είναι βέλτιστα για να μοντελοποιούν 
αντικείμενα  με ομαλές επιφάνειες  .  
 
  Το κάθε τμήμα του αεροπλάνου (φτερό, ρόδες , κτλ) είναι ένα πολύπλοκο 
πολύγωνο, και η σύνδεση των κομματιών αυτών , μοντελοποιούν ολόκληρο τον 
εικονικό αεροπλάνο.  
 
   Για τη  δημιουργία των  ακριβών  μοντέλων  τμημάτων σώματος, 
χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία CosmoPlayer και CosmoWorld. To CosmoPlayer  
είναι ένα απλό VRML browser. Το CosmoWorld έχει πολλές δυνατότητες για 
δημιουργία πολύπλοκων τρισδιάστατων σχημάτων και έτσι διευκολύνει τη σχεδίαση. 
Με το CosmoWorld μπορούμε να πάρουμε ένα βασικό σχήμα : κύβο, σφαίρα, 
κύλινδρο ή κώνο και να τα παραμορφώσουμε όπως επιθυμούμε . Επίσης το 
CosmoWorld μας δίνει την δυνατότητα οι επιφάνειες να μην φαίνονται 
πολυγωνισμένες αλλά λείες . 
 
Τα πολύπλοκα τρισδιάστατα σχήματα υλοποιούνται με χρήση  κόμβου 
IndexedFaceSet που έχει την εξής δομή : 
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IndexedFaceSet{ 
  coord Coordinate{ 
       point [  συντεταγμένες σημείων  ]  } 
   coordIndex [   ορισμός πολυγωνικών επιφανειών ] 
    } 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 5
κόμβος   Transform έχει την παραπάνω δομή 
 

.5 .Το αεροπλάνο αποτελείται από πολλούς κόμβους  Transform. Ο κάθε 

Με τον κόμβο Transform ορίζουμε ουσιαστικά ένα ή πολλά αντικείμενα, πολύπλοκα 

Για να ορίσεις μετασχηματισμούς στο VRML χρησιμοποιούμε το παρακάτω 

Transform {  

translation 0 0 0 # three floats  

rotation 0 0 1 0 # three floats & angle in radians  

scale 1 1 1 # three floats  

scaleOrientation 0 0 1 0 # three floats & angle in radians  

center 0 0 0 # three floats  

}  

 

Εδώ εισάγουμε κόμβο ιδιότητας μετασχηματισμού. Τα πεδία του κόμβου 
  
από 

σχήματα  με σκοπό να μπορούμε να κάνουμε  λειτουργίες (όπως μεταφορά , 
περιστροφή , μεγέθυνση ή σμίκρυνση ) πάνω σε αυτά. 

συντακτικό.  

μετασχηματισμού συνδυάζει κλιμάκωση, περιστροφή και μετατροπή. Το πεδίο
center ορίζει το σημείο πάνω στο οποίο το αντικείμενο προσαρμόζεται και γύρω 
το οποίο θα περιστρέφεται.  
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5.5. Κλιμάκωση, Περιστροφή και Μετατροπή 

• Για να περιστρέψουμε ένα αντικείμενο πρέπει πρώτα να το δηλώσουμε στο 
κόμβο Transform και να εισάγουμε εκεί μέσα την εντολή  

rotation x y z angle 

η οποία δείχνει γύρω από ποιο άξονα θα γίνεται η περιστροφή και κατά πόσες 
μοίρες  

• Για να μεταφέρουμε κάπου ένα αντικείμενο , δηλ. να το μετακινήσουμε από 
την αρχική του θέση χρησιμοποιούμε  την εντολή  

translation x y z   

η οποία μας λέει κατά πόσο μετακινούμε σε κάθε άξονα το αντικείμενο σε 
σχέση με το αρχικό του κέντρο 

• Για να κάνουμε Κλιμάκωση σε ένα αντικείμενο , δηλ. να το μεγεθύνουμε η να 
το σμικρύνουμε χρησιμοποιούμε  την εντολή  

           scale x y z  

η οποία μας λέει κατά πόσο θα κλιμακώσουμε το αντικείμενο σε κάθε από τις 
τρεις διαστάσεις x , y και z 

 
5.6. Κείμενο 
 
Για να εισάγουμε κείμενο σε VRML κόσμο χρειαζόμαστε ένα κόμβο  geometry 
Text και αν θέλουμε μπορούμε να ορίσουμε μέγεθος και γραμματοσειρά των 
γραμμάτων 
 
Transform { 
  children Shape { 
     appearance Appearance { 
       material DEF text_color Material { 
          ambientIntensity 0 
         diffuseColor 1 1 0 
         transparency 0.1 
       } 
     } 
     geometry Text { 
       fontStyle FontStyle { 
         size 0.5 
          family "SANS" 
         style "BOLD" 
       } 
 
       string "Land_Gears" 
     } 
 
   } 
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  } 
 
5.6. Κέντρο 
  
Για να γίνει μια περιστροφή σώματος  ή τμήματος του,  πρέπει να υπάρχει κάποιο 
εικονικό κέντρο περιστροφής. Το κέντρο είναι ένα δυναμικό στοιχείο του 
τρισδιάστατου σχήματος. Όταν ενεργούμε πάνω στο σχήμα, κάθε στιγμή που το 
περιστρέφουμε, το κέντρο  του σχήματος παραμένει στην ίδια  γενική (global) θέση. 
 
5.7. Ιεραρχία και Κληρονομικότητα στην VRML  

Κάθε VRML κόσμος είναι κατανεμημένος σε ιεραρχική δομή. Στην βάση αυτής της 
δομής είναι οι κόμβοι. Οι κόμβοι αποτελούνται από γεωμετρικά σχήματα (σφαίρες , 
κύβους, κτλ) καθώς και ιδιότητες όπως περιστροφικοί και υλικοί κόμβοι. Ένα 
γράφημα σκηνής είναι μία συλλογή από κόμβους και καθορίζει μία ταξινόμηση για 
τους κόμβους. Ένα VRML αρχείο είναι το πιο υψηλό επίπεδο γραφήματος σκηνής.  

Όλοι οι μετασχηματισμοί εφαρμόζονται όχι μόνο σε ένα αντικείμενοι αλλά επίσης 
στα παιδιά του. Επίσης, όλοι οι μετασχηματισμοί εφαρμόζονται σε σχέση με τον 
γονέα (ρίζα) ενός αντικειμένου 

Οι κόμβοι αποτελούνται από τομείς που περιέχουν συμπεριφορές συγκεκριμένες προς 
τους κόμβους. Παρατηρείστε τους τομείς για τα υλικά ,τους μετασχηματισμούς και 
τους κόμβους που αποτελούν το NewShape στο ακόλουθο παράδειγμα:  
      

 DEF NewShape Transform { 
translation   5 4 1   

 
  children [ 
    DEF plus_clicked TouchSensor {} 
    Transform{  
   
    Shape { 
      appearance USE white 
      geometry Box { size 3 1 1 } 
      } 
     translation  3 3 0} 
    
 
Transform{ 
    Shape { 
      appearance USE white 
      geometry Box { size 1 3 1 } 
      } 
          translation   0 4 0 
     scale 0.01 0.01 0.01 

} 
    ] 
           
} 
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Βλέπουμε ότι το παραπάνω σχήμα αποτελείται από δυο ορθογώνια τα οποία είναι 
παιδία (children ) στο Βασικό Transform το οποίο το ονομάσαμε NewShape. 

Στο παραπάνω παράδειγμα ο πρώτος κόμβος μεταφέρεται στο (3,3,0) . Ο δεύτερος 
κόμβος μεταφέρεται στο (0,4,0).  Το συνολικό σχήμα που αποτελείται από δυο 
κόμβους μεταφέρεται στο (5,4,1). Έτσι οι μετατροπές κληρονομούνται και 
συσσωρεύονται.   

Για να αναθέσουμε όνομα σε ένα Transform   χρησιμοποιούμε την εντολή DEF: 

DEF NewShape Transform {…} 

Ως παιδί μπορούμε να ορίσουμε να φορτώνει επίσης κάποιο αρχείο από έξω. Αυτό 
γίνεται με την εντολή Inline 

     DEF CHands Transform { 
       children Inline { 
  url "Ctrl/CtrlHands2.wrl" 
       }} 
 
 

Δομή αεροπλάνου 

Το αεροπλάνο είναι φτιαγμένο από πολλούς κόμβους Transform που είναι  ενωμένοι 
σε μεγάλο πατρικό κόμβο Transform. Το κάθε Transform αποτελείται από 
IndexFaceSet και το κάθε μικρή επιφάνεια φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Εικόνα 5.6. Λεπτομερής σχεδίαση του αεροσκάφους και ένα δείγμα από την δομή του 
δεξιά (όπως εμφανίζεται με το εργαλείο  CosmoWorld) 

 
 
Για την κατασκευή του αεροσκάφους χρησιμοποιήθηκε ένα πρότυπο που βρίσκεται 
στη περιοχή   

http://ciel.me.cmu.edu/soji/aircraft/aircrafte.html 
 
Αν θέλουμε να βάλουμε χρώμα στο αεροσκάφος πρέπει να ορίσουμε κάποια χρώματα 
( color ) . Η κάθε πολυγωνική επιφάνεια παίρνει ένα δικό της χρώμα. 
 
 
5.8. PROTO  (Πρότυπα) 
 

Πρέπει να γίνει αναφορά ακόμα για ένα τύπο κόμβων , οι οποίοι λέγονται PROTO 
και καλύπτουν την έννοια των πρότυπων . 

Η προτυποποίηση είναι ένας τρόπος ο οποίος μας επιτρέπει να ξαναχρησιμοποιούμε 
τον ίδιο κώδικα. Αν θέλετε κάποια αντικείμενα ίδιου τύπου μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις εντολές DEF και USE. Όμως αν θέλετε να έχετε κάποια 
αντικείμενα τα οποία να έχουν πολλές ομοιότητες αλλά να έχουν και κάποιες 
διάφορες (π.χ. διαφορετικό χρώμα) τι μπορούμε να κάνουμε; Σε αυτήν την περίπτωση 
θα χρησιμοποιήσουμε το PROTO.  Ουσιαστικά  ορίζουμε ένα πρότυπο , (κάτι σαν 
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κλάση σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού σαν Java, C++), ορίζουμε τα πεδία του 
και τα γεγονότα του. Παρακάτω υπάρχει ένα παράδειγμα με ένα κύβο που παίρνει 
πολλές τιμές χρωμάτων  

PROTO VBox [ 
   field SFColor boxColour 1 0 0 
] 
{ 
   Shape { 
      appearance Appearance { 
         material Material { 
            diffuseColor IS boxColour 
         } 
      } 
      geometry Box { 
      } 
   } 
} 
 
Το πεδίο μέσα σε τετραγωνική παρένθεση στην αρχή της δήλωσης είναι για την 
διεπαφη για το κόμβο και οι τιμές του είναι η αρχική τιμή του χρώματος . Όταν 
ορίζεται κάποιο στιγμιότυπο του Vbox (δηλ. Κάτι σαν ένα αντικείμενο μιας κλάσης 
για τις γλώσσες προγραμματισμού Java , C++, κτλ) η τιμή γίνεται ανάθεση στο πεδίο 
boxColour και τοποθετείται ως diffuseColor (βασικό χρώμα) της εμφάνισης του 
κόμβου.   
 
Επιπλέον μπορούμε να ορίσουμε πολλούς κόμβους τύπου Vbox 
Π.χ. 
 
VBox { } 
Βγάζει το κύβο που έχουμε με το χρώμα που έχουμε εξ’ ορισμού 
 
VBox { 
   boxColour 0 1 0 
} 
Βγάζει το κύβο με πράσινο χρώμα 
 
DEF mple Vbox 
{  
boxColour  0 0 1 
} 
 
θα βγάλει πάλι κύβο απλά θα αλλάξει το χρώμα του σε μπλε. Εδώ δίνουμε και όνομα 
στο καινούργιο αντικείμενο (με την εντολή DEF) 
 
Μπορείτε να ορίσετε επίσης και eventIns, eventOuts και exposedFields για την 
προτυποποίηση.  Οι τύποι eventIns, eventOuts και exposedFields αναφέρονται 
συνοπτικά παρακάτω : 

• eventIn -Ένας τύπος δεδομένων που συνδέεται με έναν κόμβο που λαμβάνει 
τα γεγονότα,  
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• eventOut -ένα τύπος  εξόδου που συνδέεται με έναν κόμβο από τον οποίο 
στέλνονται τα γεγονότα. Το eventOut καταχωρεί επίσης τα γεγονότα που 
στέλνεται πιο πρόσφατα.  

• exposedfield -Ένα πεδίο που είναι ικανό να λαμβάνει  τα γεγονότα μέσω ενός 
eventIn  για να αλλάξει την τιμή του . Επίσης και να παράγει τα γεγονότα 
μέσω ενός eventOut όταν η τιμή του αλλάζει.  

 
 
Στην εφαρμογή της ανίχνευσης λαθών χρησιμοποιήθηκαν αρκετά πρότυπα (PROTO). 
Παρακάτω αναφέρονται δυο από αυτά: 
 
1. 
 PROTO DBIcon [ 
     eventOut     SFString nameClicked 
     eventOut     SFTime touchTime 
     exposedField MFString name "" 
     exposedField SFVec3f translation 0 0 0 
     exposedField SFRotation rotation 0 0 1  0 
     exposedField SFVec3f scale 1 1 1 
     exposedField SFColor color 0.8 0.8 0.8 
   ] {…}  
 
 
Στο πρότυπο DBIcon έχουν ορισθεί  μεταβλητές εισόδου , exposedField, υπάρχουν 
TouchSensors για παραγωγή γεγονότων, Script και αντικείμενα σφαίρες και 
αντικείμενο κειμένου. Αυτά που μπορούμε να αλλάζουμε σε κάθε instanse είναι τα 
πεδία που είναι τύπου exposedField . 
 
                exposedField MFString name "" 
     exposedField SFVec3f translation 0 0 0 
     exposedField SFRotation rotation 0 0 1  0 
     exposedField SFVec3f scale 1 1 1 
     exposedField SFColor color 0.8 0.8 0.8 
    
Δηλαδή σε κάθε περίπτωση μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα name (που εξ ορισμού 
είναι κενό), την μετακίνηση αντικειμένων , την περιστροφή , την κλιμάκωση και το 
χρώμα των αντικειμένων 
  
 
DEF Material1 DBIcon { 
       name " Gears " 
      translation  1 0 1 
                rotation 0 0 1 3.14 
     } 
 
 
Ορίζεται παραπάνω ένα instance του προτύπου DBIcon to οποίο έχει όνομα Material1 
και θα περνά τους παραμέτρους name = “Gears” , θα μετακινείται κατά 1 στους 
άξονες X και Z και θα κάνει περιστροφή 180 μοίρες στον άξονα Z 
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2. 
PROTO TextScreen [ 
     eventIn      SFTime  startTime 
     eventOut     SFTime  touchTime 
     exposedField SFVec3f translation 0 0 0 
     exposedField SFRotation rotation 0 0 1  0 
     exposedField MFString string "" 
   ] {… } 
    
 
Το πρότυπο TextScreen περιέχει μέσα του TouchSensor,Viewpoint , Script και 
αντικείμενο κειμένου. 
 
Παρακάτω ορίζονται 3 διαφορετικες  instances του πρότυπου TextScreen , τα οποία 
ονομάζονται mnamesdb, namedb,descrdb και μοιάζουν πολύ μεταξύ τους , αλλά 
έχουνε και διαφορετικές τιμές για την μετακίνηση των αντικειμένων και για τα 
αλφαριθμικα (string) τα οποία χρησιμοποιούν.  Tα String αυτά βεβαίως θα 
ενημερώνονται   αφού  αντλούν πληροφορία από βάση δεδομένων (θα γίνει αναφορά 
σε αυτό, στο κομμάτι της σύνδεσης της VRML με Mysql) 
 
     
DEF mnamesdb TextScreen { 
     translation -20 7 0 
     string "Material" 
   } 
 
DEF namedb TextScreen { 
     translation 0 -2 0 
     string "Name" 
   }  
   
DEF descrdb TextScreen { 
     translation 0 2 0 
     string "Descr" 
   } 
 
Πιο αναλυτικά θα δούμε αργότερα πως μας βοηθάει η προτυποποίηση να 
διαχειριστούμε τα αντικείμενα και να εμφανίζουμε τιμές από την βάση δεδομένων  
 
5.9. Ο κόμβος Menu_control και  Joints 
 
    Ο Menu_control είναι ένας κόμβος που προσφέρει τις υπηρεσίες του για την 
διαχείριση ολόκληρου του αεροσκάφους. Η σημαντικότερη λειτουργία του  κόμβου 
Menu_control  είναι να αποθηκεύει τις αναφορές στα τμήματα joints, segments and 
views.  
 
 
PROTO Menu_control [ 
       eventOut SFBool     show_align 
       field    SFRotation orientation 0 1 0 0.00001 
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     exposedField MFNode joints [ ] 
     exposedField MFNode segments [ ] 
    ] 
 
 
   Για να καλέσουμε ένα joint πρέπει να κάνουμε αναφορά σε αυτόν, με   USE 
και όνομα του joint  , καλείται κάθε joint του πολύπλοκου αντικειμένου . Κάθε 
αναφορά πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο Joint ή Transform κόμβο . Η σειρά με την 
οποία έχουν καταγραφεί οι κόμβοι αυτοί σε μια λίστα δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Αν 
κάποιο  Transform δεν δηλώνεται σαν joint τότε η κίνηση σε αυτό το τμήμα του 
σώματος είναι αδύνατη , δηλ. απλά θα βλέπουμε ένα παθητικό σχήμα , που ενώ του 
έχουμε περάσει κάποια κίνηση , αυτό δεν μπορεί να την φέρει σε πέρας . 
Π.χ. 
    USE NoseGear  
 
 
5.10.Σύνταξη της δημόσια  διεπαφής –Κόμβος Collision 

Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια καθολική διεπαφή χρήστη . Η σύνταξη για 
την καθολική διεπαφή χρήστη μοιάζει με αυτή του κόμβου του πρωτότυπου 
(prototype ). Αυτή η διεπαφή  είναι η οριστική προδιαγραφή για τα πεδία, τα 
γεγονότα, τα ονόματα, τους τύπους και  επιπλέον προκαθορίζει τις αξίες για έναν 
συγκεκριμένο κόμβο. Παρακάτω ορίζετε ένα Collision . 

    Collision {  
      eventIn      MFNode   addChildren 
      eventIn      MFNode   removeChildren 
      exposedField SFInt32  on 
      exposedField MFNode   children        [] 
      exposedField SFBool   collide         TRUE 
      field        SFVec3f  bboxCenter      0 0 0 
      field        SFVec3f  bboxSize        -1 -1 -1       
      field        SFNode   proxy           NULL 
      eventOut     SFTime   collideTime 
    } 

Τα πεδία που πρέπει να συνδεθούν με το set_ και _changed γεγονότα 
ονομάζονται exposedField . Παραδείγματος χάριν, στο παράδειγμα επάνω υπάρχει 
ένα πεδίο on και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το γεγονός  εισόδου set_on και το 
γεγονός εξόδου on_changed στην διαχείριση γεγονότων ROUTE . Επίσης η τιμή αυτή  
μπορεί να διαβαστεί και να γραφτεί από τους Script κόμβους . Οποιοδήποτε 
exposedField μεταβλητή ή EventOut μπορεί να  παίρνει την πρόθεση get_ να για  
δείξει ότι γίνετε η αναγνώριση της τρέχουσας τιμής του eventOut. Αυτό 
χρησιμοποιείται μόνο στους Script κόμβους ή κατά την πρόσβαση στο VRML κόσμο 
από ένα εξωτερικό API (Application Programming Interface).  

Στην πραγματική σύνταξη κόμβων  Collision οι λέξεις κλειδιά field  και 
exposedField και οι τύποι των πεδίων (π.χ. SFColor ) δεν προσδιορίζεται κατά την 
έκφραση ενός κόμβου με τη μορφή αρχείων. Ένα παράδειγμα της μορφής αρχείων 
για τον κόμβο σύγκρουσης είναι:  

Collision { 
  children        [] 
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  collide         TRUE 
  bboxCenter      0 0 0 
  bboxSize        -1 -1 -1 
  proxy           NULL 
} 

Οι κανόνες για τα πεδία, exposedFields, eventOuts και eventIns για τους 
ενσωματωμένους κόμβους είναι οι ακόλουθοι:  

• Όλα eventIn γεγονότα θέτουν το πρόθεμα set_ - με εξαίρεση το addChildren 
και το removeChildren eventIn.  

• Όλα eventOut γεγονότα έχουν επισυναπτόμενο το επίθημα  _changed   με 
εξαίρεση τα eventOut τύπου SFBool. Τα SFBool eventOut γεγονότα αρχίζουν 
με τη λέξη is (π.χ. isFoo ).  

• Όλα eventIns και eventOuts του τύπου SFTime δεν χρησιμοποιούν το 
πρόθεμα set_  ή το επίθημα _changed   .  

 children DEF Interface Group { 

     DEF Katalog Collision { 
               } 
       collide FALSE 
       proxy NULL 
} 
 
 
PROTO Menu_control [ 
      eventOut SFBool     show_align 
    field    SFRotation orientation 0 1 0 0.00001 
     exposedField MFNode joints [] 
     exposedField MFNode segments [] 
    ] 
{ 
  WorldInfo {  } 
} 
  DEF Katalogos_Ctrl Transform { 
  children [ 
 Transform { 
   children DEF KatProx  ProximitySensor {…} 
      } 
 
 Transform{ 
        children [ 
  DEF CTRLS_SWITCH Transform { 
     children [ 
    DEF  CTRLS_ONOFF_SENS TouchSensor { } 
      DEF CHands Transform{ 
     children Inline 
    { url "Ctrl/Control.wrl"} 
     }  
   ]  } 
     
DEF TEXT Transform { 
  children DEF Interface Group {  
    children [ 
    DEF Katalog Collision { 
 children DEF KatXform  Transform { 
   children Transform { 
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     children [ 
  DEF CTRLS_ONOFF_SIGN_SWITCH Switch { 
      whichChoice -1 
       choice [ 
    Transform {  
  ... 
} 
       collide FALSE 
       proxy NULL 
} 
 
 
5.11.Καθορισμός Χρόνου - Χρόνος συστήματος 
 

Στην VRML το πέρασμα του χρόνου συστήματος στο τρισδιάστατο κόσμο 
ενεργοποιεί το χρονικό αισθητήρα (time sensor)  που παράγει τα γεγονότα. Ο 
Browser μπορεί να αφήνει τον χρόνο να περνάει με την ταχύτητά του , αλλά τα 
χρονικά γεγονότα που παράγονται από τους χρονικούς αισθητήρες προσεγγίσουν 
κανονικά το "πραγματικό" χρόνο .  
 

Το χρονικό σημείο μιας ακολουθίας του "πραγματικού" χρόνου είναι  t τώρα , η 
στιγμή όταν βλέπει ο χρήστης τον κόσμο στον browser. Όλα τα γεγονότα που 
καθορίζονται στον κόσμο στο t e θα ενεργοποιηθούν όταν είναι στον πρώτο χρόνο t 
τώρα > = t e. Εντούτοις, ένα προηγούμενο γεγονός ( στο t e. <  t τώρα ) δεν θα 
ενεργοποιηθεί ποτέ και ένα μελλοντικό γεγονός ( στο t e. > t τώρα ) δεν θα 
ενεργοποιηθεί μέχρι να ισχύσει το t τώρα > = t e.. O χρόνος t τώρα καλείται χρόνος 
συστήματος.  
 
 
5.12. ROUTE 
 
    Η VRML δεν είναι στατική γλώσσα . Είναι δυναμική , ζωντανεύει πράγματα 
και αναλόγως με το τι της ζητάμε ανταποκρίνεται με το σωστό τρόπο , δηλ. μπορεί να 
πάρει μια είσοδο και να μας επιστρέψει τη ζητούμενη έξοδο. Αυτό απαιτεί να 
γίνονται κάποιοι εσωτερικοί έλεγχοι για να καθορίζεται πώς θα αλλάζουν τα 
πράγματα και με ποιο τρόπο θα γίνεται η αλλαγή αυτή. Αυτό επιτυγχάνεται με 
σύνδεση κάποιων κόμβων στο εικονικό μας περιβάλλον ώστε να προβάλλουμε την 
σωστή διαδρομή ανάμεσα στις απαιτήσεις που γίνονται μεταξύ των κόμβων . Αυτή η 
σύνδεση δεν είναι ορατή , δεν έχει αναπαράσταση στο πραγματικό μας κόσμο , απλά 
ενώνει τα μοντέλα μαζί και  δημιουργείται ένα φανταστικό αποτέλεσμα . 
 
   Οι περισσότεροι κόμβοι έχουν τα πεδία eventIn και eventOut. Έτσι οι κόμβοι 
μιλάνε με τον έξω κόσμο. Το eventIn είναι σαν δέκτης ο οποίος ακούει μηνύματα από 
έξω και τα προωθεί στην εφαρμογή και το eventOut μεταβιβάζει τα  γεγονότα από το 
κόμβο στον έξω κόσμο. 
 
   Που θα τα χρησιμοποιούσαμε όλα αυτά αν το eventOut μας μεταβιβάζει απλά 
τα αποτελέσματα στον άδειο χώρο ; Αυτό δεν μπορεί να συμβεί διότι για να δουλέψει 
η κίνηση  πρέπει να συνδέσουμε τους κόμβους μας με τη βοήθεια του ROUTE. 
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   Τα ROUTE  ουσιαστικά είναι σαν  κανάλια που μεταφέρουν τα γεγονότα από 
το  eventOut στο eventIn. Επίσης μπορούμε να συνδέσουμε πολλά  eventOut και  
eventIn επιτρέποντας έτσι να συμβαίνουν πολλά πράγματα μαζί. 
 
    Όλες οι επικοινωνίες ανάμεσα στα συστατικά των συστημάτων γίνεται μέσω 
καθορισμού της διαδρομής από την εντολή  ROUTE .  Έτσι για παράδειγμα αν 
έχουμε δυο κόμβους : ένα Sensor και ένα  Move κόμβο , τότε έχουμε  την διεύθυνση 
σύνδεσης από το touchTime του eventOut από Sensor κόμβο στο  startTime του 
eventIn του Move  ώστε  να ξεκινήσει η κίνηση του αντικειμένου με ένα πάτημα  του 
κουμπιού. 
Το παράδειγμα αυτό το δείχνει καλύτερα η εξής εντολή και  το παρακάτω σχήμα 
 
ROUTE SENSOR.touchTime TO Move.startTime 
   

      Εικόνα 5.7. Παρουσίαση της έναρξης κίνησης  
  
 
Όταν ενεργοποιηθεί ο TouchSensor (Αισθητήρας Ανίχνευσης Αφής ) τότε θα 
ξεκινήσει η κίνηση. Αυτή είναι η αλληλεπίδραση. Όλα τα  ROUTE είναι μαζεμένα 
στο τέλος του κύριου αρχείου. Τα ROUTE ενώνουν μόνο κόμβους που είναι ίδιου 
τύπου, δεν μπορούμε να ενώσουμε π.χ. μια τιμή του χρόνου με μια τιμή του 
χρώματος . 
 Αν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιο Script. 
 
Παράδειγμα χρησιμοποίησης ROUTEs: 
 
DEF C_TOGGLE Script { 
   eventIn      SFBool change 
   eventOut     SFInt32 sign_vis_changed 
   eventOut     SFBool show_align 
   field        SFBool visible TRUE 
   url "vrmlscript: 
                  function change (value) { 
                    if (value) { 
                      visible = ! visible; 
                      sign_vis_changed = (visible?-1:0); 
                      show_align = visible; 
                    } 
                  } 
                " 
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 } 
  
 
To Script C_TOGGLE βλέπει αν είναι κλειστό το μενού επιλογών το ανοίγει ενώ αν 

OUTE CTRLS_ONOFF_SENS.isActive TO C_TOGGLE.change 

Choice 

 ROUTES αυτά χρησιμοποιούν ένα TouchSensor , όταν κάνουμε κλικ πάνω στο 

οια 

13. Keyframe Animation 

Η Keyframe Animation ακολουθία μετατρέπεται σε σειρές   από   interpolator 
ield 

ι η 

EF Move1 OrientationInterpolator  { 

 ... ] 

EF TimeSens  TimeSensor { 

 4 

OUTE TimeSens.fraction_changed TO Move1.set_fraction 

.14. Πολλαπλές Πράξεις και  Ενεργοποίηση μέσω Sensor  

ταν θέλουμε το ίδιο σχήμα να κάνει πολλαπλές πράξεις τότε χρησιμοποιούμε 
λλά 

είναι ανοιχτό το μενού το κλείνει 
 
R
ROUTE C_TOGGLE.sign_vis_changed TO 
CTRLS_ONOFF_SIGN_SWITCH.set_which
  
Tα
Maintanance στέλνουν γεγονός στο Script C_TOGGLE και αυτό με την σειρά του 
αλλάζει την αόρατη κατάσταση του μενού σε ορατή  (όπως θα αναλυθεί πιο πολύ 
παρακάτω ) και πάει στον κόμβο  Switch για να ανοίξει το μενού και να επιλέξει π
επιλογή προτιμάει ο χρηστής  
 
  
5.
  
   
nodes (παρεμβλιτικούς κόμβους) , που οδηγούνται από TimeSensor με το πεδίο f
να έχει τη  τιμή  TRUE. Για να έχουμε κίνηση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους 
κόμβους ROUTE . Αυτοί οι κομβόι είναι προσαρτημένοι στο τέλος του αρχείου κα
έξοδος  των  interpolator καθορίζεται από ROUTE. 
/ 
 D
    key [ ... ] 
    keyValue [
}  
 
 
D
      startTime 0 
      cycleInterval 
      loop TRUE 
     } 
 
R
ROUTE Move1.value_changed TO  plane_ftero.set_rotation 
 
 
5
(αισθητήρα ανίχνευσης) 
 
Ό
πολλαπλές keyframes ακολουθίες .Όλοι οι έξοδοι καθορίζονται από ROUTE , α
οδηγούνται από ανεξάρτητους TimeSensors οι οποίοι ενεργοποιούνται από κόμβο 
Sensor με το που ανιχνεύεται κάποιο πάτημα κουμπιού. 
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5.15.Κουμπια – Έλεγχος αλληλεπίδρασης  

 Πρέπει να υπάρχει τρόπος να ενεργοποιείται η κατάλληλη αλληλεπίδραση με την 
 

 την 
 

Προκείμενου να μπορέσουμε να δώσουμε στον χρηστή της εφαρμογής την 
ύ που 

Δημιουργία Κουμπιού 

 
Το κάθε κουμπί είναι φτιαγμένο σαν μια διαφανής επιφάνεια και μια επιγραφή από 

λόγως 

Σε ψευδόVrml κώδικα έχουμε για κάθε κουμπί την εξής μορφή: 

F Flight_Text Transform { 

ht_Touch TouchSensor {  } 

ή χρώματος 

 DEF Text1 Transform { 

 DEF Flight_Back Transform { 
φάνειας    

 DEF glind Transform { 
πάκι ένδειξης που δείχνει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε όλο το 

 

 
  
εφαρμογή και ο έλεγχος της . Ο καθορισμός της κίνησης μπορεί να είναι τόσο απλός
όπως ένα απλός Αισθητήρας Ανίχνευσης Αφής (touch sensor) πάνω στο ίδιο το 
αντικείμενο που θέλουμε να δραστηριοποιηθεί (όπου ο κάθε  joint οδηγείται από
ανταπόκριση της εισόδου από το  sensor και επιδρά πάνω στο αεροσκάφους ) όσο και
μια εσωτερική επίκληση μέσω ενός μενού, κάποιου κουμπιού που κάνοντας μια 
επιλογή ενεργοποιεί την κατάλληλη κίνηση , η  οποία μπορεί να είναι  μια απλή 
κίνηση ή σύνθεση από πολλές. 
 
  
δυνατότητα έλεγχου  και αλληλεπίδρασης μαζί της , δημιουργήθηκε  ένα μενο
περιλαμβάνει διάφορα κουμπιά. Πατώντας  τα ο χρηστής έχει την δυνατότητα να 
επιλέξει την λειτουργία που θα πραγματοποιεί  

  
πάνω. Για την ενεργοποίηση των κουμπιών πρέπει να φέρουμε το ποντίκι του 
υπολογιστή και να το πατήσουμε ακριβώς πάνω στο κουμπί που θέλουμε , ανα
με το ποια κίνηση επιθυμούμε να δούμε. Η διαφανής επιφάνεια υπάρχει πίσω από την 
επιγραφή για να έχουμε πρώτον πιο εύκολη πρόσβαση για να πατήσουμε το κουμπί  
και δεύτερον για να βλέπουμε ποιο κουμπί έχουμε πατήσει ήδη και ποιο όχι , θα 
δούμε ότι το ενεργοποιημένο κουμπί αλλάζει το χρώμα της πίσω επιφάνειας. Η 
επιφάνεια είναι διαφανής για να δείχνει πιο αισθητικά ωραίο το κουμπί και το 
βασικότερο για να μην κρύβει κανένα μέρος του αεροσκάφους . 
 
  
   
DE
   children [ 
    DEF Flig
    DEF S Script { 
     Script για αλλαγ
           } 
 
  
     Δημιουργία Επιγραφής 
        } 
 
  
       Σχεδιασμός της Διαφανής Επι
       } 
 
  
       Είναι το καθολικό λαμ
σύστημα, π.χ. αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα πέδησης το λαμπάκι θα γίνει κόκκινο
αλλιώς είναι μπλε   
       } 
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    ] 
  } 
 

 
 

Εικόνα 5.8. Μια επιλογή από το Μενού συμβολίζει ότι το σύστημα 
τρητής 

όβλημα 

 
ρχικά το TouchSensor του κουμπιού πρέπει να μας στέλνει στο σωστό script και 

τα ενεργοποιείται το ρόλοι και 

5.16. Σταθερότητα θέσης Καταλόγου  

Βρέθηκε ο τρόπο για να παραμένει πάντα ο κατάλογος, που χρησιμοποιούμε για την 

υτό επιτυγχάνεται με  το εξής : 
 ένα Transform 

ρέπει επίσης τα κουμπιά αυτά να είναι πολύ μικρά και να βρίσκονται σε θέση να 

ηλ. 
n DEF KatProx  ProximitySensor { 

center
 500 

lision { 
F KatXform Transform { 

  } 
    collide FALSE 

OUTE KatProx.position_changed TO KatXform.set_translation 

5.17. Script 
 

AttitudeIndicator όπου υπάγονται το Ραντάρ Υπομετρου , το Με
Ταχύτητας (AirSpeed) και ο Μετρητής Ύψους (Altimeter) έχει κάποιο πρ
τουλάχιστον σε ένα από τα όργανα του (διότι το λαμπάκι ένδειξης είναι 
κόκκινο) 

Α
μετά το  script πρέπει να αναλάβει τις αλλαγές στην τιμή μετάβασης της θέσης ( 
positions ) και του προσανατολισμού ( orientations ). 
Όλα τα κουμπιά διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο. Πρώ
αρχίζει να μετράει το χρόνο . Αναλόγως με το ποιο κουμπί θα πατήσουμε 
ενεργοποιείται και το αντίστοιχο ρόλοι (TimeSensor). 
 
 
  
 
  
αλληλεπίδραση με τον χρήστη, σε  συγκεκριμένη θέση, όσο πολύ και να μετακινείται 
η οπτική γωνία μας, Camera. 
 
 
Α
ProximitySensor, Collision   και   
 
Π
είναι ακριβώς κάτω από το αεροπλάνο .  
 
Δ
childre
    0 20 0 
   size 500 100
 } 
DEF Katalog  Col
 children DE
 
  
        
 proxy NULL 
} 
 
R
ROUTE KatProx.orientation_changed TO KatXform.set_rotation 
 
 
 

 72



   Για  να έχουμε καλύτερη αλληλεπίδραση της VRML  με την πραγματικότητα και 
ηση σε αυτήν χρησιμοποιούμε συχνά τα  Scripts . 

τσι το TouchSensor όταν ενεργοποιείται  στέλνει το touchTime γεγονός (SFTime) στον 

δίο του TimeSensor, 
σο 

ό χρώμα 

ουμε κόμβους για να έχουμε σύνθετη συμπεριφορά κάποιων 
ισδιάστατων μορφών.  

καλύτερη κίν
Έ
κόμβο Script . Το Script μετατρέπει το SFTime στο  SFBool (λογική τιμή, TRUE η 
FALSE) και χρησιμοποιεί  την τιμή αυτή για να μεταβάλει το πε
από απενεργοποιημένο σε ενεργό , τότε ο χρόνος αρχίζει να τρέχει (ή σταματάει).Ό
ο    TimeSensor είναι ενεργός δημιουργεί γεγονότα που χρησιμοποιούν το  
PositionInterpolator και OrientationInterpolator που αλλάζει την θέση  και την γωνία 
περιστροφής του αντικειμένου Transform αντίστοιχα. Επίσης  αυτά τα γεγονότα 
οδηγούν στη χρήση ColorInterpolator και επιδρούν στο diffuseColor (αρχικ
του αντικειμένου).  
 
 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται αναλυτικά η ροή ελέγχου. Τώρα ξέρουμε πως 
μπορούμε να  συνδέ
τρ
 
 
   
 

           Εικόνα 5.9.  Η ροή ελέγχου της κίνησης με την βοήθεια των Scripts 
 
 
 
5.18.Χρώματα 
 
Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως στους  υπολογιστές είναι το CMYK 

yan Magenta Yellow BlacK) και το RGB (Red Green Blue). Η VRML 
σύστημα χρωμάτων . Αυτό σημαίνει ότι θεωρεί ως βασικά 

ρώματα το Κόκκινο, Πράσινο και Μπλε  

(C
χρησιμοποιεί το RGB 
χ
 
 
Χρώματα 
   

Red Green Blue (RGB) 

Μαύρο  0.0 0.0 0.0 
Μπλε  0.0 0.0 1.0 
Πράσινο  0.0 1.0 0.0 
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Κόκκινο  1.0 0.0 0.0 
Μοβ  1.0 0.0 1.0 
Άσπρο  1.0 1.0 1.0 
Γκρι  0.5 0.5 0.5 
Καφέ  0.5 0.5 0.0 
Γαλάζιο    0.0 1.0 1.0 
Κίτρινο  1.0 1.0 1.0 
 
Οι παραπάνω εριέχει όλα τα χρώματα. Η γκάμα των χρωμάτων είναι πολύ 

ου νση τιμών από 0.0 έως 1.0, δηλ. αυξάνοντας και μειώνοντας 
ίο σ ό τα τρία βασικά χρώματα (Κόκκινο , Πράσινο , Μπλε) 

αράγουμε το χρώμα που θέλουμε. Για παράδειγμα για να παράγουμε το καφέ 

μενού κατά την ενεργοποίηση 

Ο κατάλογος μας έχει πολλές επιλογές που ενεργοποιούν την κίνηση . Για να 
έρουμε ποιες από τις επιλογές έχουμε κάνει ήδη θέλουμε να μας το δείχνει κάπως η 

γοποιούμε την ώρα 
ου το αγγίζουμε και μετά το κουμπί παίρνει μπλε χρώμα για να γνωρίζουμε ότι το 

 
 αυτό 

με με ένα  Script, το οποίο παρουσιάζεται 
ρακάτω. 

t SFColor newColor 
      field SFColor red 1 0 0 

or blue 0 0 1 

me) { 
 { 

= red; 

τηση 

 λίστα δεν π
μεγάλη. Έχ με διακύμα
κάθε ψηφ ε καθένα απ
π
μπορούμε να βάλουμε την τιμή 0.9 0.5 0.4 αντί να χρησιμοποιήσουμε το χρώμα που 
υπάρχει στην παραπάνω λίστα . 
 
 
 
    5.19.  Αλλαγή χρώματος του 
 
  
ξ
εφαρμογή μας. Για  αυτό καθιστούμε κόκκινο το κουμπί που ενερ
π
έχουμε ήδη επιλέξει τουλάχιστον μια  φορά. 
   
  Παραπάνω είδαμε την λειτουργία των Script . Αν  από παραπάνω παράδειγμα  
αφαιρέσουμε το κόμβο PositionInterpolator τότε θα έχουμε την περίπτωση που 
θέλουμε  για την αλλαγή του χρώματος. 
   
  Όταν πατάμε το κουμπί εκείνη την στιγμή ενεργοποιούμε κάποια κίνηση και το
κουμπί παίρνει κόκκινο χρώμα , όταν έχουμε ήδη ενεργοποιήσει  το κουμπί τότε
παίρνει μπλε χρώμα. Αυτό το πετυχαίνου
πα
 
 
DEF S Script { 
        eventIn SFBool isActive 

      eventOu  
  
        field SFCol
        url "vrmlscript: 
                function isActive(value,ti

RUE)                        if (value == T
                                newColor 

{                         } else 
                                newColor = blue; 
                        } 
                }" } 
 
Στο τέλος  καλούμε την ROUTE συνάρ
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ROUTE Flight_Touch.isActive TO S.isActive 
OUTE S.newColor TO  HX.diffuseColor 

ια να φτιάξουμε ένα κουμπί που να ανοίγει ένα κατάλογο όταν κάνουμε κλικ στο 
 ) κάνουμε το εξής : 

       Κατάλογος 

R
 
  
5.20. Άνοιγμα Υποκαταλόγου 
 
Γ
κουμπί Maintanance ( Συντήρηση
 
 DEF CTRLS_ONOFF_SIGN_SWITCH Switch { 
      whichChoice –1    #σημαίνει ότι ο κατάλογος είναι κλειστός , 0 - ανοιχτός 
       choice [ 
  
    ] 
} 
 
 
 
 

 
             Εικόνα 5.10.Η επιλογή Maintanance ανοίγει ένα κατάλογο  

 ο οποίος ήταν  αόρατος στην αρχή . Με μπλε χρώμα εμφανίζεται η επιλογή η 
οποία  έχει ήδη επιλεγεί 

  
 Scri ια να είναι ο κατάλογος ορατός ή μη , αντίστοιχα με 
 σε ποια κατάσταση βρίσκεται η επιλογή Hand είναι το εξής : 

                eventOut SFInt32 sign_vis_changed 
                eventOut SFBool  show_align   

 

ged = (visible?-1:0); 

  
 

Το
το

pt που χρησιμοποιείται γ

 
 
DEF C_TOGGLE Script { 
                eventIn  SFBool  change 
  
  
                  field    SFBool  visible TRUE
                  url "vrmlscript: 
                  function change (value) { 
                    if (value) { 
                      visible = ! visible; 
                      sign_vis_chan
                      show_align = visible; 
                    } 
                  } 
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                " } 
 
 
Έχω και ένα Αισθητήρα για ενεργοποίηση του κουμπιού που ανοίγει το κατάλογο 

. 
EF  CTRLS_ONOFF_SENS TouchSensor {  } 

_ONOFF_SENS.isActive TO C_TOGGLE.change 
           

TRLS_ONOFF_SIGN_SWITCH.set_whichChoice 

t_rotation 

.21.NavigationInfo 

άθε κόσμος VRML περιέχει μια άποψη (ή οπτική γωνία) από την οποία ο κόσμος 
 χρονική στιγμή. Ο κόμβος NavigationInfo προσδιορίζει τα 
ά της συμπεριφοράς πλοήγησης , αλλά η διεπαφη χρήστη 

υ συγκεκριμένου browser.  

Για να κάνουμε πιο εύκολη την παρουσίαση του αεροπλάνου στο VRML browser, 
είναι χρήσιμοι να υπάρχουν. Κάποιοι τύποι εφαρμογών 

ιμένες όψεις του αντικειμένου . Έτσι δημιουργούμε κάμερες να 

 χρήστη, τις 
υμήσει να δει στον τρισδιάστατο κόσμο. Κάθε 

 

τικρίζουν την κατεύθυνση –Z, τα  Left και Right δείχνουν τις πλαϊνές 
ψεις και τα InclineViewSE (South-East) και InclineViewSE (South-West) 

Maintanance
D
 
 
ROUTE CTRLS
ROUTE C_TOGGLE.sign_vis_changed TO        
C
 
 ROUTE KatProx.position_changed TO KatXform.set_translation 
 ROUTE KatProx.orientation_changed TO KatXform.se
 
 
 
 
5
 
Κ
εμφανίζεται αυτήν την
βασικά χαρακτηριστικ
διαφέρει από τον browser σε browser. 
  
Ο κόμβος άποψης (NavigationInfo) προσδιορίζει τα βασικά σημεία θέσεων και 
προσανατολισμό έγκυρου χρόνου στον κόσμο στον οποίο ο χρήστης μπορεί να 
κινηθεί μέσω των διαπαφων χρήστη το
 
 
5.22 Viewpoints 
 
  
μερικοί κομβόι Viewpoints 
απαιτούν συγκεκρ
παρακολουθούν του αεροσκάφους από κάποια δεδομένα σημεία και από 
συγκεκριμένες μεριές στο χώρο. 
 
Ο δημιουργός του  VRML αρχείου μπορεί να τοποθετήσει οποιοδήποτε αριθμό 
απόψεων στον κόσμο στις θέσεις που θεωρεί ότι είναι σημαντικές για τον
οποίες πιθανόν ο χρηστής  να επιθ
άποψη περιγράφεται από έναν κόμβο Viewpoint .  Mόνο μια άποψη είναι ενεργή
κάθε στιγμή. 
 
 
  Έτσι στο αρχείο υπάρχουν  συγκεκριμένα  viewpoints. Τα Front και CloseFront 
viewpoints αν
ό
βρίσκονται  στο (Χ, Υ, Ζ) και (-Χ,Υ,-Ζ) αντίστοιχα. Όλες οι όψεις πρέπει να  
βρίσκονται σε ένα καλό ύψος και σε μια συγκεκριμένη απόσταση ώστε να φαίνεται 
το συγκεκριμένο τμήμα που θέλουμε να δούμε  
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Εικόνα 5.11. Η αναπαράσταση των θέσεων των 
Viewpoint 

 
 

 

 

5.23.Αυτόματη αλλαγή viewpoints όταν επιλέγουμε κάποιο κουμπί από το μενού 

ια να μεταφερόμαστε αυτόματα στο Viewpoint το οποίο μας δείχνει καλύτερα το 
ήμα του αεροσκάφους το οποίο εξετάζουμε θα χρησιμοποιήσουμε ένα 

light Deck), ένα  TimerSensor , ένα  PositionInterpolator για να αλλάξει η κάμερα 

ion 0 0 1  0 
    fieldOfView 1  

r { 
tartTime 0  

 

 

 
Γ
τμ
TouchSensor το οποίο βρίσκετε σε κάποια επιλογή του αναδιπλωμένου  μενού  (π.χ. 
F
την θέση στην οποία βρισκόταν και ένα  OrientationInterpolator για να αλλάξει η 
κάμερα τον προσανατολισμό της  
 
Έτσι έχουμε  αρχικά μια κάμερα με όνομα moving_camera , η οποία  βρίσκετε στην 
θέση 0 30 152 και την μετακινούμε με την βοήθεια των ROUTE όπως θα δούμε 
παρακάτω 
 
DEF moving_camera    Viewpoint { 
      position 0 30 152 
      orientat
  
      jump TRUE 
      description"Front" 
    } 
 
 
DEF Timer  TimeSenso
      s
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      enabled TRUE 
    stopTime 0 

LSE 

-POS-INTERP PositionInterpolator { 
]  

 152,0 39 77] 

_camera-ROT-INTERP OrientationInterpolator{ 

eyValue [0 0 1  0,0 1 0  3.14] 
  

UTE Hand_Touch.touchTime TO Timer.set_startTime 
TE Timer.fraction_changed TO moving_camera-POS-INTERP.set_fraction 

OUTE Timer.fraction_changed TO moving_camera-ROT-INTERP.set_fraction 

 

oving_camera.set_orientation 

ς επιλογές του μενού όπου χρειάζεται να πλησιάσουμε, 
ο του αεροσκάφους  

 Για να έχει η παρουσίαση πιο όμορφη βάζουμε έναν κόμβο που λέγεται  
ackground και ορίζουμε το χρώμα του μπλε (groundColor)  και το χρώμα του 

 γαλάζιο. Επίσης πάνω υπάρχει  ένας κίτρινος ήλιος . 

[ 0.1, 1.57 ] 
, 

 δια SQL μέσα από την VRML με χρήση Script κόμβων 

  
      cycleInterval 1.3 
      loop FA
  
    } 
DEF moving_camera
  key [0, 1
  keyValue [0 30
} 
 
DEF moving
  key [0, 1]  
  k
} 
     
 
 
RO
ROU
R
 
ROUTE moving_camera-POS-INTERP.value_changed TO
moving_camera.set_position 
ROUTE moving_camera-ROT-INTERP.value_changed TO 
m
 
Το ίδιο θα γίνει και με τις άλλε
να απομακρυνθούμε ή να πάμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημεί
 
 
5.24. Background 
 
  
B
ουρανού (skyColor) 
 
Background { 
  groundAngle 1.57 
  groundColor [ 0 0.5 0.7, 

    0 0.0 0.7 ]  
  skyAngle 
  skyColor [ 1 1 0
     0 0.3 0.5, 
     0 0.4 0.8 ] } 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Η χείριση της 
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6.1.Ένωση της VRML με την  JAVA  

ήματος και του χρόνου. Αυτά τα δυο 
 περισσότερες δυνατότητες. 

 
Έτσι 

 ο 

 

ει 

με την HTML για να δείχνει κάποιες εφαρμογές στο Browser ή να 

 να 

 
 

 

Παρακάτω περιγράφετε πως μπορούμε να νουμε συσχέτιση της SQL με την 
κόμβων.  

Το πεδίο url του Script κόμβου μπορεί να περιέχει ένα URL στο οποίο  περιέχετε μια 

} 

 
α τελευταία χρόνια έχει γίνει μια επανάσταση στον υπολογισμό  δύο ουσιαστικών Τ

στοιχείων του κυβερνοχώρου - του διαστ
τοιχεία ενώνονται μαζί για να μας παρέχουνσ

  
Η VRML περιγράφει τέλεια πώς εμφανίζονται τα πράγματα στο τρισδιάστατο χώρο
αλλά είναι ανίκανη να δείξει την δυναμική λειτουργία αυτών των πραγμάτων . 
χεται ένας  συνεργάτης που δίνει την λειτουργικότητα στο όλο θέμα. Αυτόςέρ

συνεργάτης - Java - έχει ακριβώς τα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά για να 
διαχειρίζεται δυναμικά κάποια αντικείμενα.  
 
Ο Παγκόσμιος Ιστός δημιούργησε ένα καθολικό διάστημα για κυκλοφορία 
πληροφορίας, ενώ η Java δημιούργησε  καθολικό διάστημα για εκτέλεση κάποιον
ιαδικασιών. δ

 
Η Java είναι η έκφραση της απλής ιδέας , μπορεί να κάνει τα πάντα , αλλά δεν κάν
τίποτα από μόνο της στις διαδικτυακές εφαρμογές . Για παράδειγμα πρέπει να 
υνεργάζεται σ
συνεργάζεται με VRML για να μπορεί να επέμβει στο τρισδιάστατο κόσμο. 
 
Το καλό με την Java είναι ότι είναι καθολική γλώσσα δηλ.  ένα applet που 
δημιουργείται σε κάποιο υπολογιστή μπορεί να χρησιμοποιείται από όλους χωρίς
λέπουμε τι Λειτουργικό σύστημα και τι browsers χρησιμοποιούν. β

 
Το παρόν και το μέλλον για VRML φαίνεται πολύ διαφορετικό από το παρελθόν , 
μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα οι κόσμοι μας έγιναν πιο διαλογικοί , έχουν 
ερισσότερη αλληλεπίδραση και έχουν αποτελεσματικότερους τρόπουςπ
προσομοίωσης.  Επίσης αν συνδέσουμε την οργανωμένη βάση δεδομένων μέσω της
απλής Java με τα αντικείμενα VRML τότε ορίζουμε ένα καλό υποσύνολο της 
πραγματικού κόσμου. 
 

 
6.2.SQL Scripting 

κά
VRML με χρήση Script 

6.2.1.Υποστηριζόμενο  πρωτόκολλο  

εντολή SQL:  
Script { url "http://foo.com/mySQL.sql" } 

Το sql:  το πρωτόκολλο επιτρέπει την εντολή SQL που είναι διαμορφωμένη 
εσωτερικά του script ως ακολούθως : 

Script { url “sql: update Material set number = number * 1.9” 

6.2.2. Επέκταση αρχείων  
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Η επέκταση αρχείων για το SQL είναι .sql. 

6.2.3 Τύπος MIME  

Ο προτεινόμενος τύπος MIME για το SQL καθορίζεται ως εξής:  

ισόδου 

ι παράμετροι εισόδου ενσωματώνονται μέσα στη δήλωση SQL και διαχωρίζονται 
από μια άνω και κάτω τελεία. Ενεργούν ως μεταβλητές των οποίων το περιεχόμενο 

από την εκτέλεση της δήλωσης SQL. Η τιμή 
παραμέτρου εισόδου καθορίζεται από:  

μ

λες οι παράμετροι εισόδου πρέπει να έχουν είτε μια αντίστοιχη eventIn ή ένα πεδίο.  

Οι π ιστοιχούν στα πεδία SFBool, SFFloat, 
FInt32 είτε SFString.  

Παραδείγματος χάριν:  

    field SFInt32 id 10 
te 

url "sql: UPDATE Material SET Description='Aristerh Tourbina'  WHERE 
ID=:id" 

6.2.5 Παράμετροι εξόδου  

ι παράμετροι εξόδου ενσωματώνονται μέσα στη SQL δήλωση και φαίνονται από 
μια άνω και κάτω τελεία. Είναι μέρος της INTO clause. Ενεργούν ως μεταβλητές των 

ιχεί σε ένα eventOut του ίδιου ονόματος.  

nt32 είτε 
MFString.  

Παραδείγματος χάριν:  

application/x-sql 

 

6.2.4. Παράμετροι Ε

Ο

αντικαθίσταται αμέσως πριν 

 
• ένα eventIn του ίδιου ονόματος  
• ένα πεδίο του ίδιου ονό ατος  

 
Ό

αράμετροι εισόδου μπορούν να αντ
S

 
Script { 

    eventIn SFBool execu

    } 
 

Ο

οποίων το περιεχόμενο αντιστο

Όλες οι παράμετροι εξόδου πρέπει να έχουν μια αντίστοιχη eventOut.  

Οι παράμετροι εξόδου μπορούν να αντιστοιχούν στα πεδία MFFloat, MFI

  
Script { 
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    eventIn SFBool execute 
ventOut MFString ename 

ut MFString code 
CT Name,Code INTO :ename :code FROM Material" 

. Αντιστοίχηση τύπων δεδομένων  

Ο ακόλουθος πίνακας καθορίζει την αντιστοίχηση των τύπων δεδομένων στην SQL 

 

    e
    eventO
    url "sql: FOR ALL SELE
    } 
 

6.2.6

στα πεδία VRML.  

SQL Type VRML Field 
CHAR SFString, MFString
VARCHAR SFString, gMFStrin
LONGVARCHAR SFString, MFString
NUMERIC SFFloat, MFFloat 
DECIMAL SFInt32, MFInt32 
BIT SFBool, MFBool 
TINYINT SFInt32, MFInt32 
SMALLINT SFInt32, MFInt32 
INTEGER SFInt32, MFInt32 
BIGINT SFInt32, MFInt32 
REAL SFFloat, MFFloat 
FLOAT SFFloat, MFFloat 
DOUBLE SFFloat, MFFloat 
BINARY SFString, MFString
VARBINARY SFString, MFString
LONGVARBINARY SFString, MFString
DATE SFString, MFString
TIME SFString, MFString
TIMESTAMP SFString, MFString
Πίνακας 6.1. Αντιστοίχ μένων της SQL στα πεδία VRML.  

Ο ακόλουθος πίνακας καθορίζει τις χαρτογραφήσεις των πεδίων VRML στους τύπους 
τοιχείων SQL.  

ηση των τύπων δεδο

 

σ

VRML Field SQL Type 
SFBool, MFBool BIT 
SFInt32, MFInt32 INTEGER 
SFFloat, MFFloat REAL 
SFString, MFString VARCHAR or LONGVARCHAR
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Πίνακας 6.2. Αντιστο ύπων δεδομένων της VRML στην SQL 

 χρόνου.  

SQL Type Default Format 

ίχηση των τ

 

Ο ακόλουθος καθορίζει τις μορφές προκαθορισμένων ημερομηνίας και

DATE  yyyy-mm-dd  
TIME  hh:mm:ss  
TIMESTAMP  yyyy-m fffffff m-dd hh:mm:ss.ff
Πίνακας 6.3. Προκαθορισμένες Μορφές ημερομηνίας και χρόνου.  

πάρχουν τα πεδία eventIn και eventOut που έχουν  μοναδική έννοια για τα αρχεία 

 
της . Περιέχει μια συγκεκριμένο κώδικα σφάλματος, ή το 0 για ένδειξη 

• 

ntOut παράγεται όταν η SQL πρόταση ολοκληρώνει την εκτέλεση 
της . Εάν η πρόταση εκτελέσθηκε επιτυχώς, περιέχει την κενή συμβολοσειρά, 

μένο μήνυμα σφάλματος.  

6.2.8. 

Οι εφα ίζονται στο Ansi 
 πρόσθετων εντολών και προτάσεων η εκ των οποίων 

είται για να εξασφαλίσει ένα βασικό επίπεδο 
διαλειτουργικότητας.  

ONNECTSTRING>  

προσδιορίσει έναν κεντρικό υπολογιστή βάσεων 
δεδομένων για την εκτέλεση των SQL εντολών. Η ακριβής μορφή  

L του οποίου σύνταξη εξαρτάτε από τη 

 

6.2.7. Χειρισμός των EventIn και EventOut  

Υ
εντολών SQL.  

• Τα EventIn SFBool execute  

Αυτό το eventIn δείχνει ότι η αντίστοιχη δήλωση SQL πρέπει να εκτελεσθεί.  

• Result EventOut SFInt32  

Αυτό το eventOut παράγεται όταν η SQL πρόταση ολοκληρώνει την εκτέλεση

επιτυχίας.  

EventOut SFString errorMessage  

Αυτό το eve

διαφορετικά περιέχει μια συγκεκρι

Σύνταξη SQL  

ρμογές πρέπει να υποστηρίξουν την είσοδο SQL όπως καθορ
SQL92. Υπάρχει ένα σύνολο
εφαρμογή εξουσιοδοτ

Οι απαραίτητες εντολές είναι:  

• CONNECT <C

Χρησιμοποιείται για να 

<CONNECTSTRING > είναι ένα UR
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συγκεκριμένη εφαρμογή βάσεων δεδομένων. Αυτή η εντολή μπορεί να 
ολοκληρωθεί με AT clause για να προσδιορίσει αυτήν την συγκεκρι
σύνδεση για την αργότερη επαναχρησιμοποίηση της .  

T clause δεν προσδιορίζεται, σαν  σύνδεση θεωρείται η προκαθορισμένη 
η.  

μένη  

Εάν η A
σύνδεσ
Το Script αυτό συνδέεται με μια βάση η οποία ονομάζεται AIR και μπαίνει με κενά 

ivers [ "com.mysql.jdbc.Driver" ]   
ct jdbc:mysql://localhost/air?user=&password="  

eventOut SFInt32 result 

ει γίνει η σύνδεση με επιτυχία 

EF connectResult Script { 

eventOut SFBool selectDepts 

alue) { 

ription('Connected to database'); 
ue; 

 
Χρησιμοποιείται για να αποσυνδεθεί από τον κεντρικό υπολογιστή βάσεων 
δεδ έ ή μπορεί να παρουσιαστεί με AT clause που για να 
αποσυνδεθεί από την συγκεκριμένη σύνδεση 

, parameter2...) 

 εντολή CALL χρησιμοποιείται για να εκτελέσει μια αποθηκευμένη διαδικασία 
στο ε

ecute 

username και password σε αυτήν την βάση 
 
DEF connect Script { 
 eventIn SFBool execute 
  
        field MFString dr
 field SFString sql "conne
 
 url "execsql.class" 
} 
 
Το παρακάτω Script ελέγχει αν έχ
 
D
 eventIn SFInt32 result 
 
 url "javascript: 
  function result(v
   if (value == 0) 
   { 
    Browser.setDesc
    selectDepts = tr
   } 
   else 
    Browser.setDescription('Unable to connect to database: 
error code is ' + value); 
  }" 
} 

 
• DISCONNECT  

ομ νων. Αυτή η εντολ

 
 

• CALL procedure_name(parameter1
 
 Η

ν κ ντρικό υπολογιστή. 
 
Script { 
     eventIn SFBool ex
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     eventOut SFInt32 curdate 
eventOut MFString message 

 sysdate() INTO :curdate" 

 

NEXT
 

ολή NEXT χρησιμοποιείται από κοινού με την εντολή SELECT μέσα 
ην πρόταση FOR.  Αυτή η εντολή θα επαναλάβει την τελευταία 

εκτελούμενη εντολή SELECT, επιστρέφοντας κάποιο καθορισμένο αριθμό 
ν 

τρέφεται, 

 

in_fetch Script { 
    eventIn SFBool execute 

 eventOut SFInt32 result 
es 
T NAME INTO :enames FROM Material" 

entIn SFBool execute 
  eventOut SFInt32 result 

 
:enames " 

ntIn SFInt32 err 
eventOut SFBool fetch 

n err(value) { 
 0) 

 

TE be etch.result TO fetch_next.err 
E continue_fetch.result TO fetch_next.err 

OUTE fetch_next.fetch TO continue_fetch.execute 

• 

     
field SFString sql "CALL

     url "execsql.class" 
     } 

•    

Η εντ
στ

σειρών στην eventOuts χρησιμοποίηση INTO clause. Εάν καμία SELECT δε
έχει εκτελεσθεί προηγουμένως, ή δεν υπάρχει καμία σειρά που επισ
τότε επιστρέφεται ένα σφάλμα.  

Παραδείγματος χάριν, το ακόλουθο τμήμα  κώδικα επεξηγεί πώς να φέρνει 10
σειρές:  

 
DEF beg

   
    eventOut MFString enam
    url "sql: FOR 10 SELEC
    } 
 
DEF continue_fetch Script { 
    ev
  
    eventOut MFString enames
    url "sql: NEXT 10 INTO 
    } 
 
DEF fetch_next Script { 
 eve
 
 url "javascript: functio
  if (value ==
   { 

  fetch = true; 
   } 
  }" 
 } 
 
ROU gin_f
ROUT
R
 
 

SET  < ΜΕΤΑΒΛΗΤΉ > < ΤΙΜΗ > 
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έσει μια μεταβλητή που θα ελέγχει 
την συμπεριφορά του SQL Scripting. Υπάρχουν δύο απαιτημένες μεταβλητές,  

• MMIT  

MIT καθορίζει ποτέ οι ενημέρωση δεσμεύεται (γίνεται 
όματα ή πρέπει να δεσμευθούν ρητά . Οι έγκυρες τιμές 

  T TRUE 
  T FALSE 

MIT έχει τεθεί σε FALSE, αυτές οι εντολές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είτε για την  δέσμευση (commit) είτε για την μείωση 

 δεν 

• 

εντολή πρέπει να ορίσει στην  INTO πρόταση μια παράμετρο 
 κάθε στήλη που ανακτάται. Στις ερωτήσεις χρησιμοποιείται επίσης 

 matname 
ng 
g 

ssage 
 

lF

Η εντολή SET χρησιμοποιείται για να θ

"AUTOCOMMIT" and "TRANSACTION".  

 

AUTOCO

AUTOCOM
commit) αυτ
είναι TRUE και FALSE . Η προκαθορισμένη αξία είναι TRUE , και 
σημαίνει ότι η δέσμευση θα εμφανιστείτε αυτόματα μετά από κάθε 
SQL πρόταση.  

Παραδείγματος χάριν:  

SET AUTOCOMMI
SET AUTOCOMMI

 
• COMMIT  
• ROLLBACK  
 

Εάν AUTOCOM

(rollback) των τιμών τις εντολές που εκδίδονται προηγουμένως. Εάν 
AUTOCOMMIT τίθεται σε TRUE (το προκαθορισμένο), αυτές οι εντολές
έχουν καμία επίδραση.  

 
INTO  

Μια SELECT 
εξόδου για
και από την εντολή NEXT και από τις αποθηκευμένες διαδικασίες .  

DEF select_156 Script { 
      eventIn      SFBool execute 
      eventIn      SFString
      eventOut     MFStri mname 
      eventOut     MFStrin name 
      eventOut     MFString descr  
      eventOut     SFString errorMe
      field        SFString sql 
"select Material.Description, Materia atigue.RegisteredDate, 
Fatigue.Description into :mname, :name, :descr 
from Material, MaterialFatigue, Fatigue 
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where 
Material.MaterialId=MaterialFatigue.MaterialId and  

ueId 
terial.name=:matname and MaterialFatigue.FatigueId='1'" 

• R 

υτή η πρόταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προτάξει μια SELECT 
η για να δείξει πόσες σειρές πρέπει να επιστραφούν. Το 

προκαθορισμένος, FOR ALL, επιστρέφει όλες τις σειρές που ικανοποιούν την 
ς 

DEF se
 FBool execute 
      eventOut     MFString mname 

tring  
  sql e from MATERIAL order by 

 
 

• 

 η πρόταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει μια συγκεκριμένη 
σύν σ μένη SQL πρόταση. Ο χειρισμός σύνδεσης είναι 
ια SFInt32 τιμή που επιστρέφεται από τη CONNECT εντολή.  

ια δουλέψουμε με μια συγκεκριμένη σύνδεση βάζουμε AT clause με την εντολή 

eventOut SFInt32 result 
nn1 

://localhost AT :conn1" 

 eventIn SFBool execute 
  eventIn SFInt32 conn1 

ame 
CT NAME INTO :ename FROM Material" 

Fatigue.FatigueId=MaterialFatigue.Fatig
and Ma
      url "execsql.class" 
    } 
 
FO

Α
δήλωσ

ερώτηση. Οι επόμενες σειρές μπορούν να προσκομιστούν χρησιμοποιώντα
την NEXT  εντολή.  

lectMaterials Script { 
     eventIn      S

      field        SFS
  "for 3 select NAME into :mnam

MATERIALID" 
      url "execsql.class" 

   } 

AT <connection handle>  
 
 Αυτή

δε η που υιοθετεί για μια δεδο
μ
 
Όσες SQL εντολές δεν περιέχουν την αναφορά στο AT clause refer αναφέρονται    
στην προκαθορισμένη σύνδεση.  
Γ
CONNECT, και μετά ορίζουμε εκείνη την σύνδεση για τις επόμενες εντολές SQL:  
 
DEF Connect Script { 
    eventIn SFBool execute 
    
    eventOut SFInt32 co
    url "sql: CONNECT http
} 
 
DEF get_name Script { 
   
  
    eventOut MFString en
    url "sql: AT :conn1 SELE
} 
 
DEF Disconnect Script { 
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    eventIn SFBool execute 
  eventIn SFInt32 conn1 

CONNECT" 

onn1 
UTE Connect.conn1 TO Disconnect.conn1 

ποιοδήποτε πρόταση είναι  εντός παρενθέσεως { }  θεωρείται ότι περνάει την άμεσα 
στη η νων χωρίς οποιαδήποτε ανάλυση από την SQL Scripting 
εφαρμογή. Αυτή η λειτουργία παρέχεται για να υποστηρίξει το την σύνταξη της 

 να 
ύπο αντικειμένου χρησιμοποιώντας τη σύνταξη 

αντικειμένου Oracle8 ή MySql:  

Οι εντολές πρέπει να εκτελούνται με την σειρά που φαίνετε στο παρακάτω σχήμα 

  
    url "sql: AT :conn1 DIS
} 
 
ROUTE Connect.conn1 TO get_ename.c
RO
 

• { } (pass-through)  

Ο
ν μ χανή βάσεων δεδομέ

βάσης δεδομένων η οποία μπορεί να μην συμφωνεί  ή δεν υποστηρίζεται από τη 
σύνταξη SQL Scripting.   

Παραδείγματος χάριν, οι ακόλουθες εντολής κάνουν pass-through τη σύνταξη για
δημιουργήσουν έναν νέο τ

sql "{ create type members_type as varray(100) of char(5) }" 
 

                              Εικόνα 6.1. Ροή εκτέλεσης εντολών 
 
6.3.Υποθέσεις και χρήση  

ποθέτουμε ότι στην έναρξη  της  εφαρμογή καθορίζεται η διαχείριση της 
 έπειτα αυτόματα θα χρησιμοποιηθεί από όλες τις 

πόμενες εντολές SQL. Αλλιώς , η εφαρμογή μπορεί να καθορίσει περισσότερο από 

 
Υ
προκαθορισμένης σύνδεσης που
ε
μια σύνδεση, κάθε μια που υιοθετεί μια μοναδική διαχείριση σύνδεσης που 
καθορίζεται από AT clause, και κατευθύνει έπειτα τις επόμενες εντολές SQL στις 
συγκεκριμένες συνδέσεις. 
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7. Υλοποίηση του Πηλοτηρίου και της Λυχνίας ένδειξης βλάβης 
 
7.1. Πιλοτήριο  
 
To Πιλοτηρίου δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας πολλά αντικείμενα τα οποία 
ενώθηκαν μαζί. 
Για να βάλουμε την γενική εικόνα του Πιλοτηρίου χρησιμοποιούμε ένα ορθογώνιο 
αντικείμενο Box το οποίο το ντύνουμε με το Texture μια συγκεκριμένη εικόνα την 
οποία την φορτώνει απ έξω και πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο φάκελο με το βασικό 
αρχείo . Η εικόνα  ονομάζεται Main02.jpg 
 
 
Transform { 
 children DEF Tablo Shape { 
   appearance Appearance { 
     texture ImageTexture { 
       url "Main02.jpg" 
     } 
 
   } 
 
   geometry Box { 
     size 3 3 3 
   } 
 
 } 
rotation  0 0 1  0 
scale 5.0172 2.11 0.001 
      } 
 

 
 
  Εικόνα7.1.Αντικειμενο  Box ντυμενο με  texture ImageTexture μια εικονα "Main02.jpg"  
      

  
 
Για να τοποθετήσουμε  τα όργανα στο ταμπλό χρησιμοποιούμε για κάθε όργανο από 
ένα αντικείμενο Box και το ντύνουμε με το ImageTexture που φορτώνουμε  από έξω . 
Για παράδειγμα για να βάλλουμε το όργανο για τις μηχανές  χρησιμοποιούμε την 
εικόνα my_engine.jpg  και σε VRML αρχείο βάζουμε τον παρακάτω κώδικα: 
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   DEF enginec Transform { 
     children Shape { 
       appearance Appearance { 
  texture ImageTexture { 
    url "my_engine.jpg" 
  } 
 
       } 
 
       geometry Box { 
       } 
 
     } 
 
     translation -4.43 -2.19 0 
     rotation 0 0 1  0 
     scale 0.77 0.9 0.01 
   } 
 
Το ίδιο κάναμε για κάθε όργανο του πιλοτηρίου και ο κώδικα για την δημιουργία του 
δεξιού τμήματος του  FlightDeck φαίνετε παρακάτω  
 
#VRML V2.0 utf8 
 
DEF FlightDeck Transform { 
  children Transform { 
    children [ 
      Transform { 
 children DEF Tablo Shape { 
   appearance Appearance { 
     texture ImageTexture { 
       url "Main02.jpg" 
     } 
 
   } 
 
   geometry Box { 
     size 3 3 3 
   } 
 
 } 
 
 translation -0.00109552 0.0619459 0.00641606 
 rotation 0 0 1  0 
 scale 5.0172 2.11 0.001 
      } 
      DEF organa Transform { 
 children [ 
   DEF enginec Transform { 
     children Shape { 
       appearance Appearance { 
  texture ImageTexture { 
    url "my_engine.jpg" 
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  } 
 
       } 
 
       geometry Box { 
       } 
 
     } 
 
     translation -4.43 -2.19 0 
     rotation 0 0 1  0 
     scale 0.77 0.9 0.01 
   } 
   DEF attitudec Transform { 
     children Shape { 
       appearance Appearance { 
  texture ImageTexture { 
    url "my_attitude.jpg" 
  } 
 
       } 
 
       geometry Box { 
       } 
 
     } 
 
     translation -3.15967 -0.77 0.03 
     rotation 0 0 1  0 
     scale 0.425 0.425 0.01 
   } 
   DEF clockc Transform { 
     children Shape { 
       appearance Appearance { 
  texture ImageTexture { 
    url "my_clock.jpg" 
  } 
 
       } 
 
       geometry Box { 
       } 
 
     } 
 
     translation -1.72895 -0.05 0 
     rotation 0 0 1  0 
     scale 0.27 0.27 0.01 
   } 
   DEF speedc Transform { 
     children Shape { 
       appearance Appearance { 
  texture ImageTexture { 
    url "my_airspeed.jpg" 
  } 
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       } 
 
       geometry Box { 
       } 
 
     } 
 
     translation -2.3 -0.77 0.03 
     rotation 0 0 1  0 
     scale 0.42 0.42 0.01 
     scaleOrientation 0 0 1  0 
   } 
   DEF altmeterc Transform { 
     children Shape { 
       appearance Appearance { 
  texture ImageTexture { 
    url "my_altimeter.jpg" 
  } 
 
       } 
 
       geometry Box { 
       } 
 
     } 
 
     translation -1.44 -0.77 0 
     rotation 0 0 1  0 
     scale 0.41 0.41 0.01 
     scaleOrientation 0 0 1  0 
   } 
   DEF magneticc Transform { 
     children Shape { 
       appearance Appearance { 
  texture ImageTexture { 
    url "my_magnetic.jpg" 
  } 
 
       } 
 
       geometry Box { 
       } 
 
     } 
 
     translation -5.8 -1.92531 0 
     rotation 0 0 1  0 
     scale 0.45 0.55 0.01 
     scaleOrientation 0 0 1  0 
   } 
   DEF gearc Transform { 
     children Shape { 
       appearance Appearance { 
  texture ImageTexture { 

 91



    url "my_lg.jpg" 
  } 
 
       } 
 
       geometry Box { 
       } 
 
     } 
 
     translation -1.87234 -1.74348 0 
     rotation 0 0 1  0 
     scale 0.77 0.5 0.01 
     scaleOrientation 0 0 1  0 
   } 
   DEF askidc Transform { 
     children Shape { 
       appearance Appearance { 
  texture ImageTexture { 
    url "my_askid.jpg" 
  } 
 
       } 
 
       geometry Box { 
       } 
 
     } 
 
     translation -6.84275 -1.06255 0 
     rotation 0 0 1  0 
     scale 0.35 0.4 0.01 
     scaleOrientation 0 0 1  0 
   } 

 
DEF autopilotc Transform { 

  children Shape { 
    appearance Appearance { 
      texture ImageTexture { 
        url "autopilot.jpg" 
      } 
 
    } 
 
    geometry Box { 
    } 
 
  } 
 
  translation -5.82 -0.8 0 
  scale 0.4 0.52 0.01 
  scaleOrientation 0 0 1  0 
       } 
        
   DEF brakesc Transform { 
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     children Shape { 
       appearance Appearance { 
  texture ImageTexture { 
    url "my_pressure.jpg" 
  } 
 
       } 
 
       geometry Box { 
       } 
 
     } 
 
     translation -3.16143 -1.68703 0 
     rotation 0 0 1  0 
     scale 0.43 0.43 0.01 
   } 
   DEF ndc Transform { 
     children Shape { 
       appearance Appearance { 
  texture ImageTexture { 
    url "my_nd.jpg" 
  } 
 
       } 
 
       geometry Box { 
       } 
 
     } 
 
     translation -4.44464 -0.535075 0 
     rotation 0 0 1  0 
     scale 0.77 0.65 0.01 
   } 
          DEF autopilotc Transform { 
     children Shape { 
       appearance Appearance { 
  texture ImageTexture { 
    url "my_autopilot.jpg" 
  } 
 
       } 
 
       geometry Box { 
       } 
 
     } 
 
     translation -5.7 -0.77 0.03 
     scale 0.425 0.425 0.01 
   } 
    
    DEF fuelc Transform { 
     children Shape { 
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       appearance Appearance { 
  texture ImageTexture { 
    url "my_fuel.jpg" 
  } 
 
       } 
 
       geometry Box { 
       } 
 
     } 
 
     translation -6.84275 -1.06255 0 
     scale 0.35 0.4 0.01 
     scaleOrientation 0 0 1  0 
   } 
 ] 
   
      } 
    ] 
   
  } 
 } 
 

 
 
Εικόνα.7.2. Το αριστερό τμήμα του  ταμπλό του πιλοτηρίου . Τα άσπρα τετράγωνα είναι τα 
αντικείμενα τύπου Box τα οποία πρέπει να τα ντύσουμε με φωτογραφίες που φορτώνονται έξω 
από το αρχείο vrml (για παράδειρα με την εντολή   url "my_engine.jpg". Προσοχη στην 
διαδρομή που βρίσκετε η κάθε φωτογραφία. Πρέπει να είναι στο ίδιο φάκελο με το αρχείο vrml 
, αλλιώς πρέπει να ορίσουμε την ακριβές διαδρομή για να τις βρούμε )  
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Εικόνα 7.3. Ολοκληρωμένο αριστερό τμήμα του ταμπλό  του πιλοτηρίου. Το αρχείο  περιέχει τα 
ImageTexture του κάθε οργάνου 
 
 
Για την δημιουργία του δεξιού τμήματος βάζουμε τον ίδιο κώδικα μόνο που στο 
τέλος πρέπει να προστεθεί η περιστροφή του 180 μοίρες ως προς τον άξονα Y , δηλ.  
rotation 0 1 0  3.14   
 
 

 
Εικόνα 7.4. Ολόκληρο το  Πιλοτήριο  

 
7.2. Λυχνία ένδειξης βλάβης  
 

Εδώ περιγράφεται αναλυτικά η διαχείριση για το κάθε λαμπάκι έλεγχου. Αυτή 
είναι η βασική εφαρμογή χειρισμού VRML βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιείται 
για να εμφανίσει και να τροποποιήσει τα πεδία της βάσης    
 

Ένα από τα βασικά σημεία της διπλωματικής εργασίας είναι να μπορούμε να 
ανιχνεύουμε βλάβη και να εμφανίζουμε που υπάρχει. Δηλαδη να εχουμε Αλλαγή 
χρώματος ανάλογος με τα δεδομένα των πεδίων της βάσης δεδομένων .Έτσι πρέπει 
να διαβάζουνε τα πεδία των Fatigue και των Inspection και να βγάζουμε ένα χρώμα 
(π.χ. κόκκινο “1 0 0” στο RGB σύστημα) και άλλο χρώμα (π.χ. μπλε “0 0 1” στο RGB 
σύστημα) . Και να εμφανίζουμε αυτό το χρώμα στο λαμπάκι ένδειξης του κάθε 
οργάνου πλοήγησης αεροπλάνου. Και επιπλέον όταν γίνετε η ενημέρωση στην βάση 
και βλέπουμε να αλλάζουν αυτόματα τα χρώματα και στο περιβάλλον VRML. Πως 
γίνονται όλα αυτά θα αναλύσουμε στην συνεχεία 
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7.2.1. Δημιουργία του αντικειμένου Λυχνίας Ένδειξης  

 
Ορίζεται ένα PROTO που ουσιαστικά είναι σαν μια κλάση στην C++, Java  . 
Και μετά μπορούμε να έχουμε πολλά αντικείμενα αυτής της κλάσης (π.χ. αντικείμενο 
Material1 που ορίζεται αργότερα ) 
  

Στο παρακάτω τμήμα κώδικα ορίζεται το PROTO   DBIcon
το οποίο έχει : 
α) ένα αντικείμενο Sphere (μια σφαίρα) με ακτίνα 5 και χρώμα άσπρο ,  
 
β) ένα αντικείμενο  Text (κειμένου) με όνομα theName του οποίου το κείμενο γίνεται 
ανάθεση κάθε φορά που ορίζουμε αντικειμένου τύπου DBIcon . Η ανάθεση αυτή 
γίνεται με την εντολή string IS name , και την μεταβλητή name την ορίζουμε ως 
exposedField , δηλ. 
exposedField MFString name "" 
 
γ) ένα TouchSensor (Αισθητήρας Ανίχνευσης Αφής ) με όνομα TS 
 
δ) ένα Script με όνομα outputName  
 
 
1. PROTO DBIcon [ 
     eventOut     SFString nameClicked 
     eventOut     SFTime  touchTime 
     exposedField MFString name "" 
     exposedField SFVec3f translation 0 0 0 
     exposedField SFRotation rotation 0 0 1  0 
     exposedField SFVec3f scale 1 1 1 
  
 ] 
{ 
 Group {children [ 
 
  DEF TS TouchSensor {} 
 
  DEF outputName Script { 
   eventIn SFBool generate 
   eventOut SFString nameClicked IS nameClicked 
   eventIn MFString name_changed 
   field MFString name "" 
   url "javascript: 
    function generate(value) 
    { 
     if (value == true) 
     { 
    nameClicked = name[0]; 
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     } 
    } 

function name_changed(value) 
    { 
     name = value;  
    }" 

} 
  
      Shape { 
 appearance Appearance { 
   material Material { 
     diffuseColor 0 0 1 
     transparency 1 
   } 
 
 } 
 
 geometry Sphere { 
   radius 5 
 } 
 
      } 
      Transform { 
 children Shape { 
   appearance Appearance { 
     material Material { 
       diffuseColor 1 1 1 
       transparency 1 
     } 
 
   } 
 
   geometry DEF theName Text { 
     fontStyle FontStyle { 
       size 2 
       spacing 1 
       family "SANS" 
       style "BOLD" 
       justify "MIDDLE" 
     } 
 
     string IS name 
   } 
 
 } 
 
 translation IS translation 
 rotation IS rotation 
 scale IS scale 
      }  
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    ] 
  } 
  ROUTE TS.isActive TO outputName.generate 
  ROUTE theName.string_changed TO outputName.name_changed 
} 
} 
 
Οι παράμετροι οι οποίες  μπαίνουν στο PROTO από έξω είναι name, translation, 
rotation, scale και γίνεται η ανάθεση τους στις τοπικές μεταβλητές  ως εξής  
  

 string IS name 
 translation IS translation 
 rotation IS rotation 
 scale IS scale 

color IS color 
 

Στο πρότυπο DBIcon έχουν ορισθεί  μεταβλητές εισόδου , exposedField, υπάρχουν 
TouchSensors για παραγωγή γεγονότων, Script και αντικείμενα σφαίρες και 
αντικείμενο κειμένου. Αυτά που μπορούμε να αλλάζουμε σε κάθε instanse είναι τα 
πεδία που είναι τύπου exposedField . 
 
                exposedField MFString name "" 
     exposedField SFVec3f translation 0 0 0 
     exposedField SFRotation rotation 0 0 1  0 
     exposedField SFVec3f scale 1 1 1 
     exposedField SFColor color 0.8 0.8 0.8 
    
Δηλαδή σε κάθε περίπτωση μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα name (που εξ ορισμού 
είναι κενό), την μετακίνηση αντικειμένων , την περιστροφή , την κλιμάκωση και το 
χρώμα των αντικειμένων 
 
Ορίζουμε ένα αντικείμενο Material1 της κλάσης DBIcon το οποίο κληρονομεί όλα τα 
χαρακτηριστικά από την κλάση αυτή και έτσι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και 
εξωτερικά από την DBIcon 
 
DEF Material1 DBIcon { 
       name " RadioMagnetic " 
      translation  1 0 1 
                rotation 0 0 1 3.14 
     } 
 
 
To instance του προτύπου DBIcon το οποίο έχει όνομα Material1 και θα περνά τους 
παραμέτρους name = “RadioMagnetic” , θα μετακινείται κατά 1 στους άξονες X και 
Z και θα κάνει περιστροφή 180 μοίρες στον άξονα Z 
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Εικόνα 7.5. Δομή λυχνίας ένδειξης  

 
Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται μια σφαίρα η οποία χρησιμοποιείται ως λαμπάκι 
ένδειξης για κάθε όργανο. Δεξιά έχει την δομή του αρχείου σφαίρας οπός είπαμε 

ορίζουμε ένα  Proto DBIcon και ένα  Proto TextScreen. Δημιουργούμε ένα 
αντικείμενο Material1 τύπου DBIcon και πέντε αντικείμενα τύπου TextScreen (οι 
θέσεις που θα είναι τα αντικείμενα TextScreen φαίνονται στην εικόνα με μπλε 
πλαίσια), τα οποία ενημερώνονται από την βάση και θα βγάζουν:  1. την περιγραφή 
του υλικού η του στιγμιότυπου ,2. την περιγραφή της κόπωσης ,3. την ημερομηνία 
του αντικειμένου , 4.την περιγραφή της Επιθεώρησης και  5. την ημερομηνία 
τελευταίας επιθεώρησης . 
Επιλέγουμε Material.Name, MaterialFatigue.RegisteredDate, Fatigue.Description  
MaterialInspection.RegisteredDate, Inspection.Description του κάθε αντικειμένου  
  

7.2.2. Δημιουργία Πεδίων κειμένου όπου θα εμφανίζονται τα στοιχεία 
από την βάση 

 
Δημιουργείται  το PROTO  TextScreen και μετά θα ορίζονται 5 στιγμιότυπα τύπου 
TextScreen όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.5 
  
Στο παρακάτω τμήμα κώδικα ορίζεται το PROTO TextScreen
το οποίο έχει : 
α) ένα αντικείμενο Text με γράμματα μεγέθους 5. Το κείμενο γίνεται ανάθεση κάθε 
φορά που έχουμε ανάκτηση κάποιων συγκεκριμένων πεδίων από την βάση 
δεδομένων. Η ανάθεση αυτή γίνεται με την εντολή string IS string , και την 
μεταβλητή string την ορίζουμε ως exposedField ,  
δηλ. exposedField MFString string "" 
β) ένα TouchSensor με όνομα touched_3 
γ) ένα TimeSensor με όνομα  time_4 
δ) ένα Script με όνομα outputName  
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PROTO TextScreen [ 
     eventIn      SFTime  startTime 
     eventOut     SFTime touchTime 
 
     exposedField SFVec3f translation 0 0 0 
     exposedField SFRotation rotation 0 0 1  0 
     exposedField MFString string "" 
   ] 
{ 
  Transform { 
    children [ 
      DEF touched_3 TouchSensor { 
 touchTime_changed IS touchTime 
      } 
      DEF time_4 TimeSensor { 
 set_startTime IS startTime 
 stopTime 0 
 cycleInterval 50000 
 loop FALSE 
      } 
  
      DEF switch_5 Switch { 
 whichChoice -1 
 choice Shape { 
   appearance Appearance { 
     material Material { 
       diffuseColor 0 1 0 
     } 
 
   } 
 
   geometry Text { 
     fontStyle FontStyle { 
       size 5 
     } 
 
     string IS string 
   } 
 
 } 
 
      } 
    ] 
    translation IS translation 
    rotation IS rotation 
  } 
  DEF script_6 Script { 
    eventIn      SFBool  active 
    eventOut     SFInt32 choice 
    url "scripts/activetochoice.js" 
  } 
  ROUTE touched_3.touchTime TO time_4.set_stopTime 
  ROUTE time_4.isActive TO script_6.active 
  ROUTE script_6.choice TO switch_5.set_whichChoice 
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} 
 
 
 
O ΤouchSensor που ονομάζεται touched_3 ενεργοποιεί το ρολόι ενός TimeSensor με 
όνομα time_4. Αυτό με την σειρά του ενεργοποιεί το Script script_6. Και μέσα από το 
script_6 κάνουμε ορατή ή αόρατη κάθε γραμμή κειμένου TextScreen 
 
Το activetochoice.js περιέχει το παρακάτω κώδικα, ο οποίος όταν πατάμε το 
αντικείμενο η μεταβλητή isactive γίνεται true 
 
var isactive= false; 
function active (value, timestamp) { isactive= value} 
function eventsProcessed() {  
 if (isactive) choice= 0  
 else choice= -1; } 
 

Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον κάθε χρήστη όχι μόνο πατώντας το 
λαμπάκι ένδειξης να δει τις  πληροφορίες του αντικειμένου από την βάση δεδομένων 
, αλλά και να μπορεί αν θέλει να κλείσει κάποιες από τις πληροφορίες αυτές 
πατώντας ένα κλικ πάνω σε αυτές . Αυτό δίνει την δυνατότητα στον χρηστή να 
επιλέγει ο ίδιος ποια πεδία της βάσης δεδομένων επιθυμεί να βλέπει κάθε στιγμή. Τα 
παραπάνω γίνονται με την βοήθεια του script  activetochoice 

  
Χρειάζεται να ορίσουμε και κάποια αντικείμενα κειμένου για να μας εμφανίζουν τα  
στοιχεία από την βάση. Ετσι ορίζουμε  5 αντικείμενα τύπου TextScreen : 
1. την περιγραφή του υλικού η του στιγμιότυπου (Material.Name)  
2. την περιγραφή της κόπωσης (Fatigue.Description) 
3. την αρχικη  ημερομηνία από την οποία μετράμε την κόπωση  του αντικειμένου 
(MaterialFatigue.RegisteredDate) 
4.την περιγραφή της Επιθεώρησης (Inspection.Description)και  
5. την ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης (MaterialInspection.RegisteredDate)  
Βάζουμε σε ποια θέση πρέπει να τοποθετηθεί το καθένα από αυτά με την μετακίνηση 
του καθενός με την εντολή translation. Το όνομα του κειμένου εξ ορισμού είναι αυτό 
που αναθέτεται στο τμήμα “” του string , π.χ. string "Material".  
 
DEF mnamesdb_9 TextScreen { 
      translation -20 7 0 
      string "Material" 
    }  
     
DEF descrdb_13 TextScreen { 
      translation 0 2 0  
      string "Descr" 
    } 
 
DEF namedb_11 TextScreen { 
      translation 0 -2 0 
      string "Name" 
    } 
DEF insp_descrdb TextScreen { 
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      translation 0 -6 0 
      string "Descr" 
    }     
DEF insp_datedb TextScreen { 
      translation 0 -10 0 
      string "Date" 
    } 
 
 

 
 Εικόνα 7.6. Εμφάνιση λέξεων που είναι εξ ορισμού στα αντικείμενα τύπου 
TextScreen στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση με την βάση δεδομένων  
 
Οι λέξεις που είναι μέσα στα εισαγωγικά του string εμφανίζονται όταν κάνουμε κλικ 
στο λαμπάκι ένδειξης και είναι αδύνατον να γίνει η σύνδεση με την βάση δεδομένων 
είτε όταν δεν έχει γίνει ακόμα η σύνδεση και το σύστημα συνδέεται εκείνη την 
στιγμή  
 
Αν η σύνδεση είναι έγκυρη τότε πατώντας κλικ πάνω στο λαμπάκι ένδειξης γίνετε η  
ανάκτηση των πεδίων που χρειαζόμαστε από την βάση (βλέπε Εικόνα 7.8) 
 
 
Transform { 
      children Shape { 
 appearance Appearance { 
   material Material { 
     diffuseColor 1 1 1 
     transparency 1 
   } 
 
 } 
 
 geometry DEF mnames_10 Text { 
   fontStyle FontStyle { 
     size 2 
     family "SANS" 
     style "BOLD" 
   } 
 
   string [  ] 
 } 
 

 102



      } 
 
      translation -20 -15 0 
    } 
  
 

7.2.3. Δημιουργία κουμπιών ενημέρωσης των πεδίων της βάσης 

Για να δημιουργηθεί το κουμπί (βελάκι) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για να 
γίνουν ενημέρωση τα πεδίο για την κόπωση στην βάση δεδομένων δημιουργείται ένα 
Transform updatebutton1 το οποίο χρησιμοποιεί  3 αντικείμενα : 
 
1. Ένα κώνους  αντικείμενο  Cone κίτρινου χρώματος  (diffuse Color 1 1 0) 
2. Ένα πεδίου κειμένου τύπου     Text με έντονα γράμματα ( style "BOLD" ) σκούρο 
πράσινου χρώματος (diffuseColor 0 0.4 0.3) και επιγραφή UPD  πάνω στο βελάκι 
(string "UPD") 
3.Ένα TouchSensor (Αισθητήρας Ανίχνευσης Αφής ) με όνομα plus_clicked1  
    
DEF updatebutton1 Transform { 
      children [ 
 DEF plus_clicked1 TouchSensor { 
 } 
 DEF update1 Transform { 
   children [ 
     Transform { 
       children Shape { 
  appearance Appearance { 
    material Material { 
      diffuseColor 1 1 0 
    } 
 
  } 
 
  geometry Cone { 
  } 
 
       } 
 
       translation 0 0 0 
       rotation 0 0 -1  1.57 
       scale 1 1 0.1 
     } 
     Transform { 
       children Shape { 
  appearance Appearance { 
    material Material { 
      diffuseColor 0 0.4 0.3 
    } 
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  } 
 
  geometry Text { 
    fontStyle FontStyle { 
      size 2 
      family "SANS" 
      style "BOLD" 
    } 
 
    string "UPD" 
  } 
 
       } 
 
       translation -1.02 -0.25 0.1 
       scale 0.45 0.42 1 
     } 
   ] 
   translation -6.99761 -5 0.39996 
   scale 3 3 0.3 
 } 
      ] 
    } 
 
Παρόμοιο κώδικα χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το δεύτερο βελάκι  
updatebutton2 
 

 
Εικόνα7.7. Η δομή του updatebutton1 όπως φαίνετε μέσα από το εργαλείο 
CosmoWorld 
 

 104



Το αντικείμενο updatebutton1 είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση των πεδίων 
MaterialFatigue (ή ItemFatigue) ενώ Το αντικείμενο updatebutton2 για την 
ενημέρωση των πεδίων MaterialInspection (ItemInspection) 
 
  
 

7.2.4.Δημιουργία λειτουργιών της λυχνίας   

Για να κάνουμε την λυχνίας να μας δείχνει τις βλάβες , να εμφανίζει τις πληροφορίες 
από την βάση και να έχει κάθε στιγμή τα σωστά χρώματα έχουμε πολλά βήματα , τα 
οποία αναλύονται παρακάτω  
 

1. Ενεργοποίηση σύνδεσης με την βάση 

Για να κάνουμε την σύνδεση πρέπει αρχικά να χρησιμοποιήσουμε δυο το script  init 
το και το connect 
To init είναι απλά ένα Script αρχικοποίησης του συστήματος το οποίο όταν γίνετε 
ενεργό καλεί την    connect 
Το connect προσπαθεί να συνδεθεί σε στην περιοχή που είναι γραμμένη μέσα στα 
εισαγωγικά. Εδώ χρησιμοποιήθηκε ο τοπικός server localhost , η βάση air και τα  
vrml αρχεία είναι τοποθετημένα στο φάκελο air. Για ευκολία το username και το  
password είναι κενά. Αυτά ορίζονται στην γραμμή 
 field SFString sql "connect jdbc:mysql://localhost/air?user=&password="  
όπως φαίνετε και παρακάτω στο script 
 
DEF init   Script { 
      eventOut     SFBool start 
      url "javascript: 
  function initialize() { 
   start = true; 
   }" 
    } 
 
DEF connect Script { 
 eventIn SFBool execute 
             field MFString drivers [ "com.mysql.jdbc.Driver" ]   
 field SFString sql "connect jdbc:mysql://localhost/air?user=&password="  
 eventOut SFInt32 result 
 url "execsql.class" 
} 
 
To execsql.class είναι JavaClass αρχείο το οποίο χρησιμοποιείται για να 
δημιουργηθεί η σύνδεση της VRML με την Βάση δεδομένων μέσω JAVA ,  διότι 
όπως αναφέρθηκε δεν υπάρχει τρόπος να γίνει η απευθείας σύνδεση VRML με την 
Βάση δεδομένων  
 
Το Routing που χρειαζόμαστε να βάλουμε για να κάνουμε την σύνδεση είναι το εξής: 
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ROUTE init.start TO connect.executee 

 
 
2.  Πρέπει να γνωρίζουμε όμως αν έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση ή όχι. Το 
έλεγχο αυτό θα κάνει το Script connectResult. Αν έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση 
τότε το script connect επιστρέφει την τιμή μηδέν ως τιμή του πεδίου result (το πεδίο 
είναι τύπου eventOut SFInt32) . Αυτή η τιμή περνάει ως παράμετρος στο Script 
connectResult και γίνετε ανάθεση στο πεδίο result του connectResult result (το πεδίο 
εδώ είναι τύπου eventIn  SFInt32). Αν η τιμή αυτή είναι 0 τότε επιτρέψει μήνυμα για 
την επιτυχής σύνδεση μέσα στο παράθυρο της Cortona . To μήνυμα είναι : 
    'Connected to database' 
Αν είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί η σύνδεση  θα δούμε το : 
 'Unable to connect to database: error code is ' + value 
 
 
DEF connectResult Script { 
 eventIn SFInt32 result 
 eventOut SFBool selectDepts 
 url "javascript: 
  function result(value) { 
   if (value == 0) 
   { 
    Browser.setDescription('Connected to database'); 
    selectDepts = true; 
   } 
   else 
    Browser.setDescription('Unable to connect to database: 
error code is ' + value); 
  }" 
} 
 
Το Routing των γεγονότων που χρειαζόμαστε να βάλουμε είναι το εξής: 
 
ROUTE connect.result TO connectResult.result 
 
 
3.   
DEF selectMaterials Script { 
 eventIn SFBool execute 
 eventOut MFString mname 
 field SFString sql "for 1 select NAME into :mname from MATERIAL where 
MaterialId=’1’ " 
 url "execsql.class" 
} 
 
To selectMaterials επιλέγει το όνομα του Material που χρειαζόμαστε κάθε φορά και το 
δίνει ως έξοδο (τύπος eventOut MFString mname) για να το χρησιμοποιήσουμε από 
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αλλά script. Για να κάνουμε ανάθεση τιμής σε κάποιο πεδίο πρέπει να βάλουμε άνω 
κάτω τελεία μπροστά στο πεδίο . Δηλαδή το script αναθέτει το Material.Name στο 
πεδίο mname.  
 
Έτσι αν το connectResult επιστρέψει μήνυμα ότι η σύνδεση με την βάση 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τότε ενεργοποιείται το selectMaterial και μπορούμε 
να πάρουμε την πληροφορίες για το συγκεκριμένο υλικό από την βάση δεδομένων  
 
ROUTE connectResult.selectDepts TO selectMaterials.execute 
 
 
Και το όνομα του Material που ανακτά από την βάση το περνάμε στο αντικείμενο 
Material1 το οποίο είναι στιγμιότυπο του πρότυπου DBIcon 
 
ROUTE selectMaterials.mname TO Material1.set_name  
 
4.   
DEF selectmat Script { 
        eventIn      SFBool execute 
       eventIn      SFString matname 
       eventOut     MFString mname 

      eventOut     MFString name 
       eventOut     MFString descr 
       eventOut     SFString errorMessage 
       field        SFString sql "select CODE,NAME,DESCRIPTION  

 into :mname, :name, :descr from Material where NAME = :matname" 
                 url "execsql.class" 
        } 
 
 
Το παραπάνω Script κάνει select κάποια δεδομένα για το συγκεκριμένο Material. Το 
όνομα του Material  το παίρνει από έξω και  βρίσκεται στο πεδίο matname. 
To παραπάνω select απλά διαλέγει τον κωδικό , το όνομα και την περιγραφή για το 
Material και βάζει τις τιμές που επιλέγει σε μεταβλητές τύπου eventOut που 
ονομάζονται mname, name, descr 
 
 
  DEF select Script { 
      eventIn      SFBool  execute 
      eventIn      SFString matname 
      eventOut     MFString mname 
      eventOut     MFString name 
      eventOut     MFString descr 
      eventOut     SFString errorMessage 
      field        SFString sql "select Material.Description, 
MaterialFatigue.RegisteredDate, Fatigue.Description into :mname, :name, :descr 
from Material, MaterialFatigue, Fatigue 
where 
Material.MaterialId=MaterialFatigue.MaterialId and  
Fatigue.FatigueId=MaterialFatigue.FatigueId 
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and Material.name=:matname and MaterialFatigue.FatigueId='1'" 
      url "execsql.class" 
    } 
 
Το παραπάνω Script κάνει select κάποια δεδομένα για το συγκεκριμένο Material. Το 
όνομα του Material  το παίρνει από έξω και  βρίσκεται στο πεδίο matname. 
To παραπάνω select διαλέγει την περιγραφή του υλικού (Material.Description), την 
ημερομηνία της έναρξης   μέτρησης (MaterialFatigue.RegisteredDate) της κόπωσης 
του συγκεκριμένου υλικού και το είδος της κόπωσης (Fatigue.Description) που 
επηρεάζει το υλικό αυτό. Βάζει τις τιμές που επιλέγει σε μεταβλητές τύπου eventOut 
που ονομάζονται mname, name, descr 
 
5. 
 DEF selectinsp Script { 
      eventIn      SFBool execute 
      eventIn      SFString matname   
      eventOut     MFString mname   
      eventOut     MFString date 
      eventOut     MFString descr 
      eventOut     SFString errorMessage 
      field        SFString     sql "select Material.Description, 
MaterialInspection.RegisteredDate, Inspection.Description into :mname, :date, :descr 
from Material, MaterialInspection, Inspection 
where 
Material.MaterialId=MaterialInspection.MaterialId and  
Inspection.InspectionId=MaterialInspection. InspectionId 
and Material.name=:matname and MaterialInspection.InspectionId ='0'" 
      url "execsql.class" 
    } 
 
Το παραπάνω Script κάνει select κάποια δεδομένα για τα οποία αφορούν την 
επιθεώρηση του συγκεκριμένο Material  .  Το όνομα του Material  το παίρνει από έξω 
και  βρίσκεται στο πεδίο matname. 
To παραπάνω select διαλέγει την περιγραφή του υλικού (Material.Description), την 
ημερομηνία της έναρξης   μέτρησης (MaterialInspection.RegisteredDate) της 
κόπωσης του συγκεκριμένου υλικού και την περιγραφή της επιθεώρησης 
(Inspection.Description) που έχει γίνει στο υλικό αυτό. Βάζει τις τιμές που επιλέγει 
σε μεταβλητές τύπου eventOut που ονομάζονται mname, name, descr 
 
6. 
DEF selectResult  Script { 
      eventIn      SFString errorMessage 
      url "javascript: 
  function errorMessage(value) { 
   if (value != '') 
   { 
    Browser.setDescription('A SQL error occurred: ' + value); 
   } 
  }" 
    } 
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Το Script selectResult επιστρέφει μήνυμα  'A SQL error occurred: ' + value αν το 
Script select βγάζει κάποιο λάθος ή αν το selectinsp βγάζει λάθος 
 
 
ROUTE Material1.nameClicked TO select.execute 
ROUTE select.errorMessage TO selectResult.errorMessage 
 
ROUTE Material1.nameClicked TO selectinsp.execute 
ROUTE selectinsp.errorMessage TO selectResult.errorMessage 
 
To Material1 όπως ήδη έχει οριστεί είναι αντικείμενο τύπου DBIcon και 
αντιπροσωπεύει το λαμπάκι ένδειξης βλάβης. Και όταν κάνουμε κλικ πάνω στο 
λαμπάκι αυτό του κάθε υλικού του αεροσκάφους τότε περνάμε την παράμετρο name 
ως πεδίο matname (eventIn      SFString matname) στα Scripts select και selectinsp 
και με βάση αυτό το όνομα (Material.name=:matname) κάνουμε αναζήτηση για τα 
δεδομένα που θα συμφωνούν με τις ερωτήσεις μας ως προς την βάση  . Το παραπάνω 
routing περιγράφει πως ενεργοποιούνται τα Scripts και τότε εκτελούνται οι δυο 
ερωτήσεις στην βάση δεδομένων. Και αν υπάρξει κάποιο  πρόβλημα βγάζει στην 
κονσόλα της Cornota ένα μήνυμα σφάλματος  
  
7. 
Αυτό ακριβώς στο Material1 τότε εκτελούνται τα δυο ερωτήσεις στην βάση 
δεδομένων. Και αν υπάρξει κάποιο  πρόβλημα βγάζει στην κονσόλα της Cornota ένα 
μήνυμα σφάλματος  
 
Οι δυο  παρακάτω  γραμμές του routing περιγράφουν το ότι αν κάνουμε κλικ στο 
Material1 τότε ξεκινάει να τρέχει το ρόλοι έναρξης του αντικειμένου mnamesdb (το 
οποίο είναι αντικείμενο τύπου TextScreen ) . Και το select ανακτά το πεδίο mname 
(π.χ.Material.Description ) και το περνάει ως string στο αντικείμενο mnamesdb και 
έτσι θα εμφανιστεί στην οθόνη μας το όνομα του υλικού ή του στιγμιότυπου του υλικού 
 
ROUTE Material1.touchTime TO mnamesdb.startTime 
ROUTE select.mname TO mnamesdb.set_string 
 
Το ίδιο γίνεται και για τα αντικείμενο namedb, descrdb, insp_datedb, insp_descrdb 
(που είναι και αυτά τύπου TextScreen )) . Και έτσι εμφανίζονται η περιγραφή της 
κόπωσης ,η ημερομηνία χρονικής καταχώρισης για την κόπωση του αντικειμένου , η 
περιγραφή της Επιθεώρησης και η ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης  
 
ROUTE Material1.touchTime TO namedb.startTime 
ROUTE select.name TO namedb.set_string 
 
ROUTE Material1.touchTime TO descrdb.startTime 
ROUTE select.descr TO descrdb.set_string 
  
ROUTE Material.touchTime TO insp_datedb.startTime 
ROUTE selectinsp.date TO insp_datedb.set_string 
  
ROUTE Material1.touchTime TO insp_descrdb.startTime 
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ROUTE selectinsp.descr TO insp_descrdb.set_string 
  
 
 
 

 
 Εικόνα 7.8  Εμφάνιση δεδομένων από την βάση για το υλικό ηλεκτρομαγνητική πυξίδα  

 
 
8.  
Αν πατήσουμε τα κουμπιά ενημέρωσης , ενεργοποιείται ο TimeSensor plus_clicked 
και εκτελείται το  Script ενημέρωσης κάποιου από τα πεδία του πίνακα (μπορεί να 
γίνει ενημέρωση ημερομηνίας τελευταίου έλεγχου βλαβών ή ποσά Touch and Go 
έχουν γίνει σε κάποιο όργανο του αεροσκάφους , ή ενημέρωση της ημερομηνίας 
τελευταίου έλεγχου υλικού κτλ ) 
 
ROUTE plus_clicked1.isActive TO raise_upd.execute 
ROUTE plus_clicked_15.isActive TO raise_sal1.execute 
ROUTE plus_clicked_15.isActive TO raise_sal.execute 
 
9. 
 
Το script raise_upd θέτει την ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης να είναι ίδια με 
την τρέχουσα ημερομηνία  To script αυτό ενεργοποιείται αν πατήσουμε το κάνω 
κουμπί ενημέρωσης   
 
 DEF raise_upd Script { 
      eventIn      SFBool execute 
      eventIn      SFString matname 
      eventOut     SFString errorMessage 
      field        SFString sql "update MaterialInspection set 
RegisteredDate=curdate() where MaterialId='6' and  InspectionId='0'" 
      url "execsql.class" 
    } 
 
ROUTE plus_clicked1.isActive TO raise_upd.execute 
 
10. 
Κάθε φορά που ενημερώνουμε κάποιο από τα πεδία θέλουμε να ενημερώνεται και το 
χρώμα της λυχνίας  
Και έτσι πρέπει να κάνουμε έλεγχο στην βάση για προβληματική κατάσταση και να 
επιστρέφουμε όνομα υλικού ή στιγμιότυπου αν υπάρχει τέτοια . 
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Στην αρχή είχαμε ως selectFatigue Script της εξής μορφής : 
 
DEF selectFatigueclock Script { 
      eventIn      SFBool execute 
      eventIn      MFString mn 
      eventOut     MFString mname 
      field        SFString sql "select Material.Name into :mname from 
Material, MaterialFatigue, Fatigue 
where Material.MaterialId=MaterialFatigue.MaterialId and 
MaterialFatigue.MaterialId='1' and 
Fatigue.FatigueId=MaterialFatigue.FatigueId and MaterialFatigue.FatigueId='1' 
and (MaterialFatigue.CurrentDate - MaterialFatigue.RegisteredDate)>9015" 
      url "execsql.class" 
    } 
 
Αργότερα όμως βάλαμε εκτός από το έλεγχο για κόπωση να κάνει και έλεγχο για την 
τελευταία επιθεώρηση όποτε έπρεπε να συμπήξουμε το selectFatigue selectInspection 
και προέκυψε το selectFatigue της μορφής  
 
DEF selectFatigue  Script { 
      eventIn      SFBool execute 
      eventIn      MFString mn 
      eventOut     MFString mname 
      field        SFString sql "  
select Material.Name into :mname  
from Material, MaterialInspection, Inspection, MaterialFatigue, Fatigue 
where  
(Material.MaterialId='7' and MaterialInspection.MaterialId='7' and  
Inspection.InspectionId='0' and MaterialInspection.InspectionId='0' 
and year(MaterialInspection.CurrentDate)>year(MaterialInspection.RegisteredDate) 
and  
(MaterialInspection.CurrentDate-MaterialInspection.RegisteredDate)>=9100) 
OR 
(Material.MaterialId='7' and MaterialInspection.MaterialId='7' and  
Inspection.InspectionId='0' and MaterialInspection.InspectionId='0' 
and year(MaterialInspection.CurrentDate)=year(MaterialInspection.RegisteredDate) 
and  
(month(MaterialInspection.CurrentDate)-
month(MaterialInspection.RegisteredDate)>=3)) 
OR 
( Material.MaterialId='7' and MaterialFatigue.MaterialId='7' and  
Fatigue.FatigueId='1' and MaterialFatigue.FatigueId='1' 
and year(MaterialFatigue.CurrentDate)>year(MaterialFatigue.RegisteredDate) and  
(MaterialFatigue.CurrentDate - MaterialFatigue.RegisteredDate)>9100) 
OR 
( Material.MaterialId='7' and MaterialFatigue.MaterialId='7' and  
Fatigue.FatigueId='1' and MaterialFatigue.FatigueId='1' 
and year(MaterialFatigue.CurrentDate)=year(MaterialFatigue.RegisteredDate) and  
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(month(MaterialFatigue.CurrentDate)-
month(MaterialFatigue.RegisteredDate)>=3))" 
      url "execsql.class" 
    } 
 
 
 
Το select αυτό βλέπει για το υλικό attitude indicator αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα  
 
Αν η τρέχουσα ημερομηνία με την ημερομηνία καταχώρησης : 
α)είναι στην ίδια χρόνια 
(year(MaterialInspection.CurrentDate)=year(MaterialInspection.RegisteredDate)) 
τότε η διάφορα τους πρέπει να είναι μικρότερη από 3 μήνες  
(month(MaterialInspection.CurrentDate)-
month(MaterialInspection.RegisteredDate)>=3)) 
β)είναι σε διαφορετικά έτη 
(year(MaterialInspection.CurrentDate)>year(MaterialInspection.RegisteredDate)) 
τότε η διάφορα τους πρέπει να είναι μικρότερη από 3 μήνες , την βρίσκουμε με την 
αφαίρεση και το 9100 για διαφορετικές χρονιές μας δίνει 3 μήνες  
(MaterialFatigue.CurrentDate - MaterialFatigue.RegisteredDate)>9100) 
 
 
ROUTE plus_clicked.isActive TO selectFatigue.execute 
ROUTE plus_clicked1.isActive TO selectFatigue.execute 
   

11. Αύξηση της  ημερομηνίας κατά ένα μήνα 

  
Αύξηση τρέχουσας ημερομηνίας  γίνεται με τα raise_sal και raise_sal1 Scripts.  
Η αύξηση γίνετε  κατά ένα μήνα  αν έχουμε ίδια χρόνια 
(RegisteredDate=RegisteredDate+100) 
 
DEF raise_sal Script { 
      eventIn      SFBool execute 
      eventIn      SFString matname 
      eventOut     SFString errorMessage 
      field        SFString sql "update MaterialFatigue set 
RegisteredDate=RegisteredDate+100 where (MaterialId='11' and  FatigueId='1' and 
month(RegisteredDate)<12)" 
      url "execsql.class" 
    } 
 
Αν αλλάζει η χρόνια τότε προσθέτουμε ένα χρόνο ακόμα 
(RegisteredDate=RegisteredDate+10000) και μένουμε τους μήνες κατά 11 
(RegisteredDate=RegisteredDate-1100) 
 
DEF raise_sal1 Script { 
      eventIn      SFBool execute 
      eventIn      SFString matname 
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      eventOut     SFString errorMessage 
      field        SFString sql "update MaterialFatigue set 
RegisteredDate=RegisteredDate+10000, RegisteredDate=RegisteredDate-1100 
where MaterialId='11' and  FatigueId='1' and month(RegisteredDate)=12 " 
      url "execsql.class" 
    } 
 
ROUTE plus_clicked_15.isActive TO raise_sal1.execute 
ROUTE plus_clicked_15.isActive TO raise_sal.execute 

 

12. Ανάθεση της τρέχουσας ημερομηνίας στα πεδία της βάσης δεδομένων  

Αν θέλουμε κάθε φορά που να φορτώνουμε την εφαρμογή να γίνεται ανάθεση η 
τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος στο πεδίο CurrentDate του πίνακα 
MaterialFatigue τότε θα χρησιμοποιήσουμε το Script upd_curdate που έχει την 
παρακάτω μορφή 
 
 
DEF upd_curdate Script { 
          eventIn      SFBool execute 
          eventIn      SFString matname 
          eventOut     SFString errorMessage 
      field        SFString sql "update MaterialFatigue set  CurrentDate = curdate() " 
          url "execsql.class" 
        } 
ROUTE start.isActive TO upd_curdate.execute 
ROUTE init.start TO upd_curdate.execute 
 
 
13. 
Αν εντοπίσουμε κάποιο πρόβλημα στο υλικό με το selectFatigue τότε θα αλλάξει 
το χρώμα σε κόκκινο αλλιώς θα το κανείς μπλε 
 
ROUTE selectFatigue.mname TO Toggle1.set_active 
ROUTE Toggle1.on_changed TO ColorSelector1.set_selection 
ROUTE ColorSelector1.color_changed TO BulbMaterial.set_diffuseColor 
 
 
Άρα για κάθε λυχνία ένδειξης χρησιμοποιούμε συνολικά routing της 
μορφής : 
 
ROUTE init.start TO connect.execute     
 
ROUTE connect_17.result TO connectResult_18.result    
ROUTE connectResult_18.selectDepts TO selectMaterials_19.execute  
ROUTE selectMaterials_19.mname TO Material1_7.set_name 
 
ROUTE Material1_7.nameClicked TO select_22.execute 
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ROUTE select_22.errorMessage TO selectResult_23.errorMessage 
 
ROUTE Material1_7.nameClicked TO selectinsp.execute 
ROUTE selectinsp.errorMessage TO selectResult_23.errorMessage 
 
ROUTE Material1_7.touchTime TO mnamesdb_9.startTime 
ROUTE select_22.mname TO mnamesdb_9.set_string 
 
ROUTE Material1_7.touchTime TO namedb_11.startTime 
ROUTE select_22.name TO namedb_11.set_string 
 
ROUTE Material1_7.touchTime TO descrdb_13.startTime 
ROUTE select_22.descr TO descrdb_13.set_string 
  
ROUTE Material1_7.touchTime TO insp_datedb.startTime 
ROUTE selectinsp.date TO insp_datedb.set_string 
  
ROUTE Material1_7.touchTime TO insp_descrdb.startTime 
ROUTE selectinsp.descr TO insp_descrdb.set_string 
 
   
ROUTE plus_clicked_15.isActive TO raise_sal1.execute 
ROUTE plus_clicked_15.isActive TO raise_sal_24.execute 
 
ROUTE plus_clicked1.isActive TO raise_upd.execute 
 
ROUTE raise_sal_24.errorMessage TO updateResult_25.errorMessage 
 
ROUTE plus_clicked_15.isActive TO selectFatigue_27.execute 
ROUTE plus_clicked1.isActive TO selectFatigue_27.execute 
ROUTE selectFatigue_27.mname TO Toggle1_28.set_active 
ROUTE Toggle1_28.on_changed TO ColorSelector1_29.set_selection 
ROUTE ColorSelector1_29.color_changed TO BulbMaterial_30.set_diffuseColor 
   

Εμφάνιση στοιχείων και Ενημέρωση Πεδίων και Χρώματος Λυχνίας 
στην περίπτωση που έχουμε ένα Item  

 
Το λαμπάκι ένδειξης για να αλλάζει χρώμα ανάλογα με την βλάβη που έχουμε θα 
χρησιμοποιήσουμε μερικά Script : 

 
DEF ColorSelector Script { 
    field    SFColor onColor  1 0 0 
    field    SFColor offColor 0 0 1 
    eventIn  SFBool  set_selection 
    eventOut SFColor color_changed 
    url "vrmlscript: 
        function set_selection( b, tm ) { 
            if ( b == TRUE ) color_changed  = onColor; 
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            else             color_changed = offColor; 
 
        }" 
} 

 
Το Script που ονομάζεται ColorSelector παίρνει την τιμή  onColor όταν η 
παράμετρος εισόδου είναι TRUE και παίρνει την τιμή  offColor  όταν η είσοδος είναι  
FALSE  
 
 
DEF Toggle1 Script { 
  eventIn      MFString set_active 
  eventOut     SFBool on_changed 
  field        SFBool on TRUE 
  url "javascript: 
  function set_active( b, tm ) { 
   if ( b == FALSE ) return;                        
   on_changed = b; 
  }" 
} 
 
 
DEF selectFatigue Script { 
  eventIn      SFBool execute 
  eventIn      MFString mn 
  eventOut     MFString mname 
  field        SFString sql "select Item.SerialNumber into :mname 
from Material, Item, ItemFatigue, Fatigue where 
Material.MaterialId=Item.MaterialId and  
Item.ItemId=ItemFatigue.ItemId and Fatigue.FatigueId=ItemFatigue.FatigueId 
and   ItemFatigue.ItemId='1' and ItemFatigue.FatigueId='0' and 
ItemFatigue.CurrentValue > ItemFatigue.RegisteredValue" 
   
  url "execsql.class" 
} 
 
 
ROUTE init.start TO selectFatigue.execute 
ROUTE start.isActive TO selectFatigue.execute 
 
ROUTE selectFatigue.mname TO Toggle1.set_active 
ROUTE Toggle1.on_changed    TO ColorSelector1.set_selection 
ROUTE ColorSelector1.color_changed TO BulbMaterial.set_diffuseColor 
 

Έτσι μόλις γίνεται η σύνδεση με την βάση ενεργοποιούμε το selectFatigue 
Script το οποίο περιέχει μια ερώτηση έλεγχου για το Fatigue κάποιου στοιχείου και 
επιστρέφει τιμή TRUE αν βρίσκει κάτι αλλιώς δεν επιστρέφει τίποτα . Έτσι αν το 
select αυτό μας βρήκε την έγγραφη που αναζητάμε (δηλ. κάποια προβληματική 
κατάσταση ή κατάσταση που τείνει να γίνει προβληματική στο μέλλον) τότε η 
VRML αλλάζει το χρώμα στο λαμπάκι ένδειξης.  
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Ας πάρουμε ένα παράδειγμα στο Σύστημα Πέδησης .   
 

• Έχουμε ένα Item για το σύστημα αριστερής πέδησης με έγγραφη  
 

INSERT INTO `item` (`ItemId`, `MaterialId`, `PartnumberId`, `OrganizationId`, 
`LocationId`, `StatusId`, `Serialnumber`, `Quantity`) VALUES (1, 0, 1, 1, 1, 1, 
'leftwlg', 6); 

 

• Έχουμε μια μορφή κόπωσης που λέγεται 'Touch And Go Fatigue' 
 

INSERT INTO `fatigue` (`FatigueId`, `NAME`, `DESCRIPTION`, 
`FATIGUETYPEID`) VALUES ('0', 'TouchnGo', 'Touch And Go Fatigue', '0'); 

 

• Και έχουμε επίσης  το μια έγγραφη στο πίνακα Ιtemfatigue για την κόπωση 
την οποία  δέχεται το Item  ‘leftwlg’ 

 
INSERT INTO `itemfatigue` (`ItemId`, `FatigueId`, `RegisteredValue`, 
`CurrentValue`) VALUES ('1', '0', '20', '19');  

 
Έτσι όταν φορτωθεί η εφαρμογή το λαμπάκι ένδειξης του Αριστερού Τμήματος 

πέδησης πρέπει να είναι μπλε , διότι το επιτρεπτό όριο είναι το RegisteredValue = 20 
και η τρέχουσα τιμή είναι CurrentValue=19. Και έτσι CurrentValue< 
RegisteredValue άρα δεν έχουμε προβληματική κατάσταση . 
 

 
Εικόνα 7.9. Το λαμπάκι ένδειξης παίρνει μπλε χρώμα αν είναι κανονική η κατάσταση 
του υλικού του 
 
 
 
Τώρα θα δούμε πως αντιδράει η εφαρμογή σε μια κατάσταση βλάβης   
 
Π.χ. έχουμε ένα αρχείο που λέγετε  lld.sql  
Στο οποίο γίνεται ενημέρωση της βάσης , και η τρέχουσα τιμή γίνεται μεγαλύτερη 
από την επιτρεπτή τιμή (που είναι το 20). Το αρχείο είναι το εξής : 
 
update ItemFatigue set CurrentValue = 23  where ItemFatigue.ItemId='1' and 
FatigueId='0'  
 
Αν βάλουμε την εντολή source lld.sql στο myslq θα γίνει η ανάθεση τιμής 23 στο 
πεδίο CurrentValue του πίνακα ItemFatigue. Άρα η εφαρμογή πρέπει να βάλει 
κόκκινο  χρώμα στο λαμπάκι ένδειξης  
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Εικόνα 7.10. Το λαμπάκι ένδειξης γίνετε κόκκινο αν είναι υπαρχει καποιο προβλημα 
στην συντηρηση του υλικού του 
 
 
Επίσης αν γίνετε αλλαγή κατά την πορεία της λειτουργίας εφαρμογής ενημερώνεται 
και το χρώμα στο λαμπάκι ένδειξης  
 
Αυτό γίνεται με το παρακάτω Routing: 
 
 
ROUTE belos_clicked.isActive TO selectFatigue.execute 
ROUTE selectFatigue.mname TO Toggle1.set_active 
ROUTE Toggle1.on_changed    TO ColorSelector1.set_selection 
ROUTE ColorSelector1.color_changed TO BulbMaterial.set_diffuseColor 
 
 
To belos_clicked είναι το TouchSensor από το κίτρινο βελάκι ενημέρωσης της βάσης 
του κάθε υλικού. Αν γίνει κλικ πάνω σε αυτό το βελάκι ενεργοποιείται η εκτέλεση 
της ερώτησης στο Script selectFatigue,δηλ. θα ψάξει αν ο πίνακας ItemFatigue έχει 
την CurrentValue τιμή > από την επιτρεπτή τιμή και αν υπάρχει τέτοιο Item θέτει στο 
Script Toggle1 την τιμή TRUE , αλλιώς την τιμή FALSE και επιλέγει τότε το 
αντίστοιχο χρώμα μέσα στο Sctipt ColorSelector1, για να το θέσει ως  βασικό χρώμα 
στο αντικείμενο BulbMaterial που είναι το λαμπάκι ένδειξης  
 
 
 

 
Εικόνα 7.11. Φαίνεται εδώ όλο το Σύστημα Πέδησης και τα τρία σημεία του. Για το κάθε 
σημείο εμφανίζεται το  είδος της Κόπωσης του και η τρέχουσα τιμή την οποία έχει το τμήμα 
αυτό εκείνη την στιγμή (Το όριο είναι 20 Touch and Go , πάνω από αυτό το όριο χρειάζεται 
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συντήρηση (κόκκινο χρώμα ), ενώ κάτω από το όριο 20 έχει είναι σε φυσιολογική κατάσταση 
(μπλε χρώμα)) 
 
 

Ενημέρωση Πεδίων  

 
Η Ενημέρωση πεδίων στην βάση γίνεται με την χρησιμοποίηση των παρακάτω script 
 
DEF update_db Script { 
  eventIn SFBool execute 
  eventIn SFString matname 
  field SFString sql "update ItemFatigue set CurrentValue = CurrentValue - 1  where 
ItemFatigue.ItemId='1' and FatigueId='0' " 
    eventOut SFString errorMessage 
  url "execsql.class" 
} 
 
Και τα ROUTE που θα χρησιμοποιήσουμε φαίνονται παρακάτω: 
 
ROUTE belos_clicked.isActive TO update_db.execute 
ROUTE Material1.nameClicked TO update_db.matname 
ROUTE update_db.errorMessage TO updateResult.errorMessage 
ROUTE updateResult.doSelect TO select.execute 
 
Ουσιαστικά μας λένε ότι όταν κάνουμε κλικ στο κίτρινο βέλος ενεργοποιείται ένας 
TouchSensor που  λέγεται belos_clicked το οποίο θα στείλει γεγονός και θα 
ενεργοποιήσει το Script update_db το οποίο για το συγκεκριμένο όργανο απλά 
μειώνει κατά ένα τα τρέχον αριθμό του  Touch and Go τα οποία έχουν γίνει στο 
συγκεκριμένο όργανο 
 
 
 
 
Άλλο παράδειγμα αυτή την φορά με διαφορετικό είδος Κόπωσης  
 Κάποια υλικά έχουν άλλο είδος κόπωσης , δηλαδή έχουν υποστεί χρονική κόπωση , 
που στην βάση δεδομένων ονομάζεται Time Fatigue. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει 
να εμφανίζει στην οθόνη τις έγγραφες Material.Description, 
MaterialFatigue.RegisteredDate, Fatigue.Description .  
 
DEF select Script { 
 eventIn SFBool execute 
 eventIn SFString matname 
 field SFString sql "select  

Material.Description, MaterialFatigue.RegisteredDate, Fatigue.Description  

into :mname, :name, :descr 
from Material, MaterialFatigue, Fatigue 
where 
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Material.MaterialId=MaterialFatigue.MaterialId and  
Fatigue.FatigueId=MaterialFatigue.FatigueId 
and Material.name=:matname and MaterialFatigue.FatigueId='1'" 
 eventOut MFString mname 
 eventOut MFString name 
 eventOut MFString descr 
 eventOut SFString errorMessage 
 url "execsql.class" 
} 
 
Επιπλέον  αναζητάμε την βλάβη χρησιμοποιώντας το Script selectFatigue το οποίο 
έχει την παρακάτω δομή 
 
DEF selectFatigue Script { 
  eventIn      SFBool execute 
  eventIn      MFString mn 
  eventOut     MFString mname  
field SFString sql "select Material.Name into :mname from Material, MaterialFatigue, 
Fatigue 
where Material.MaterialId=MaterialFatigue.MaterialId='1' and  
Fatigue.FatigueId=MaterialFatigue.FatigueId='1' 
and (MaterialFatigue.CurrentDate - MaterialFatigue.RegisteredDate)>9015" 
  url "execsql.class" 
} 
 
Το πεδίο CurrentDate είναι η τρέχουσα ημερομηνία η οποία βρίσκεται με την 
συνάρτηση  Sysdate ()  για την Mysql 
Η υπόθεση εδώ είναι ότι αν η διάφορα της τρέχουσας ημερομηνίας με την 
RegisteredDate είναι μεγαλύτερη από 2,5 μήνες τότε θα βγάζει το λαμπάκι ένδειξης 
κόκκινο, αλλιώς θα το κάνει  μπλε. 
 
Έτσι θα δούμε το εξής αποτέλεσμα: 
 

 
Εικόνα 7.12.Παράδειγμα για το Υλικό Сlock 

 
INSERT INTO material VALUES (1, 'clk', 2, 'Clock', 'Clock', 1, 1); 
 
INSERT INTO `fatigue` (`FatigueId`, `NAME`, `DESCRIPTION`, 
`FATIGUETYPEID`) VALUES ('1', 'TimeF', 'Time Fatigue', '1'); 
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INSERT INTO `materialfatigue` (`FatigueId`, `MaterialId`, 
`RegisteredDate`,`CurrentDate`) VALUES ('1', '1', '2003-11-07','2004-01-07');  
 
 
DEF update_db Script { 
  eventIn SFBool execute 
  eventIn SFString matname 
  field SFString sql "update MaterialFatigue set RegisteredDate=RegisteredDate+100 
where MaterialId='1' and  FatigueId='1'" 
   
  eventOut SFString errorMessage 
  url "execsql.class" 
} 
 
Εδώ το κουμπί ενημέρωσης προσθέτει κάθε φορά που το πατάμε ένα μήνα στην 
RegisteredDate 
 
Αναλόγως δουλεύουν και οι περιπτώσεις των Επιθεωρήσεων 
  
Μπορεί να υπάρχει κάποια  περίπτωση κατά την οποία έχουμε και πρόβλημα 
κόπωσης και πρόβλημα επιθεωρήσεις τότε πρέπει να βλέπουμε και τις δυο 
περιπτώσεις στην οθόνη μας , όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 
 

 
 
Εικόνα 7.13.Εμφανιση και των στοιχείων που αφορούν την κόπωση και των στοιχείων της 

τελευταίας  Επιθεώρησης  
 
Για όλες τις περιπτώσεις για  να γίνεται αυτόματα ενημέρωση των χρωμάτων όταν 
αλλάζουμε κάτι στο περιβάλλον της VRML πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την 
παρακάτω ροή έλεγχου γεγονότων  
 
 
ROUTE start.isActive TO selectFatigue.execute 
ROUTE init.start TO selectFatigue.execute 
ROUTE belos_clicked.isActive TO TO selectFatigue.execute 
ROUTE selectFatigue.mname TO Toggle1.set_active 
ROUTE Toggle1.on_changed    TO ColorSelector1.set_selection 
ROUTE ColorSelector1.color_changed TO BulbMaterial.set_diffuseColor 
 
Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που θα πατάμε το βέλος πρέπει να φορτώνονται τα 
πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη μας από την αρχή  
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7.3. Εμφάνιση κάθε συστήματος  αεροσκάφους  
 
Πατώντας κλικ σε κάποια επιλογή του μενού αλλάζει η θέση  της Κάμερας και μας 
στέλνει στο σύστημα του αεροσκάφους το οποίο επιλέγουμε από το Μενού επιλογών  
 
 
DEF moving_camera Viewpoint { 
      position 0 30 152 
      orientation 0 0 1  0 
      fieldOfView 1 
      jump TRUE 
      description "Camera" 
    } 
 
Η αρχική μας κάμερα είναι η moving_camera, δηλ ένα  Viewpoint το οποίο βρίσκετε 
στην θέση 0 30 152 και έχει κατεύθυνση από μπροστά προς τα πίσω . 
 
Πατώντας κλικ σε κάποια επιλογή του μενού,  π.χ. στην επιλογή AttitudeInd 
ενεργοποιείται ο Touch Sensor του  ο οποίος έχει το όνομα Hand_Touch_141. 
Και ο TouchSensor αυτός με την σειρά του ενεργοποιεί το TimeSensor με το όνομα 
Timer_att 
 
 
 
DEF Timer_att TimeSensor { 
      enabled TRUE 
      startTime 0 
      stopTime 0 
      cycleInterval 1.3 
      loop FALSE 
    } 
 
ROUTE Hand_Touch.touchTime TO Timer_att.set_startTime 
 
Τώρα πια αφού ενεργοποιήθηκε ο TimeSensor Timer_att προκαλεί γεγονότα στο 
PositionInterpolator που ονομάζεται  moving_camera-POS-INTERP_att και στο 
OrientationInterpolator με το όνομα moving_camera-ROT-INTERP_att 
 
ROUTE Timer_att..fraction_changed TO moving_camera-POS-INTERP_att.set_fraction 
ROUTE Timer_att.fraction_changed TO moving_camera-ROT-INTERP_att.set_fraction 
 
 
Ο Interpolator moving_camera-POS-INTERP_att απλά λέει ότι η αρχική θέση κάποιου 
αντικειμένου (κάμερας στην περίπτωση μας ) είναι 0 30 152 στους άξονες X Y Z και 
η τελική θα είναι η  2.3 38.3 77.  
 
    DEF moving_camera-POS-INTERP_att PositionInterpolator { 
      key [ 0, 1 ] 
      keyValue [ 0 30 152, 
         2.3 38.3 77 ] 
    } 
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Ο Interpolator moving_camera-ROT-INTERP_att  λέει ότι ο αρχικός 
προσανατολισμός αντικειμένου είναι 0 0 1 0 , η κάμερα κοιτάζει από μπροστά προς 
τα μέσα (προς το βάθος ) . Ενώ όταν εφαρμοστεί η κίνηση της κάμερας αυτή θα 
κοιτάζει από το βάθος προς τα μπροστά  στον άξονα Z ,δηλαδή θα γίνει η περιστροφή 
της κάμερας κατά το αριθμό π (3.14) στον  και άξονα Υ .  
 
    DEF moving_camera-ROT-INTERP_att OrientationInterpolator { 
      key [ 0, 1 ] 
      keyValue [ 0 0 1  0, 
         0 1 0  3.14 ] 
    } 
 
Και εφόσον έχουμε πάρει τις τιμές από τα Interpolator αυτά εφαρμόζονται στην κάμερα και 
την γυρνάει (αλλάζει το orientation με την set_orientationν) και την μεταφέρει στο 
επιθυμητό σημείο με την ροή γεγονότων (αλλάζει το translation με το set_position) 
 
ROUTE moving_camera-POS-INTERP_att.value_changed TO moving_camera.set_position 
ROUTE moving_camera-ROT-INTERP_att.value_changed TO 
moving_camera.set_orientation 
 
Από αυτά που έχουν  περιγράφει  παραπάνω προκύπτει ότι  για τις επιλογές AttitudeInd και 
RadioMagn  χρησιμοποιούμε τα παρακάτω sensors και interpolators και την 
ακόλουθα Routes για την  διαχείριση γεγονότων: 
 
DEF Timer_att TimeSensor { 
      enabled TRUE 
      startTime 0 
      stopTime 0 
      cycleInterval 1.3 
      loop FALSE 
    } 
 
 
    DEF moving_camera-POS-INTERP_att PositionInterpolator { 
      key [ 0, 1 ] 
      keyValue [ 0 30 152, 
         2.3 38.3 77 ] 
    } 
 
    DEF moving_camera-ROT-INTERP_att OrientationInterpolator { 
      key [ 0, 1 ] 
      keyValue [ 0 0 1  0, 
         0 1 0  3.14 ] 
    } 
 
DEF Timer_pixida TimeSensor { 
      enabled TRUE 
      startTime 0 
      stopTime 0 
      cycleInterval 1.3 
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      loop FALSE 
    } 
    DEF moving_camera-POS-INTERP_pix PositionInterpolator { 
      key [ 0, 1 ] 
      keyValue [ 0 30 152, 
         6.3 37 77 ] 
    } 
    DEF moving_camera-ROT-INTERP_pix OrientationInterpolator { 
      key [ 0, 1 ] 
      keyValue [ 0 0 1  0, 
         0 1 0  3.14 ] 
    } 
 
ROUTE Hand_Touch_141.touchTime TO Timer_att.set_startTime 
ROUTE Timer_att..fraction_changed TO moving_camera-POS-INTERP_att.set_fraction 
ROUTE Timer_att.fraction_changed TO moving_camera-ROT-INTERP_att.set_fraction 
ROUTE moving_camera-POS-INTERP_att.value_changed TO moving_camera.set_position 
ROUTE moving_camera-ROT-INTERP_att.value_changed TO 
moving_camera.set_orientation 
 
ROUTE Hand_Touch_134.touchTime TO Timer_pixida.set_startTime 
ROUTE Timer_pixida.fraction_changed TO moving_camera-POS-INTERP_pix.set_fraction 
ROUTE Timer_pixida.fraction_changed TO moving_camera-ROT-INTERP_pix.set_fraction 
ROUTE moving_camera-POS-INTERP_pix.value_changed TO moving_camera.set_position 
ROUTE moving_camera-ROT-INTERP_pix.value_changed TO 
moving_camera.set_orientation 
 
Στην συνέχεια περιγράφετε ένας Άλλος Τρόπος κάνοντας κλικ ο χρηστής σε κάποια 
επιλογή από μενού να βλέπει το σύστημα που επιθυμεί . Αντί να μετακινούμε την ίδια 
την κάμερα θα κάνουμε ενεργή  κάθε φορά μια διαφορετική κάμερα (viewpoint). 
Πρέπει να έχουμε πολλά viewpoints : 
 
moving_cameralg_234 
moving_cameracl_235 
moving_cameraatt_237 
moving_camerabr_238 
moving_cameraeng_239 
moving_cameranav_240 
moving_cameraauto_241 
κτλ 
 
Έχουμε την πρώτη επιλογή στο μενού που ονομάζεται choice1 που οδηγεί στο 
σύστημα πέδησης (Landing Gear) . To Hand_Touch_163 είναι ένα TouchSensor στην 
επιλογή αυτήν. Χρειαζόμαστε και ένα Script το οποίο ενεργοποιείται όταν πατάμε το 
TouchSensor “Hand_Touch_163 “ το οποίο Script θέτει το bind TRUE, και στην 
συνεχεία προκαλεί το γεγονός  moving_cameralg_234.set_bind, δηλ. κανει ενεργο 
την τρέχουσα στιγμή  το viewpoint moving_cameralg_234. 
 
DEF choice1 Transform { 
  DEF Hand_Touch_163 TouchSensor { } 
  ... 
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  } 
DEF touchScript_587 Script { 
  eventIn      SFBool touchBoxIsActive 
  eventOut     SFBool bindView2 
  url "vrmlscript: 
  function touchBoxIsActive(active) { 
   bindView2 = TRUE; 
  }" 
}  
 
DEF moving_cameralg_234 Viewpoint { 
      position 2 37 77 
      orientation 0 1 0  3.14 
      fieldOfView 1 
      jump TRUE 
      description"LandingGear" 
    } 
 
Και έτσι ενεργοποιείται η κάμερα moving_cameralg_234 
  
ROUTE Hand_Touch_163.isActive TO touchScript_587.touchBoxIsActive 
ROUTE touchScript_587.bindView2 TO moving_cameralg_234.set_bind 
 
Αναλόγως έχουν γίνει  και οι υπόλοιπες επιλογές του  μενού Maintenance , τα:  
 
AutoPilot 
NavigInd 
Engine 
BrakAndkid 
DigitalClock 
LandGear 
 
  
ROUTE Hand_Touch_163.isActive TO touchScript_587.touchBoxIsActive 
ROUTE Hand_Touch_186.isActive TO touchScript1_588.touchBoxIsActive 
ROUTE Hand_Touch_204.isActive TO touchScript2_589.touchBoxIsActive 
ROUTE Hand_Touch_208.isActive TO touchScript3_590.touchBoxIsActive 
ROUTE Hand_Touch_213.isActive TO touchScript4_591.touchBoxIsActive 
ROUTE Hand_Touch_217.isActive TO touchScript5_592.touchBoxIsActive 
ROUTE Hand_Touch_226.isActive TO touchScript7_594.touchBoxIsActive 
 
ROUTE touchScript_587.bindView2 TO moving_cameralg_234.set_bind 
ROUTE touchScript1_588.bindView2 TO moving_cameracl_235.set_bind 
ROUTE touchScript2_589.bindView2 TO moving_camerapix_236.set_bind 
ROUTE touchScript3_590.bindView2 TO moving_cameraatt_237.set_bind 
ROUTE touchScript4_591.bindView2 TO moving_camerabr_238.set_bind 
ROUTE touchScript5_592.bindView2 TO moving_cameraeng_239.set_bind 
ROUTE touchScript7_594.bindView2 TO moving_cameranav_240.set_bind 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
8.1.Πλεονεκτήματα της εφαρμογής  

8.1.1.Πλοήγηση χρήστη στο τρισδιάστατο κόσμο 

Οι χρηστές μπορούν να πλοηγηθούν μέσα σε εικονικό κόσμο, να μπουν στο 
πιλοτήριο , μπορούν να περπατήσουν στον  διάδρομο, να πλησιάσουν να φτερά , τις 
ρόδες και αλλά τμήματα του αεροσκάφους και να νοιώθουν ότι βρίσκονται σε 
πραγματικό κόσμο 
 

8.1.2.Βελτιωμένο μενού επιλογών 

Το μενού επιλογών επιτρέπει ευκολότερη πλοήγηση μέσα στο VRML κόσμο. 
Αυτά τα μενού επιλογών μπορούν να επιλεχτούν για να κινηθεί ο χρηστής μέσα στο 
περιβάλλον. Το μενού επιλόγων  έχει μορφή push-up (αναδιπλωμένου) μενού, δηλ. 
έχουν το  χαρακτηριστικό γνώρισμα που επιτρέπει στο κατάλογο επιλογών να 
κρυφτεί η παραμένει ορατό. Πιο αναλυτικά υπάρχει μια προαιρετική δυνατότητα 
εμφάνισης καταλόγου επιλογής, δηλ. έχει προστεθεί επίσης για να καταστήσει όλα τα 
αόρατα μενού ορατά. Το μενού μπορεί να γίνει από ορατό αόρατο και το αντίστροφο.   
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Maintanance εμφανίζεται το μενού επιλογών . Αν σας 
ενοχλεί να  είναι το μενού κάθε στιγμή  ανοιχτό στην οθόνη σας ξανάκανε κλικ πάνω 
στο Maintanance και το μενού γίνετε αόρατο.  

Για να γνωρίζουμε ποια επιλογή πατάμε εκείνη την στιγμή εμφανίζεται 
κόκκινο χρώμα όσο είναι ενεργό το πλήκτρο ποντικιού όταν πατάμε κάποια επιλογή 
(δηλ. την ενεργοποιούμε) .Επιπλέον για να γνωρίζουμε ποιες επιλογές έχουν γίνει ήδη 
μας βγάζει ένα μπλε χρώμα στο φόντο της συγκεκριμένης επιλογής το οποίο 
παραμένει μπλε καθ όλη την διάρκεια. 
 
8.1.3.Υποστήριξη σταθερού μενού  
 
Η εφαρμογή επιτρέπει για να παραμείνει ένα μενού πάντα στην ίδια θέση για τον 
χρήστη όσο και να μετακινούμε και να γυρνάμε το αεροπλάνο . Αυτό διευκολύνει τον 
χρήστη να κάνει τις επιλογές που επιθυμεί από το μενού ανά πάσα στιγμή 
 

8.1.4.Φιλικό και εύχρηστο interface (διεπαφη χρήστη) 

 Ο χρήστης βλέπει με μια μάτια αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα χωρίς να 
μπλέκει με διαδικασίες διαχείρισης βάσης δεδομένων και πολύπλοκους πίνακες. 
 

8.1.5.Δυναμική ανίχνευση βλαβών βασισμένη σε βάση δεδομένων 

Η εφαρμογή τραβάει στοιχεία από την βάση και αναλόγως χρωματίζει τις λυχνίες 
ένδειξης βλάβης. Οι λυχνίες αυτές είναι δυναμικές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όχι 
μόνο βγάζουν χρώματα (κόκκινο ή μπλε)  όταν φορτώνουμε το σύστημα ανίχνευσης 
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σε τρισδιάστατο περιβάλλον αλλά εκτελείται ο έλεγχος κάθε φορά που αλλάζει κάτι 
στο περιβάλλον του αεροσκάφους  
 

8.1.6.Εύκολη πρόσβαση στη  βάση , καθώς και η χρήση της και ενημέρωση της 
μέσα από το VRML περιβάλλον 

Η πρόσβαση στην βάση γίνεται μέσω του VRML κόσμου , εμφάνιση δεδομένων από 
την βάση μας παρέχει την γνώση που χρειαζόμαστε και η  ενημέρωση κάποιων 
πεδίων γίνεται με απλό πάτημα συγκεκριμένων κουμπιών μέσα στο εικονικό κόσμο 

8.1.7.Ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης  

Δεν χρειάζεται να υπάρχουν ειδικές γνώσεις αν κάποιος θέλει να διαχειριστεί την 
εφαρμογή. Πρέπει να έχει τις γνώσεις που αρμόζει να έχει ένας απλός χρήστης  του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 
 
Παράρτημα Α 
 

 
1. Βασικοί Ορισμοί της VRML 
 
Εδώ εισάγουμε συνοπτικά κάποιες βασικές έννοιες και ορισμούς της VRML  
 

• Φυλλομετρητής – Βrowser 
 

To Βrowser είναι ένα πρόγραμμα που ερμηνεύει και παρουσιάζει αρχεία και το 
περιεχόμενό τους σε έναν χρήστη σε μια συσκευή παρουσίασης, και επιτρέπει στο 
χρήστη για να αλληλεπιδράσει με αυτά. Υπάρχουν δύο μορφές φυλλομετρητών : το 
Web Browser και  το VRML Browser. 

• Γεγονός - event  

Ένα μήνυμα που στέλνεται από έναν κόμβο ή από τον ίδιο τον φυλλομετρητή στην 
εξωτερική εφαρμογή. Τα γεγονότα κάνουν σήματα στα εξωτερικά ερεθίσματα, 
αλλάζουν τις τιμές των πεδίων, και κάνουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κόμβων. 
Ένα γεγονός αποτελείται από τουλάχιστον από ένα χρονικό σημείο timestamp και μια 
τιμή πεδίου.  

• eventIn  

Ένας λογικός δέκτης που συνδέεται με έναν κόμβο που λαμβάνει τα γεγονότα 

• eventOut  

Ένα λογικό τερματικό εξόδου που συνδέεται με έναν κόμβο από τον οποίο 
στέλνονται τα γεγονότα. Το eventOut καταχωρεί επίσης τα γεγονότα που στέλνεται 
πιο πρόσφατα.  
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• exposedfield  

Ένα πεδίο που είναι ικανό να λαμβάνει  τα γεγονότα μέσω ενός eventIn  για να 
αλλάξει την τιμή του . Επίσης και να παράγει τα γεγονότα μέσω ενός eventOut όταν η 
τιμή του αλλάζει.  

• external 

External means anything that exists outside of the VRML Browser environment. This 
may take the form of a container application that holds a VRML Browser, or a 
client/server style environment where the VRML Browser forms the client and the 
application is a server located on a remote machine.  

• Εξωτερικά αρχεία  

Εξωτερικά είναι όλα τα αρχεία που υπάρχουν έξω από το περιβάλλον του browser 
VRML. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια εφαρμογή σε έναν κεντρικό υπολογιστή που 
να φορτώνει αρχεία από έξω , ακόμα και από μια απομακρυσμένη μηχανή.  

• Πεδίο - field 

Το πεδίο είναι η ιδιότητα ενός κόμβου. Κάθε τύπος κόμβων έχει ένα σταθερό σύνολο 
πεδίων. Τα πεδία μπορούν να περιέχουν τα διαφορετικά είδη στοιχείων και πολλές 
διαφορετικές τιμές  

•  Όνομα πεδίων - field name 

Είναι το προσδιοριστικό ενός πεδίου . Τα ονόματα πεδίων είναι μοναδικά μέσα στο 
πεδίο ορισμού του κόμβου.  

• Μήνυμα  

Το μήνυμα είναι μια συμβολοσειρά στοιχείων που στέλνεται μεταξύ των κόμβων  

• Κόμβος  

Ο Κόμβος είναι το θεμελιώδες συστατικό μιας γραφικής παράστασης στην 
τρισδιάστατη σκηνή . Είναι απεικόνιση των διάφορων πραγματικών αντικειμένων και 
των εννοιών. Για παράδειγμα οι κομβόι περιλαμβάνουν σφαίρες, φώτα, και τις 
περιγραφές υλικών. Οι κόμβοι περιέχουν πεδία και γεγονότα. Μηνύματα στέλνονται  
μεταξύ των κόμβων μέσω των routes (των διαδρομών) 

• Τύπος κόμβων  

Τύπος κόμβων είναι το χαρακτηριστικό κάθε κόμβου που περιγράφει την ιδιαίτερη 
σημασιολογία του. Παραδείγματος χάριν, το παράθυρο, η ομάδα, ο ήχος, και 
SpotLight είναι τύποι κόμβων.  

• Διαδρομή - ROUTE 
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H Διαδρομή παρέχει την  σύνδεση μεταξύ ενός κόμβου που παράγει ένα γεγονός και 
ενός κόμβου που λαμβάνει το γεγονός.  

• Υπηρεσία - service 

Η μέθοδος διεπαφής μεταξύ των εξωτερικών εφαρμογών και του φυλλομετρητή.  

• URL  

Ο Uniform Resource Locator εισάγει κάποια εξωτερικά αρχεία μέσα στην εφαρμογή  

• VRML browser  

Ένα πρόγραμμα υπολογιστών που ερμηνεύει VRML αρχεία, παρουσιάζει το 
περιεχόμενό τους σε έναν χρήστη σε μια συσκευή παρουσίασης, και επιτρέπει στο 
χρήστη για να αλληλεπιδρά με τους κόσμους που καθορίζονται από VRML αρχεία με 
τη βοήθεια μιας διεπαφής χρήστη  

• Αρχείο VRML  

Είναι ένα σύνολο δηλώσεων και κόμβων VRML που μπορεί να είναι υπό μορφή 
αρχείου, ρεύματος στοιχείων, ή URL  

• Web Browser 

Ένα πρόγραμμα υπολογιστών που χρησιμοποιείται για να ερμηνεύσει και να 
παρουσιάσει τα αρχεία που έχουν ανακτηθεί στο Διαδίκτυο. Τυπικά αυτό 
περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση του πρωτοκόλλου HTTP και της γλώσσας HTML, 
αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και δεδομένα άλλου τύπου.  

 

2. Αναφορά στους τύπους δεδομένων  
- Data type reference 
 

Όλοι οι τύποι δεδομένων αναπαρίστανται με μια τιμή η  οποία περνάει  ως 
παράμετρος , επιστρέφει τιμή ή κάποια συνθήκη σφάλματος (error). Το σφάλμα 
μπορεί να είναι παράγοντας κάποιου εξωτερικού τμήματος διεπαφής (interface). Each 
language binding shall define implementations of each of these data types. 

Οι τύποι δεδομένων που παρουσιάζονται εδώ παρουσιάζουν συγκεκριμένη εκτέλεση 
κάθε τύπου, δηλαδή το πώς ο  VRML browser κάνει την αναπαράσταση τους 
εσωτερικά και όχι πως χρησιμοποιούνται αυτοί οι τύποι μέσα σε VRML αρχείο   

 
2.1.Ορισμός τύπων δεδομένων 

• EAIAction 
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EAIAction είναι μια απλή τιμή πεδίου η οποία συμβολίζει qualifier για πιο γενικό 
τύπο υπηρεσιών. Κάθε χρήση του τύπου EAIAction πρέπει να ορίζεται μέσα στο 
πεδίο των επιτρεπτών τιμών . 

• EAIBrowserApp 

EAIBrowserApp είναι ο τύπος δεδομένων ο οποίος αναπαριστά όλη την εφαρμογή 
φυλλομετρητή (browser). Διαφέρει από το  5.2.4 EAIBrowserRef  επειδή ορίζει 
ολόκληρο τον browser από μόνη της ενώ η EAIBrowserRef ορίζει την αναφορά στην 
τυποποιημένη διεπαφή (interface) στην λειτουργικότητα του browser. Αυτός ο τύπος 
δεδομένων πρέπει να περιέχει κάποιους μεθόδους για ενημέρωση του 
EAIBrowserRef.  

• EAIBrowserName 

Αυτός ο τύπος δεδομένων ορίζει την αναπαράσταση του ονόματος του browser. Αν ο 
συγκεκριμένος browser δεν υποστηρίζει αυτήν την λειτουργία τότε θα θεωρείται ότι η 
τιμή είναι NULL  

• EAIBrowserRef 

Αυτός ο τύπος δεδομένων δείχνει την απλή αναφορά στο browser. Για κάθε browser 
στιγμιότυπο (instance) έχουμε μια μοναδική αναφορά.  

• EAIBrowserVersion 

Αυτός ο τύπος δεδομένων δείχνει ποια έκδοση του  browser χρησιμοποιούμε.  

• EAIFieldAccess 

Αυτός ο τύπος δεδομένων δείχνει ποια κατηγόρια  πρόσβασης επιτρέπετε να 
χρησιμοποιήσει  κάποιο πεδίο (field).  Η κατηγορίες που υπάρχουν για το πεδίο είναι 
η eventIn , η eventOut και η exposedField. (οι οποίες έχουν αναφερθεί παραπάνω)  

• EAIFieldID 

Αυτός ο τύπος δεδομένων δείχνει το συγκεκριμένο πεδίο (field ) σε κάποιο κόμβο. 
Εγγυάται να είναι μοναδικό για να συμβαίνει με το σκοπό της μοναδικής αναφοράς 
Κόμβου. Δεν εγγυάται να παρέχει μοναδικότητα όσον αφορά όλα τα πεδία που 
υπάρχουν αλλά ορίζει μοναδικά πεδίο στην γραφική αναπαράσταση κάποιου αρχείου 
, στο συνδυασμό κόμβων και στο ορισμό αναγνωριστικών πεδίων μόνο εκεί που 
χρειάζεται. 

• EAIFieldName 

Αυτός ο τύπος δεδομένων χρησιμοποιείται για να δείχνει το όνομα του πεδίου (field 
name ) 

• EAIFieldType 
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Αυτός ο τύπος δεδομένων χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει το τύπο δεδομένων του 
πεδίου. Σε κάποιες περιπτώσεις (όπου ο τύπος πεδίου αναπαριστά τα MFString ή τα  
SFString), αυτός ο τύπος μπορεί να ανταποκριθεί και ως EAINodeID.  

• EAIFieldValue 

Αυτός ο τύπος δεδομένων χρησιμοποιείται για να θέτει ή να επιστρέφει τιμή στο 
EAIFieldType  

• EAIFrameRate 

Αυτός ο τύπος δεδομένων χρησιμοποιείται για να δείχνει το frame rate στο frames per 
second τα οποία είναι ενεργοποιημένα προς το παρών στον browser.  

• EAINavSpeed 

Αυτός ο τύπος δεδομένων χρησιμοποιείται για να δείξει την ταχύτητα πλοήγησης  

• EAINodeID 

Αυτός ο τύπος δεδομένων χρησιμοποιείται για να ορίσει κάποιο προσδιορισμό για το 
κόμβο node. Μπορούμε να ορίσουμε συνθήκη η οποία να μας επιτρέπει ή όχι να 
γίνεται αναφορά από πολλούς μεθόδους στον ίδιο κόμβο 

Η τιμή NULL είναι η επιτρεπτή τιμή για αυτό το τύπο δεδομένων  . Χρησιμοποιείται 
για να δηλώσει ότι κανένας κόμβος δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα η 
λειτουργία setValue  κάποιου πεδίου θέτει την τιμή NULL στον SFNode τύπο πεδίου 
χρησιμοποιείται για να καθαρίζει τον κόμβο από την προηγούμενη ανάθεση τιμής  

• EAINodeType 

Αυτός ο τύπος δεδομένων χρησιμοποιείται για να δείχνει το τύπο  του κόμβου 

• EAIParameterList 

Ο EAIParameterList είναι ένας αφηρημένος τύπος δεδομένων  που χρησιμοποιείται 
για να δείχνει την λίστα των παραμέτρων οι οποίοι μπορούν να περαστούν όταν θα 
υπάρξει αίτηση για κάποια συγκεκριμένη λειτουργία  

• EAIPropertyList 

Ο EAIPropertyList ένας αφηρημένος τύπος δεδομένων ο οποίος ορίζει το ζεύγος 
key/value για την προεπισκόπηση των ιδιοτήτων  

• EAIRequesterID 

Αυτός ο τύπος δεδομένων ορίζει των ταυτότητα της εφαρμογής του πελάτη (client) ή 
κάποιου τμήματος της εφαρμογής του πελάτη που κάνει αίτηση για κάποια 
συγκεκριμένη λειτουργία. Οι EAIRequesterID μεταβλητές χρησιμοποιούνται 
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συνήθως για να ορίσουν κάποιο κομμάτι της εφαρμογής όταν χρειαζόμαστε να 
παρακολουθούμε (ακούμε) τις αλλαγές σε κάποιες πληροφορίες είτε της 
τρισδιάστατης σκηνής είτε του browser  

• EAIURL 

Ο EAIURL είναι ο τύπος δεδομένων που αναφέρει μια απλή URL διεύθυνση.  

• EAIString 

Αυτός ο τύπος δεδομένων ορίζει μια συμβολοσειρά (string) όπως είναι αποδεχτό στο 
μοναδικό πρότυπο χαρακτήρων UTF-8  το οποίο χρησιμοποιείται από την VRML  

• NULL 

Τύπος NULL δημιουργήθηκε για να κάνει αναπαράσταση σε μια κενή τιμή. Δεν 
περιέχει δεδομένα ούτε αναφορά σε άλλους τύπους δεδομένων και επιστρέφεται από 
κάποια μέθοδο όταν δεν έχει η μέθοδος να επιστρέψει κάτι ,αλλά ούτε έχει συμβεί 
κάποιο λάθος . Είναι ο ίδιος τύπος που χρησιμοποιούν και άλλες γλώσσες 
προγραμματισμού (C/C++,JAVA).  

 
2.2 Τύποι σφαλμάτων  

• EAIError  

Αυτό το τμήμα ορίζει τους τύπους των σφαλμάτων που μπορούν να εμφανιστούν 
όταν γίνεται αίτηση για κάποια λειτουργία .Τα σφάλματα δημιουργούνται ως τιμές 
συγχρονισμένες με την αίτηση για κάποια λειτουργία και επιστρέφονται ως τιμές   
τύπου EAIError.  

• EAI_BROWSER_UNAVAILABLE 

Αυτό το σφάλμα δείχνει ότι η αίτηση για την αναφορά στο EAIBrowserApp έχει 
αποτύχει. Για παράδειγμα η επικοινωνία στο δίκτυο έχει πέσει ή ο τύπος αναφοράς 
που ζητείται δεν υποστηρίζεται  

• EAI_CONNECTION_ERROR 

Αυτό το σφάλμα εμφανίζετε ως αποτέλεσμα της σύνδεσης ανάμεσα στον browser και 
της εξωτερικής εφαρμογής είναι μη λειτουργικό (non-functional). Έτσι η υπηρεσία 
δεν μπορεί να εκτελεστεί. Αυτή είναι η διάφορα από την 
EAI_BROWSER_UNAVAILABLE διότι αυτό θεωρεί ότι η έγκυρη αναφορά έχει 
εμφανιστεί ήδη και το σφάλμα θα εμφανιστεί αργότερα  

• EAI_DISPOSED 

Η αίτηση που έχει γίνει στις τρέχουσες EAINodeID, EAIFieldID ή EAIBrowserRef 
αναφορές που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο αντικείμενα έχουν ήδη ρυθμιστεί στην 
αίτηση για εξυπηρέτηση  
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• EAI_INVALID_ACCESS_TYPE 

Η προσπάθεια να παρουσιάσουμε την λειτουργία των παιδιών έχει αποτύχει λόγω της 
μη έγκυρης πράξης πάνω στο τύπο του πεδίου. Για παράδειγμα η προσπάθεια να 
διαβάσουμε μια τιμή τύπου eventIn θα είχε παράγει τέτοιο σφάλμα  

• EAI_INVALID_BROWSER 

Το στιγμιότυπο του τύπου δεδομένων EAIBrowserRef παρουσιάζεται ως μέλος των 
παραμέτρων της αίτησης για εξυπηρέτηση το οποίο πρέπει να κανονιστεί πριν γίνει η 
συγκεκριμένη αίτηση  

• EAI_INVALID_NAME 

Το όνομα το οποίο ζητάμε στην λειτουργία μας είναι μη έγκυρο ή δεν μπορεί να 
βρεθεί στον ορισμό αυτού του αντικειμένου  

• EAI_INVALID_NODE 

Το στιγμιότυπο του τύπου δεδομένων EAINodeID παρουσιάζεται ως μέλος των 
παραμέτρων της αίτησης για εξυπηρέτηση το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί πριν γίνει η 
συγκεκριμένη αίτηση  

• EAI_INVALID_FIELD 

Το στιγμιότυπο του τύπου δεδομένων EAIFieldID παρουσιάζεται ως μέλος των 
παραμέτρων της αίτησης για εξυπηρέτηση το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί πριν γίνει η 
συγκεκριμένη αίτηση  

• EAI_INVALID_URL 

Το στιγμιότυπο του τύπου δεδομένων EAIURL παρουσιάζεται ως μέλος των 
παραμέτρων της αίτησης είναι μη έγκυρο. Το σφάλμα για την απαιτούμενη URL δεν 
είναι διαθέσιμο και πρέπει να δημιουργηθεί είτε ως EAI_URL_UNAVAILABLE 
σφάλμα είτε ως ασύγχρονο γεγονός που σημειώνει τέτοιο είδος προβλημάτων  

• EAI_INVALID_VRML 

Το EAIString ή VRML αρχείο (για παράδειρα ως αποτέλεσμα αναφοράς σε κάποιο 
URL ) που περνάμε ως αίτηση εξυπηρέτησης περιέχει λάθος σύνταξη και δεν μπορεί 
να περαστεί για να έχουμε έγκυρους τύπους δεδομένων για την χρήση τους από άλλες 
λειτουργίες.  

• EAI_URL_UNAVAILABLE 

Η αίτηση για εξυπηρέτηση απαιτεί ο browser να έχει κάποιο URL και δεν μπορεί να 
ολοκληρωθεί αυτή την εξυπηρέτηση διότι το URL δεν έχει τεθεί σωστά. Τέτοιο 
σφάλμα εμφανίζεται συνήθως από το getWorldURL ή το getNode  
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2.3 Τύποι Γεγονότων  

Γεγονότα του Φυλλομετρητή (Browser Events) 

Αυτός ο  τύπος γεγονότων παρουσιάζει τα μη συγχρονισμένα γεγονότα τα οποία 
παράγονται και αλλάζουνε την εκτέλεση μέσα στο Φυλλομετρητή 

• EAIBrowserEvent 

Αυτός ο  τύπος δείχνει τις γενικές κλάσεις των  γεγονότων που παράγονται από κάθε 
λειτουργία του browser  

• EAI_B_Initialized 

Δείχνει την λειτουργία αρχικοποίησης όταν φορτώνονται VRML περιεχόμενα  

• EAI_B_Shutdown 

Είναι ο τύπος δεδομένων που δείχνει πότε το browser απενεργοποιείται  

• EAI_B_ConnectionError 

Είναι ο τύπος δεδομένων που δείχνει πότε έχει γίνει σφάλμα στην εσωτερική σύνδεση 
ανάμεσα στον browser και σε κάποια εξωτερική εφαρμογή  

• EAI_B_URLError 

Είναι ο τύπος δεδομένων που δείχνει αν έχει γίνει σφάλμα όταν καμία URL 
διεύθυνση δεν μπορεί να φορτωθεί μέσα από την VRML.  

• EAIFieldEvent 

Είναι ο τύπος δεδομένων που δείχνει αν έχει γίνει αλλαγή στην τιμή κάποιου πεδίου, 
κάτι το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει μια εξωτερική εφαρμογή  
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Βιβλιογραφία -  Ηλεκτρονικές Αναφορές 

 

• http://www.cai.com/cosmo 

    CosmoPlayer VRML browser 

• http://www.parallelgraphics.com/bin/cortvrml.exe ή  
• http://www.parallelgraphics.com/products/cortona/download 

Cortona VRML Client 
 
 

• http://www.prodas.com/tutorials/3D_9.htm 
Περιγραφή της Cortona 

 

• http://www.mysql.com/products/connector-j/index.html 

Mysql J Connector  

• http://www.buildingasim.cjb.net/ 
Λίστα συζητήσεων για την  VRML  

 
• http://www.airbus.com/sitemap/sitemap.asp 

Περιγραφή αεροσκαφών , flash αρχεία και σημεία συντήρησης σε ένα  
αεροσκάφος  

 
• http://www.web3d.org/www-vrml/ 

Λίστα συζητήσεων για την  VRML 
 

• http://www.web3d.org/resources/vrml_ref_manual/Book.html 
Σημειώσεις για την VRML 

• http://www.web3d.org/vrml/vrml.htm 
• http://www.web3d.org/www-vrml/hypermail/1995/9510/0352.html 

           Ένωση της VRML με JAVA 

• http://www.web3d.org/technicalinfo/specifications/ISO_IEC_14772-
2/part2/glossary.html 
Λεξικό όρων για VRML 
 

• http://www.web3d.org/Recommended/ 
• http://www.web3d.org/WorkingGroups/dbwork/dbarticle.html 

VRML και SQL 
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• http://www.insead.fr/CALT/Encyclopedia/ComputerSciences/VR/vr.htm 

Virtual Reality 

• http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=504502.504521 

Εφαρμογές βάσης δεδομένων με την X-VRML 

• http://ciel.me.cmu.edu/soji/aircraft/aircrafte.html 
• http://www.rccad.com/Gallery.htm 

Εικονικα αεροπλανα   (αρχεια .wrl ) 

 

• http://www.tml.hut.fi/~ktlokki/VRML/demo.html 

 

• http://www.dform.com/inquiry/spataudio.html#VR3DVRML 

 

• http://www.phys.ufl.edu/~tschoy/r2d2/MD/md2vrml/index.html 

 

• http://www.tek-tips.com/gviewthread.cfm/lev2/4/lev3/32/pid/281/qid/124888 

 

• http://eve.hut.fi/ 

 

• http://forums.parallelgraphics.com/show/forum/general/messages/1692/ 

 

• http://earth.path.net/mitra/vrml2tests/ 
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