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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Σν ινγηζκηθφ παηρληδηψλ απνηειεί κία ηαρέσο εμειηζζφκελε θαη θεξδνθφξα 

βηνκεραλία αθελφο, αιιά θαη έλα εμαηξεηηθά ζχλζεην πεδίν πξνγξακκαηηζκνχ 

αθεηέξνπ.  

 Ζ εξγαζία παξνπζηάδεη κία κειέηε δηαθφξσλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

– κε επαγγεικαηηθά- γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ παηρληδηψλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ 

(γξαθηθά, ήρνο, ζελάξην). Οη ηερληθέο απηέο εληνπίζηεθαλ ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

αιιά θαη ζην δηαδίθηπν. Ζ ηερλνινγία πνπ εμεηάδεηαη είλαη εθείλε ηεο Java 3D. 

 Ζ εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα αλαδείμεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα εχθνιε αλάπηπμε 

πνπ πξνζθέξεη ε Java3D αλνίγνληαο παξάιιεια κηα ζπδήηεζε θαηά πφζν απηή 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε απαηηεηηθψλ θαη πνιχπινθσλ 

εθαξκνγψλ φπσο ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή ζηελ Java 3D 

Ζ Java3D πξνζθέξεη κία ζπιινγή απφ πςεινχ επηπέδνπ δνκέο γηα ηε 

δεκηνπξγία, ηελ απφδνζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ελφο 3D γξάθνπ ζθελήο ν νπνίνο 

απνηειείηαη απφ γεσκεηξηθά ζρήκαηα, πιηθά, θψηα, ήρνπο θ.α. Ζ Java3D 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ Sun Microsystems θαη ε πην πξφζθαηε έθδνζή ηεο είλαη ε 1.5.1 

Τπάξρνπλ δχν παξαιιαγέο ηεο Java3D: ε κία ζηεξίδεηαη ζην OpenGL, θαη ε 

άιιε ζην DirectX Graphics. Σν OpenGL είλαη έλα δεκνθηιέο API γηα ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ κε 2D θαη 3D γξαθηθά πνπ θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα hardware θαη 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη έλα low-level API βαζηζκέλν ζε  κία δηαζσιήλσζε 

γξαθηθψλ (graphics pipeline) γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ (pixel) θαη ησλ 

θνξπθψλ (vertices). 

To DirectX Graphics ππνζηεξίδεη κία θιαζζηθή δηαζσιήλσζε γξαθηθψλ ε 

νπνία πεξηγξάθεη θάζε γεσκεηξηθφ ζρήκα κέζσ εηθνλνζηνηρείσλ θαη θνξπθψλ. 

Απνηειεί ηκήκα ηνπ DirectX, κίαο ζπιινγήο κνλάδσλ (modules) ινγηζκηθνχ γηα 

βηληενπαηρλίδηα γηα ηελ πιαηθφξκα ησλ MS Windows. Σα ππφινηπα DirectX APIs 

ππνζηεξίδνπλ 3D ήρν, δηθηχσζε, πνιπκέζα θ.α. 

DirectX ή OpenGL? 

Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηα version ηεο Java3D είλαη ε θαιχηεξε 

απαηηεί ηε δηεξεχλεζε ησλ ζρεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ OpenGL έλαληη ηνπ 

DirectΥ Graphics. 

Όζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηα δχν APIs είλαη ζρεδφλ ηζνδχλακα 

θαζψο βαζίδνληαη ζηελ ίδηα ηδέα, εθείλεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο δηαζσιήλσζεο 

γξαθηθψλ. Ζ πην ζεκαληηθή ηνπο δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηελ θνξεηφηεηά ηνπο 

(portability), κε ηελ OpenGL απφ ηε κία κεξηά λα θαιχπηεη έλα κεγάιν εχξνο απφ 

πιαηθφξκεο θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ην DirectX λα πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά 

ζε ππνινγηζηέο κε Windows, θαζψο θαη ζηελ παηρληδνκεραλή Xbox. Σν DirectX 

ειέγρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Microsoft, ελψ ην OpenGL Architecture Review 

Board (ARB) απνηειεί κία αλνηρηή ζπλεξγαζία πνιιψλ εηαίξσλ. Ζ Direct X 

Graphics version ηεο Java 3D είλαη δηαζέζηκε κφλν γηα Windows.  
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O γξάθνο ζθελήο 

Ζ Java3D ρξεζηκνπνηεί έλα γξάθν ζθελήο γηα λα νξγαλψζεη θαη λα 

δηαρεηξηζηεί  κία 3D εθαξκνγή. Ο κεραληζκφο δηαζσιήλσζεο γξαθηθψλ πάλσ ζηνλ 

νπνίν ζηεξίδεηαη ε Java3D παξακέλεη θξπθφο θαη αληηθαζίζηαηαη απφ κία δελδξνεηδή 

δνκή πνπ απαξηίδεηαη απφ θφκβνπο, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ηξηζδηάζηαηα 

κνληέια, θψηα, ήρνπο, ην παξαζθήλην, ηελ θάκεξα θαη πνιιά άιια ζηνηρεία ηεο 

ζθελήο. 

Οη θφκβνη έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν κε ηνπο δχν θπξηφηεξνπο λα είλαη νη 

θφκβνη Group (νκάδαο ή νκαδνπνίεζεο) θαη νη θφκβνη Leaf (ηεξκαηηθνί ή θχιια). 

Έλαο θφκβνο νκαδνπνίεζεο είλαη εθείλνο ν νπνίνο έρεη θφκβνπο παηδηά, ηα νπνία θαη 

«νκαδνπνηεί» έηζη ψζηε ιεηηνπξγίεο φπσο κεηαηνπίζεηο, πεξηζηξνθέο θαη αιιαγέο 

θιίκαθαο λα κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ καδηθά. Έλαο θφκβνο θχιιν είλαη, θαηά θχξην 

ιφγν, θάπνην «νξαηφ» αληηθείκελν ηεο ζθελήο, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα κνληέιν, 

αιιά κπνξεί θαη λα αλαπαξηζηά κία κε απηή νληφηεηα φπσο γηα παξάδεηγκα έλα θσο 

ή έλαο ήρνο. Δπηπιένλ έλαο θφκβνο θχιιν κπνξεί λα έρεη «εμαξηήκαηα» (node 

components), πνπ θαζνξίδνπλ ην ρξψκα, ηελ αλαθιαζηκφηεηα θαη άιιεο ηδηφηεηεο ηνπ 

θχιινπ. 

Ο γξάθνο ζθελήο κπνξεί λα πεξηέρεη «ζπκπεξηθνξέο», θφκβνπο δειαδή πνπ 

πεξηέρνπλ θψδηθα ν νπνίνο κπνξεί λα επεξεάζεη άιινπο θφκβνπο θαηά ηελ εθηέιεζε. 

Σππηθνί θφκβνη «ζπκπεξηθνξάο» είλαη εθείλνη πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θίλεζε 

ζρεκάησλ, ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ αληίδξαζε ζπγθξνχζεσλ, ελαιιαγήο θσηφο απφ 

εκέξα ζε λχρηα θ.α. 

Ο φξνο «γξάθνο» ζθελήο ρξεζηκνπνηείηαη έλαληη ηνπ φξνπ «δέληξν» ζθελήο 

κηαο θαη είλαη δπλαηφλ έλαο θφκβνο λα κνηξάδεηαη απφ δχν άιινπο (λα έρεη δειαδή 

δχν θφκβνπο  «γνλείο») 

Σν ζρήκα 1-1 δείρλεη πσο κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηελ ηδέα ηνπ γξάθνπ 

ζθελήο γηα λα θαζνξίζνπκε ηα πεξηερφκελα ελφο γξαθείνπ. 
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ρήκα 1-1. Ο γξάθνο ζθελήο γηα έλα γξαθείν 

 

 

Ο θφκβνο νκαδνπνίεζεο office είλαη ν γνλέαο ησλ ηεξκαηηθψλ θφκβσλ 

(εθεμήο θχιισλ) πνπ αληηπξνζσπεχνπλ έλα γξαθείν θαη δχν θαξέθιεο. Κάζε θχιιν 

ρξεζηκνπνηεί εμαξηήκαηα γεσκεηξίαο θαη ρξψκαηνο κε ην εμάξηεκα ηεο γεσκεηξίαο 

ηεο θαξέθιαο λα κνηξάδεηαη κεηαμχ ησλ δχν θχιισλ chair. Απηφο ν δηακνηξαζκφο 

ζεκαίλεη φηη θαη νη δχν θαξέθιεο ζα έρνπλ ην ίδην ζρήκα αιιά ζα ρξσκαηίδνληαη 

δηαθνξεηηθά. Οη ζπκβνιηζκνί κέζσ θχθισλ, ειιείςεσλ θαη ηξηγψλσλ είλαη ζχκθσλνη 

κε έλα standard ζχλνιν ζπκβφισλ  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ βηβιηνγξαθία ηεο 

Java3D ην νπνίν θαη  παξαηίζεηαη παξαθάησ ζην ρήκα 1-2 ζε ζπληνκία. 

ρήκα 1-2. Οξηζκέλα ζύκβνια ηεο Java3D 
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Μεξηθνί θόκβνη ηνπ γξάθνπ ζθελήο ηεο Java 3D 

Σν API ηεο Java3D κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

θιάζεσλ νη νπνίεο απνηεινχλ ππνθιάζεηο ηεο Group θαη Leaf. Ζ Leaf θιάζε δίλεη 

ππνθιάζεηο νη νπνίεο νξίδνπλ δηάθνξα ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα θαζψο θαη ππνθιάζεηο 

πνπ νξίδνπλ θφκβνπο κε πιεξνθνξία ζρεηηδφκελε κε ην πεξηβάιινλ ηεο ζθελήο 

(θφκβνη θσηηζκνχ, ήρνπ θαη ζπκπεξηθνξάο (behavior)). 

Ζ θχξηα θιάζε ζρήκαηνο είλαη ε Shape3D ε νπνία ρξεζηκνπνηεί δχν node 

components γηα λα θαζνξίζεη ηε γεσκεηξία θαη ηελ εκθάληζή ηεο. Απηέο νη θιάζεηο 

γηα ηα δχν node components θαινχληαη Geometry θαη Appearance. 

Ζ θιάζε Group ππνζηεξίδεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπνζέηεζεο θαη 

πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηα παηδηά ηεο θαη κπνξεί λα θιεξνλνκεζεί γηα λα επεθηείλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο απηέο. Γηα παξάδεηγκα, ε BranchGroup επηηξέπεη ζηα παηδηά ηεο λα 

πξνζηεζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ απφ ηνλ γξάθν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο. Ζ 

TransformGroup επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 

παηδηψλ ηεο. 

Ο γξάθνο ζθελήο ηνπ παξαδείγκαηνο HelloUniverse  

Σν θιαζζηθφ πξψην παξάδεηγκα γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηεο Java3D είλαη  

ην HelloUniverse. (Δμεηάδεηαη ζην Chapter 1 ηνπ Java 3D tutorial ηεο Sun.) 

Δκθαλίδεη έλα πεξηζηξεθφκελν έγρξσκν θχβν φπσο απηφλ ζην ρήκα 1-3. Ο γξάθνο 

ζθελήο απηήο ηεο εθαξκνγήο δίλεηαη ζην ρήκα 1-4. 

Ο θφκβνο VirtualUniverse είλαη ν θνξπθαίνο θφκβνο ζε θάζε γξάθν 

ζθελήο θαη αληηπξνζσπεχεη ηνλ εηθνληθφ ρψξν θαη ην ζχζηεκα αλαθνξάο απηνχ. Ο 

θφκβνο  Locale θαζνξίδεη ηελ ζέζε ηνπ γξάθνπ ζθελήο ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Κάησ 

απφ ηνλ θφκβν Locale ππάξρνπλ δχν θιάδνη κε ηε κνξθή ππνγξάθσλ. Ο αξηζηεξφο 

είλαη ν γξάθνο ηνπ θιάδνπ πεξηερνκέλνπ  (content branch graph), ν νπνίνο θαη 

πεξηέρεη πιεξνθνξία πεξηερνκέλνπ ζρεηηθνχ κε ην πξφγξακκα, φπσο  γεσκεηξίαο, 

θσηηζκνχ, πθψλ θαη παξαζθελίνπ. Ο γξάθνο ηνπ θιάδνπ πεξηερνκέλνπ 

δηαθνξνπνηείηαη θαηά πνιχ απφ εθαξκνγή ζε εθαξκνγή. 

mk:@MSITStore:C:/Users/george/Desktop/Διπλωματική/Games.chm::/0596007302/killergame-chp-14-sect-1.html#killergame-CHP-14-FIG-3#killergame-CHP-14-FIG-3
mk:@MSITStore:C:/Users/george/Desktop/Διπλωματική/Games.chm::/0596007302/killergame-chp-14-sect-1.html#killergame-CHP-14-FIG-4#killergame-CHP-14-FIG-4
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Ζ θιάζε ColorCube ζπληίζεηαη απφ έλα θφκβν Shape3D θαη ηα 

ζπζρεηηδφκελα κε απηά «εμαξηήκαηα» Geometry θαη Appearance. Ζ πεξηζηξνθή ηνπ 

γίλεηαη δηα κέζνπ ελφο θφκβνπ «ζπκπεξηθνξάο» (Behavior), ν νπνίνο επεξεάδεη ηνλ 

θφκβν TransformGroup ν νπνίνο θαη είλαη γνλέαο ηνπ θφκβνπ  ColorCube. 

ρήκα 1-3. Έλαο πεξηζηξεθόκελνο έγρξσκνο θύβνο 

 

 

ρήκα 1-4. Ο γξάθνο ζθελήο ηεο εθαξκνγήο HelloUniverse 
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Ο δεμήο γξάθνο θάησ απφ ηνλ Locale είλαη ν γξάθνο ηνπ θιάδνπ φςεο (view 

branch graph) ν νπνίνο θαζνξίδεη ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θαη 

ηελ πξννπηηθή ηνπ θαζψο ν ηειεπηαίνο «θνηηά» κέζα ζηνλ εηθνληθφ θφζκν απφ 

θάπνην ζεκείν ηνπ πξαγκαηηθνχ (π.ρ. κπξνζηά απφ ηελ νζφλε ελφο ππνινγηζηή). Ο 

θφκβνο ViewPlatform απνζεθεχεη ηε ζέζε ηνπ ζεαηή ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Ο 

θφκβνο View είλαη ππεχζπλνο γηα ηε κεηαηξνπή απηνχ πνπ βιέπεη ν ζεαηήο ζε κία 

εηθφλα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ (φπσο είλαη κηα δηζδηάζηαηε εηθφλα ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή). Ο θφκβνο Canvas3D είλαη έλα εμάξηεκα ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε 

ηεο  Java (GUI) ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο δηζδηάζηαηεο πιένλ απηήο 

εηθφλαο κέζα ζε κία εθαξκνγή ή έλα applet ηεο Java. 

Οη VirtualUniverse, Locale, θαη view branch γξάθνη έρνπλ ζπλήζσο ηελ 

ίδηα δνκή ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο κηαο θαη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα κφλν Locale θαη «βιέπνπλ» ηνλ εηθνληθφ θφζκν ζαλ κία 

δηζδηάζηαηε εηθφλα απνηππσκέλε ζηελ νζφλε ελφο ππνινγηζηή. Γη’απηέο ηηο 

εθαξκνγέο, νη ζρεηηθνί θφκβνη κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε ηε βνεζεηηθή θιάζε 

SimpleUniverse ηεο Java3D απαιιάζζνληαο ηνλ πξνγξακκαηηζηή απφ ηνλ θφπν ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ πξναλαθεξζέληνο γξάθνπ. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο Java3D 

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο Java3D είλαη ν γξάθνο ζθελήο ηεο, ε επίδνζή 

ηεο, ην ζχλνιν ησλ κνλαδηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ, ην γεγνλφο φηη νπζηαζηηθά σο 

γιψζζα είλαη ε γλσζηή θαη δηαδεδνκέλε Java ε νπνία δηαζέηεη έλα ηεξάζηην αξηζκφ 

ππνζηεξηθηηθψλ παθέησλ θαη APIs θαη ηέινο ε εθηελήο ηεθκεξίσζε θαη ηα πνιιά 

παξαδείγκαηα. 

Ο γξάθνο ζθελήο 

Ο γξάθνο ζθελήο έρεη δχν θχξηα πιενλεθηήκαηα: απινπζηεχεη ηνλ 3D 

πξνγξακκαηηζκφ θαη επηηαρχλεη ηνλ πξνθχπηνληα θψδηθα. Ο γξάθνο ζθελήο 

απνθξχπηεη ηεο ρακεινχ επηπέδνπ 3D δνκέο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή, επηηξέπνληάο 

ηνπ λα δηαρεηξηζηεί θαη λα νξγαλψζεη απιά κία ηξηζδηάζηαηε ζθελή. Απηή ε επθνιία 

δελ ζπλεπάγεηαη ζπκβηβαζκνχο ζηηο δπλαηφηεηεο απεηθφληζεο κηαο θαη έλαο γξάθνο 

ζθελήο ηεο Java3D ππνζηεξίδεη πνιιά πνιχπινθα γξαθηθά ζηνηρεία. 
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ην επίπεδν πινπνίεζεο ηεο Java3D, ν γξάθνο ζθελήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

νκαδνπνηήζεη ζρήκαηα κε θνηλέο ηδηφηεηεο, λα δηεμάγεη ηελ πεξηθνπή φςεο (view 

culling), λα επηιέμεη ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο, λα δηεμάγεη ηελ πεξηθνπή εθηέιεζεο 

(execution culling) θαη ηελ πεξηθνπή ζπκπεξηθνξάο (behavior pruning), φιεο εθείλεο 

ηηο βειηηζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ κέζσ θψδηθα απφ ην πξνγξακκαηηζηή 

πξνθεηκέλνπ γηα ρακεινχ επηπέδνπ APIs. Ζ Java3D ρξεζηκνπνηεί ηελ 

πνιπλεκαηηθφηεηα ηεο Java γηα λα πινπνηήζεη παξάιιειε δηάζρηζε (traversal) θαη 

απφδνζε (rendering) ηνπ γξάθνπ, βειηηζηνπνηήζεηο ηδηαίηεξα ρξήζηκεο 

Απόδνζε 

H Java 3D ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν ηελ πςειή απφδνζε ηελ νπνία θαη 

πεηπραίλεη φληαο «θηηζκέλε» πάλσ ζηα γξαθηθά ηεο OpenGL θαη ηνπ DirectX φζνλ 

αθνξά ην ρακειφ επίπεδν, ελψ ζε φηη αθνξά ην πςειφ επίπεδν ηελ πςειή απφδνζε 

εγγπψληαη νη ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ γξάθνπ ζθελήο. Απηέο νη 

βειηηζηνπνηήζεηο γίλνληαη απηφκαηα απφ ηελ Java3D ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή. Ο ηειεπηαίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα νξηζκέλεο βειηηζηνπνηήζεηο 

ηνπ γξάθνπ ζθελήο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ bit «ηθαλφηεηαο» (capability bits) ηα νπνία 

ξπζκίδνπλ πνηεο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ ή δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ θαηά ηελ ψξα 

ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (φπσο γηα παξάδεηγκα ην λα απαγνξεχζνπλ ηελ 

θίλεζε ελφο ζρήκαηνο). Ζ Java3D επηηξέπεη επίζεο ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα 

παξαθάκςεη ηνλ γξάθν ζθελήο, είηε πιήξσο κέζσ ηνπ άκεζνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο 

(immediate mode), είηε κεξηθψο, κέζσ ηνπ κηθηνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο (mixed mode). 

Ο άκεζνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο δίλεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή κεγαιχηεξν έιεγρν πάλσ 

ζηελ απφδνζε θαη δηαρείξηζε ηνπ γξάθνπ ζθελήο, αιιά δελ  απαηηείηαη ζπρλά ε 

ρξήζε ηνπ. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πιείζηεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ είλαη ν retained, ν νπνίνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο 

ηεο εξγαζίαο απηήο. 

Μνλαδηθά Χαξαθηεξηζηηθά 

Σν κνληέιν φςεσλ (view model) ηεο Java 3D μερσξίδεη ηνλ εηθνληθφ απφ ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν κέζσ ησλ θφκβσλ ViewPlatform θαη View. Κάηη ηέηνην θάλεη 

απιή ηε δηαδηθαζία επαλαξξχζκηζεο κηαο εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ απηή λα 

ρξεζηκνπνηήζεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο εμφδνπ, απφ κία νζφλε 

ππνινγηζηή, σο έλα δεπγάξη ζηεξενζθνπηθά γπαιηά. 
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Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ θσδηθνπνηείηαη θαη ξπζκίδεηαη κέζσ 

ησλ θφκβσλ ζπκπεξηθνξάο (Behavior nodes). Σν έλαπζκα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

θάζε ζπκπεξηθνξάο δίλεηαη κέζσ γεγνλφησλ (events). Απηή ε ηερληθή πξνζθέξεη έλα 

δηαθνξεηηθφ ζηπι θίλεζεο βαζηδφκελν ζηελ αληαπφθξηζε ζε γεγνλφηα, ζε αληίζεζε 

κε ην ζχλεζεο κνληέιν ηνπ θχθινπ αλαλέσζεο – επαλαζρεδίαζεο πνπ ζπλαληάκε ζηηο 

ηερληθέο δηζδηάζηαησλ παηρληδηψλ 

Σν θχξην παθέην ηεο Java3D, ην javax.media.j3d ππνζηεξίδεη βαζηθά 

πνιχγσλα θαη ηξίγσλα ζε έλα γξάθν ζθελήο. Σα παθέην com.sun.j3d πξνζζέηεη έλα 

εχξνο βνεζεηηθψλ θιάζεσλ, φπσο νη  ColorCube θαη SimpleUniverse πνπ είδακε 

λσξίηεξα, θιάζεηο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ πινήγεζε κέζσ πνληηθηνχ θαη κέζσ 

πιεθηξνινγίνπ, θιάζεηο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ζπζθεπψλ ήρνπ, θαζψο θαη θιάζεηο 

θνξησηέο γηα πνιινχο ηχπνπο αξρείσλ  3D ζρεδίνπ. 

Μία άιιε δπλαηφηεηα είλαη ε ζπκπίεζε ηεο γεσκεηξίαο (Geometry 

compression), ε νπνία ζπρλά κεηψλεη ην κέγεζνο ηνπ κνληέινπ ζε bytes θαηά κία 

ηάμε κεγέζνπο. Απηή ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκέλε κε ην NIO (New Input Output) API 

ηεο Java θαη ηηο εγγελείο θαη πινχζηεο δπλαηφηεηεο γηα δηθηχσζε πνπ πξνζθέξεη ε 

γιψζζα, δηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά κεγάισλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ 

εθαξκνγψλ φπσο ηα δηθηπαθά παηρλίδηα πνιιψλ ρξεζηψλ. 

Ζ Java3D ππνζηεξίδεη 3D ήρν, πεξηβάιινληα ήρν (ambient) θαη spatialized 

ήρν. Ζ Java3D πξνζθέξεη ηελ θιάζε JOALMixer ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην JOAL API 

ην νπνίν είλαη έλα binding ηεο Java γχξσ απφ ην 3D Audio API OpenAL, ην νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη απφ πνιιέο θάξηεο ήρνπ. 

Ελζσκάησζε ζηελ Java 

H Java 3D είλαη ζηελ νπζία Java θαη πξνζθέξεη αληηθεηκελνζηξέθεηα (θιάζεηο, 

θιεξνλνκηθφηεηα, πνιπκνξθηζκφ), λήκαηα, ρεηξηζκφ εμαηξέζεσλ θ.α.. Ζ Java 3D 

κπνξεί λα θάλεη ρξήζε άιισλ APIs ηεο Java φπσο ηα JMF θαη JAI. Σν Java Media 

Framework (JMF) πεξηέρεη κεραληζκνχο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ήρνπ θαη βίληεν θαη 

κπνξεί λα επεθηαζεί γηα λα ππνζηεξίδεη λένπο ηχπνπο ήρνπ θαη βίληεν 

(http://java.sun.com/products/java-media/jmf). Σν Java Advanced Imaging (JAI) 

παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο εηθφλαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 100 θαη 

πιένλ ηειεζηψλ επεμεξγαζίαο, επηθάιπςε (tiling) κεγάισλ εηθφλσλ, δηθηπαθέο 

http://java.sun.com/products/java-media/jmf
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δπλαηφηεηεο θαζψο θαη ηα κέζα γηα λα πξνζηεζνχλ λέεο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο 

εηθφλαο (http://java.sun.com/products/java-media/jai). 

Τεθκεξίσζε θαη Παξαδείγκαηα 

 

Ζ δηαλνκή ηεο Java 3D ζπλνδεχεηαη απφ 40 πεξίπνπ κηθξά σο κεζαία ζε 

κέγεζνο θαη πνιππινθφηεηα παξαδείγκαηα.. Δπηπιένλ ππάξρεη αξθεηφ πιηθφ online 

εθπαίδεπζεο. Σν tutorial ηεο Sun γηα ηελ  Java 3D είλαη δηαζέζηκν ζην 

http://java.sun.com/products/java-media/3D/collateral/.  

 

http://java.sun.com/products/java-media/jai
http://java.sun.com/products/java-media/3D/collateral/
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Κξηηηθέο ζηε ρξήζε ηεο Java 3D γηα αλάπηπμε παηρληδηώλ 

Οη θχξηνη άμνλεο ηεο θξηηηθήο πνπ δέρεηαη ε Java3D ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο γηα ηελ αλάπηπμε παηρληδηψλ είλαη νη εμήο: 

 Ζ Java 3D είλαη πνιχ αξγή γηα αλάπηπμε παηρληδηψλ 

 Ζ Java 3D είλαη γιψζζα πνιχ πςεινχ επηπέδνπ. 

 Ζ Java 3D δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο θνλζφιεο βηληενπαηρληδηψλ 

 Καλείο δελ ηελ ρξεζηκνπνηεί ζηελ αλάπηπμε απαηηεηηθψλ παηρληδηψλ. 

 Ζ Sun Microsystems δελ δείρλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ ππνζηήξημε θαη 

πξνψζεζή ηεο 

Η Java 3D είλαη πνιύ αξγή γηα παηρλίδηα 

Απηφο ν ηζρπξηζκφο είλαη κάιινλ αζηνηρείσηνο. Ό Jacob Marner δηεμήγαγε ηε 

κνλαδηθή ίζσο εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα θαη δνθηκή πάλσ ζην ζέκα, ην 2002. Ο 

Marner δηελήξγεζε κία ζεηξά απφ ζπγθξηηηθέο δνθηκέο ηεο OpenGL θαη ηεο Java3D 

ρξεζηκνπνηψληαο σο δνθίκην ηνλ ίδην κε-δηαδξαζηηθφ ρψξν απφ ηπραία ηνπνζεηεκέλα, 

θιηκαθσκέλα θαη πεξηζηξακέλα θνπηηά. Υξεζηκνπνίεζε ηα bindings ηεο C++ θαη ηo 

GL4Java ηεο Java γηα ηελ OpenGL θαη ρξεζηκνπνίεζε ηελ έθδνζε 1.3.0 beta 1 ηεο 

Java3D. Ζ δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία κε ηίηιν «Evaluating Java for Game 

Development» είλαη δηαζέζηκε ζην http://www.rolemaker.dk/articles/evaljava/. 

H έθδνζε ηεο C++ ήηαλ γξεγνξφηεξε, κε ηελ GL4Java πινπνίεζε λα είλαη 

ιίγν πην αξγή θαη ηελ Java3D λα είλαη θαηά 2.5 θνξέο πην αξγή. Πάξαπηα, ε 

πζηέξεζε απηή νθεηιφηαλ ζε έλα bug ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθείλεο έθδνζεο ηεο Java3D 

θαζψο θαη ζηελ ειιηπή βειηηζηνπνίεζε ηνπ γξάθνπ ζθελήο. Οη κεηξήζεηο δελ έρνπλ 

επαλαιεθζεί κε λεφηεξεο εθδφζεηο ηεο Java3D ή κε ηα λεφηεξα bindings ηεο Java 

ζηελ OpenGL φπσο είλαη ηα JOGL θαη LWJGL. 

Ο θψδηθαο ηνπ Marner ηνλίδεη νξηζκέλεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο 

Java3D θαη ηεο OpenGL. Σα πξνγξάκκαηα ζε C++ θαη Java γηα GL4Java ήηαλ 

ζπγθξίζηκνπ κεγέζνπο (πεξίπνπ 10 θιάζεηο θαη 30 ζειίδεο θψδηθα κε ηεθκεξίσζε), 

ελψ ε Java3D πινπνίεζε ήηαλ κηθξφηεξε (5 θιάζεηο θαη 11 ζειίδεο). Ο Marner 

ζρνιίαζε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θψδηθα απεπζείαο γηα OpenGL, ν νπνίνο απαηηεί ηε 

http://www.rolemaker.dk/articles/evaljava/
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δεκηνπξγία κηαο kd δελδξηθήο δνκήο δεδνκέλσλ, ελφο αιγνξίζκνπ απoθνπήο (culling) 

πνπ ζα επελεξγεί ζηνλ νπηηθφ θψλν ηνπ ρξήζηε, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ιεηηνπξγηψλ πξνεπεμεξγαζίαο ησλ θνξπθψλ (vertices). Όιεο απηέο νη 

δπλαηφηεηεο είλαη ελζσκαησκέλεο ζηελ Java3D θαη έηζη δελ ρξεηάζηεθε λα 

πινπνηεζνχλ εθ λένπ ζηνλ θψδηθα πνπ έθαλε ρξήζε ηεο Java3D. Πξέπεη σζηφζν λα 

ζεκεησζεί φηη ν θψδηθαο γηα ηελ GL4Java, φζνλ αθνξά ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

νπηηθνχ θψλνπ ηνπ ρξήζηε, αλ θαη ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνινο ζηελ θαηαλφεζε, ήηαλ 

ππεχζπλνο γηα ηελ αχμεζε θαηά κία ηάμε κεγέζνπο ηεο ηαρχηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ 

απιή πινπνίεζε. Δπίζεο ζεκεηψζεθε φηη νη εθαξκνγέο απεπζείαο ζε OpenGL ζα 

κπνξνχζαλ λα θεξδίζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζε ηαρχηεηα αλ ρξεζηκνπνηνχληαλ νη 

επεθηάζεηο πνπ δηέζεηε ν θαηαζθεπαζηήο ηεο θάξηαο γξαθηθψλ. 

Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα ηεο δνπιεηάο ηνπ Marner ήηαλ φηη ππήξμε έλα 

ακειεηέν επηπιένλ θφζηνο ζε απφδνζε ηεο Java κε GL4Java binding έλαληη ηεο C++ 

πινπνίεζεο, ιφγσ ηνπ Java Native Interface (JNI). H Java ρξεζηκνπνηεί ην JNI σο 

interface γηα ηελ OpenGL, θαη ε απφδνζε ηνπ είλαη ειαθξψο ρακειφηεξε απφ απηή 

ηεο C++. 

H Java 3D είλαη αξγή δηόηη ε Java είλαη αξγή 

Αλ θαη ζπκβαίλεη ζπρλά, ε απφδνζε ηεο Java3D θαθψο ζπζρεηίδεηαη κε απηή 

ηεο Java. Ζ ζπρλά αδηθαηνιφγεηε πεπνίζεζε φηη ε Java είλαη αξγή, νδεγεί ζην επίζεο 

επηζθαιέο ζπκπέξαζκα φηη θαη ε Java3D πζηεξεί ζε απφδνζε. Καζψο φκσο ε Java3D 

βαζίδεηαη ζηελ OpenGL θαη ην DirectX, θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ε ηαρχηεηα 

επεμεξγαζίαο ηεο είλαη αλεμάξηεηε ηεο Java. 

Ζ ηζηνξηθή εμέιημε  ζηνλ θφζκν ηεο πιεξνθνξηθήο δείρλεη φηη ε απφδνζε ησλ 

δηάθνξσλ αληαγσληζηηθψλ κεηαμχ ηνπο νληνηήησλ ινγηζκηθνχ ζα γίλεηαη έλαο 

νινέλα θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαζψο νη ηαρχηεηεο ηνπ hardware ζα 

απμάλνπλ. Δπηπιένλ πνιιά επηηπρεκέλα παηρλίδηα βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

πινθή θαη ηελ πξσηνηππία παξά ζηα εηδηθά (θαη απαηηεηηθά) εθέ. Βέβαηα ηα παηρλίδηα 

ζα είλαη πάληνηε απαηηεηηθά απφ πιεπξάο απφδνζεο, αιιά ε πξαγκαηηθή ζηελσπφο ζα 

είλαη ην δίθηπν θαη φρη ε πιαηθφξκα, θαζψο ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα πνιιψλ 

ρξεζηψλ ζα απμάλνληαη δηαξθψο θαη ζα θπξηαξρνχλ. 
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Σέινο ε απφδνζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε καδί κε κία ζεηξά απφ 

εμίζνπ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε παηρληδηψλ, φπσο είλαη ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ θψδηθα,  ε παξαγσγηθφηεηα ησλ πξνγξακκαηηζηψλ, ε 

ζπληεξεζηκφηεηα θαη ε θνξεηφηεηα. Απηά ηα θξηηήξηα ζπλεγνξνχλ ζαθψο ππέξ ηεο 

πηνζέηεζεο κηα θηινζνθίαο αλάπηπμεο βαζηζκέλε ζε πςεινχ επηπέδνπ APIs φπσο 

απηφ ηεο Java3D 

Η Java 3D είλαη πνιύ πςεινύ επηπέδνπ 

Ο γξάθνο ζθελήο ηεο Java3D ζπρλά ζεσξείηαη φηη επηβάιιεη έλα 

αδηθαηνιφγεην θφζηνο  ζηελ απφδνζε ηεο εθαξκνγήο, εηδηθά απφ ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο εθείλνπο πνπ έρνπλ εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ απεπζείαο 

ζηελ OpenGL θαη ην DirectX. 

Αλ θαη ν γξάθνο ζθελήο ηεο Java3D επηβάιιεη φλησο θάπνην θφζηνο, απηφ ζα 

πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί κε ηηο βειηηζηνπνηήζεηο πνπ απηφο επηθέξεη. Σν θφζηνο ζε 

ρξφλν θαη ζπληεξεζηκφηεηα πνπ επηβάιιεη ε αλάπηπμε απηψλ ησλ βειηηζηνπνηήζεσλ 

απφ έλα έκπεηξν πξνγξακκαηηζηή ηεο OpenGL ή ηνπ DirectX δελ είλαη θαζφινπ 

ακειεηέα. 

Οη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο θιίκαθαο εθαξκνγέο ζε OpenGL θαη DirectX 

ρξεηάδνληαη εθ ησλ πξαγκάησλ κία δνκή δεδνκέλσλ φπσο έλα γξάθνο ζθελήο γηα λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θψδηθα, νπφηε ην επηρείξεκα ηεο κε ρξήζεο 

γξάθνπ δελ είλαη έγθπξν. 

Έλα ηζρπξφ, πςεινχ επηπέδνπ θαη επέιηθην API ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ 

ρξεηάδεηαη έλα γξάθν ζθελήο θαη έλα κέζν γηα λα απνθηά απνδνηηθή πξφζβαζε ζηελ 

δηαζσιήλσζε ησλ γξαθηθψλ (graphics pipeline). Απηνί νη κεραληζκνί ζηνρεχνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ, ηα νπνία ζπρλά 

απνθαινχληαη θαη επίπεδα νληνηήησλ (entity level) θαη απφδνζεο (rendering level). 

Σν επίπεδν νληνηήησλ κηαο εθαξκνγήο απαηηεί κία δνκή δεδνκέλσλ γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ζθελήο, ελψ ην επίπεδν απφδνζεο ρεηξίδεηαη ηo 

mapping ηνπ θσηηζκνχ, ηηο ζθηέο, ην vertex shading θ.α. Σα παηρλίδηα ζρεδηάδνληαη 

ζε επίπεδν νληνηήησλ, φζνλ αθνξά ζηελ πινθή, ηνπο ραξαθηήξεο, θαη ηα ζελάξηα. Ζ 

παξνπζίαζε θαη «αίζζεζε» ηνπ παηρληδηνχ ζε φξνπο πθψλ, επηθαλεηψλ θ.ν.θ είλαη 

ππφζεζε ηνπ επηπέδνπ απφδνζεο. 
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Αλ θαη ε Java3D έρεη πνιχ θαιά εξγαιεία γηα πξνγξακκαηηζκφ ζε επίπεδν 

νληνηήησλ, νη αδπλακίεο ηεο εληνπίδνληαη θπξίσο ζην επίπεδν απφδνζεο, κε ηηο 

πξψηεο εθδφζεηο ηεο λα κελ ππνζηεξίδνπλ vertex θαη pixel shading. Απηφ βέβαηα 

νθεηιφηαλ ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηελ επηινγή λα ππάξρεη κεηαθεξζηκφηεηα ησλ 

εθαξκνγψλ κεηαμχ ηεο OpenGL θαη ηνπ DirectX, πξάγκα πνπ δελ επέηξεπε λα 

γίλνληαη ππνζέζεηο γηα ην πνηα low-level ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 

παξφληα θάζε θνξά. Οη επφκελεο εθδφζεηο ηεο Java3D άξρηζαλ λα ππνζηεξίδνπλ 

γιψζζεο ζθίαζεο φπσο νη Cg θαη GLSL θαιχπηνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αξρηθέο 

αδπλακίεο ζην επίπεδν απφδνζεο (rendering). 

Ζ πςεινχ επηπέδνπ θχζε ηεο Java3D θαζηζηά δχζθνιε ηε ξχζκηζε ηνπ 

θψδηθα κε έκθαζε ζηελ ηαρχηεηα, ζε αληίζεζε κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απεπζείαο ηελ OpenGL ή ην DirectX . Πάξαπηα ν 

πξνγξακκαηηζηήο ηεο Java3D έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ άκεζν 

(immediate) ή ηνλ κηθηφ (mixed) ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Java3D.  

Έιιεηςε ππνζηήξημεο από ηηο θνζλόιεο. 

Ζ απνπζία πινπνίεζεο εθαξκνγψλ γηα θνλζφιεο ζε Java3D είλαη έλα 

ππαξθηφ θαη ζνβαξφ πξφβιεκα, αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ κία παηρληδνκεραλή 

απνθαζίζεη λα ππνζηεξίμεη ηελ Java θαη ηελ OpenGL, ε Java3D είλαη άκεζα 

δηαζέζηκε. 

Σν Linux γηα ην PlayStation 2 ππνζηεξίδεη ηελ OpenGL (http://playstation2-

linux.com/projects/openglstuff/). Σν κέιινλ ηεο OpenGL γηα ηηο θνλζφιεο θαη ηηο 

κηθξφηεξεο ζπζθεπέο θαίλεηαη φηη είλαη ε OpenGL ES, έλα ππνζχλνιν ηεο OpenGL 

(http://www.khronos.org/opengles/). 

Μία δηαζχλδεζε Java αλαπηχρζεθε ήδε γηα ην OpenGL ES ζην JSR 239.  

(http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=239). Έλα JSR είλαη κία ειεγρφκελε απφ ηε Sun 

δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ API. Ζ πεξηζζφηεξε απφ ηε δνπιεηά απηή 

έρεη γίλεη ζην JSR 231, θαη βαζίδεηαη ζηελ JOGL θαη/ή ζηελ LWJGL (δηαζπλδέζεηο 

ηεο  Java Bindings γηα ηελ OpenGL). JSR 239 έρεη νινθιεξσζεί ην 2005. 

 

http://playstation2-linux.com/projects/openglstuff/
http://playstation2-linux.com/projects/openglstuff/
http://www.khronos.org/opengles/
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=239
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Δελ ππάξρνπλ παηρλίδηα ζε Java 3D 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ζε ζρέζε κε άιιεο ηερλνινγίεο αλάπηπμεο ηξηζδηάζηαησλ 

παηρληδηψλ, ε Java3D έρεη κηθξή εγθαηεζηεκέλε βάζε, ε νπνία φκσο 

ζπκπεξηιακβάλεη πνιιά εκπνξηθψο επηηπρεκέλα παηρλίδηα. Μεξηθά κφλν απφ απηά 

είλαη: 

 Law and Order II ηεο Legacy Interactive 

(http://www.lawandordergame.com/index2.htm). 

 Pernica ηεο Starfire Research 

(http://www.starfireresearch.com/pernica/pernica.html). 

 Cosm ηεο Navtools, Inc. (http://www.cosm-game.com/). 

 Roboforge ηεο Liquid Edge Games (http://www.roboforge.com). 

 FlyingGuns (http://www.flyingguns.com/). 

 CazaPool3D (http://cazapool3d.sourceforge.net/cazapooljws/Pool.html). 

 Out Of Space (http://www.geocities.com/Psionic1981). 

Java 3D θνξησηέο (loaders) γηα παηρλίδηα 

Έλαο θνξησηήο είλαη έλα βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ εηζαγσγή ζηε ζθελή 

κνληέισλ, ζθεληθψλ θ.ν.θ.. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα θιάζεηο πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θνξησζνχλ ζηε ζθελή, σο ζηνηρεία ηεο, ζρήκαηα θαη κνληέια πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί ζε κία πιεζψξα δεκνθηιψλ format ηξηζδηάζηαηεο ζρεδίαζεο. Οη 

δχν θνξησηέο πνπ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνη θαη 

ππνζηεξίδνπλ animation.  

Quake Loaders (http://www.newdawnsoftware.com/)  

Τπνζηεξίδεη ηα format MD2 θαη BSP ηεο Id Software γηα ην Quake 2 θαζψο 

θαη ην MD3 format γηα ην Quake 3. 

JAVA is DOOMED (http://javaisdoomed.sourceforge.net/)  

Μία πιήξεο κεραλή 3D γξαθηθψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη loaders γηα ην 

Quake 2 (MD2) θαη ηα αξρεία 3DS  ηνπ 3D Studio Max. 

http://www.lawandordergame.com/index2.htm
http://www.starfireresearch.com/pernica/pernica.html
http://www.cosm-game.com/
http://www.roboforge.com/
http://www.flyingguns.com/
http://cazapool3d.sourceforge.net/cazapooljws/Pool.html
http://www.geocities.com/Psionic1981
http://www.newdawnsoftware.com/
http://javaisdoomed.sourceforge.net/
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Add-ons γηα αλάπηπμε παηρληδηώλ 

Πέξαλ ησλ θνξησηψλ, κία ζεηξά απφ πξφζζεηα (add-ons) πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο ηεο Java3D, έξρνληαη λα πξνζζέζνπλ 

επηπιένλ ηζρχ αλάπηπμεο πξνο φθεινο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νξηζκέλα: 

 Yaarq (http://www.sbox.tugraz.at/home/w/wkien/), Γηάθνξα APIs γχξσ απφ 

ηελ αλάπηπμε παηρληδηψλ. 

 Δθέ θσηηζκνχ 

(http://planeta.terra.com.br/educacao/alessandroborges/java3d.html). 

 Μία βηβιηνζήθε γηα ηελ δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ γεσκεηξηψλ 

(https://jgeom.dev.java.net/). 

 Σν j3d-incubator project (https://j3d-incubator.dev.java.net/) ζην java.net 

πξνζθέξεη θηινμελία ζε θνηλφρξεζην θψδηθα θαη πιεζψξα βνεζεκάησλ 

Η Sun δελ ππνζηεξίδεη ηελ Java 3D 

Απηή ε δήισζε ίζσο λα είρε κία δφζε αιήζεηαο ην 2003, αιιά ηψξα ε Java3D 

είλαη έλα θνηλφ project ηνπ Advanced Software Development Group ηεο Sun κε φηη 

απηφ ζπλεπάγεηαη ζε φξνπο ηερλνινγηθήο επάξθεηαο, πξσηνπνξίαο αιιά θαη 

δέζκεπζεο γηα εμέιημε. 

Έλα group εηδηθψλ θαζνξίδεη, ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί ηηο δηάθνξεο εθδφζεηο 

ηεο Java3D, κε έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο πινπνίεζεο λα γίλεηαη απφ ηελ θνηλφηεηα, 

κία ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφζηεθε κε επηηπρία ζηελ αλάπηπμε ησλ JOGL, JOAL, θαη 

JInput (APIs). 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο Java 3D mailing lists: 

 interest@java3d.dev.java.net 

 announce@java3d.dev.java.net 

 issues@java3d.dev.java.net 

 cvs@java3d.dev.java.net 

http://www.sbox.tugraz.at/home/w/wkien/
http://planeta.terra.com.br/educacao/alessandroborges/java3d.html
https://jgeom.dev.java.net/
https://j3d-incubator.dev.java.net/
mailto:interest@java3d.dev.java.net
mailto:announce@java3d.dev.java.net
mailto:issues@java3d.dev.java.net
mailto:cvs@java3d.dev.java.net
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Τπάξρεη έλα  Java Desktop 3D Forum ζην: 

http://www.javadesktop.org/forums/forum.jspa?forumID=55. 

Άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γχξσ απφ ηελ Java3D δίλνληαη ελδεηθηηθά: 

 Ζ ζειίδα Java 3D Product Page (http://java.sun.com/products/java-media/3D/), 

κε ζπλδέζκνπο ζε demos, κία βαζηθή FAQs ζειίδα, θαη πνιιέο εθαξκνγέο. 

 Σν Java 3D Gaming Forum (http://www.javagaming.org/cgi-

bin/JGNetForums/YaBB.cgi?board=3D). 

 Σν  Java Technology Forum γηα ηελ Java 3D 

(http://forum.java.sun.com/forum.jsp?forum=21). 

 Σν θαιχηεξν ίζσο αλεμάξηεην site γα ηελ Java3D είλαη ην 

j3d.org(http://www.j3d.org). Πξνζθέξεη κία πνιχ θαιή FAQs ζειίδα, θαζψο 

θαη κία κεγάιε ζπιινγή παξαδεηγκάησλ, βνεζεκάησλ θαη θψδηθα. 

 

Δλαιιαθηηθέο ηεο Java 3D 

Τπάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη πξνγξακκαηηζκνχ ηξηζδηάζηαησλ εθαξκνγψλ ζε Java 

πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζηελ Java 3D. Υσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Γηαζπλδέζεηο ηεο Java γηα ηελ OpenGL 

o GL4Java, LightWeight Java game Library, JOGL, 

 APIs δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο γξάθσλ ζθελήο 

o Xith3D, OpenMind, jME Graphics Engine, Jist3D, JiD θ.α. 

 Γηαζπλδέζεηο ζε κεραλέο παηρληδηψλ 

o Auriga3D, Jake2, Jirr, OdeJava 

http://www.javadesktop.org/forums/forum.jspa?forumID=55
http://java.sun.com/products/java-media/3D/
http://www.javagaming.org/cgi-bin/JGNetForums/YaBB.cgi?board=3D
http://www.javagaming.org/cgi-bin/JGNetForums/YaBB.cgi?board=3D
http://forum.java.sun.com/forum.jsp?forum=21
http://www.j3d.org/
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Κεθάιαην 2: Η εθαξκνγή Checkers3D 

Σν θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεη ηελ θιάζε Checkers3D,  έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο 

Java3D ην νπνίν δεκηνπξγεί κία ζθελή απνηεινχκελε απφ κηα πξάζηλε-κπιε θαξφ 

επηθάλεηα κε εηηθέηεο θαηά κήθνο ησλ αμφλσλ x θαη z, έλα κπιε θφλην, θαη κία 

αησξνχκελε ζθαίξα ε νπνία θσηίδεηαη απφ δχν θαηεπζχλζεηο. Ο ρξήζηεο (ζεαηήο) 

κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζηε ζθελή θνπλψληαο ην πνληίθη. 

Ζ αξηζηεξή ζχιιεςε ζην ρήκα 2-1 δείρλεη ηελ αξρηθή εηθφλα, ελψ ε δεμηά ζχιιεςε 

δείρλεη ηε ζθελή αθνχ ν ρξήζηεο έρεη θηλεζεί ιίγν. 

ρήκα 2-1. Αξρηθή όςε θαη όςε κεηά από θίλεζε ηνπ ρξήζηε 

  
 

Η Checkers3D παξνπζηάδεη πνιιά απφ ηα πην θνηλά αιιά θαη πνιιέο θνξέο ιεπηά 

ζεκεία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζε Java3D. Γηα παξάδεηγκα, ε ηξηζδηάζηαηε ζθελή 

πξνβάιιεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιάζε Canvas3D, ε νπνία πξέπεη λα ελζσκαησζεί 

θαη λα ιεηηνπξγήζεη καδί κε ζηνηρεία ηεο Java Swing. Όιεο νη εθαξκνγέο ηεο Java3D 

ρξεηάδνληαη έλα γξάθν ζθελήο θαη ε Checkers3D δείρλεη πσο πξνζηίζεληαη βαζηθά 

ζρήκαηα, θσηηζκφο (θαηεπζπλφκελνο θαη πεξηβάιινληνο) θαη θφλην. Σν δηάγξακκα 

ηνπ γξάθνπ ζθελήο ιεηηνπξγεί σο έλαο ηχπνο νπηηθνπνηεκέλεο ηεθκεξίσζεο. Μέζσ 

ηνπ παθέηνπ Java3dTree ηνπ Daniel Selman κπνξεί ζρεηηθά εχθνια λα δεκηνπξγεζεί 

κία εθδνρή θεηκέλνπ απηήο ηεο ηεθκεξίσζεο. Λεπηνκέξεηεο παξαηίζεληαη ζην ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ. 

mk:@MSITStore:C:/Users/george/Desktop/Διπλωματική/Games.chm::/0596007302/killergame-chp-15.html#killergame-CHP-15-FIG-1#killergame-CHP-15-FIG-1
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Σν πάησκα θαη ε ζθαίξα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θιάζεηο QuadArray, Text2D, θαη Sphere 

ηεο Java3D. Σν πάησκα είλαη κία ζεηξά απφ ηεηξάπιεπξα ζε έλα αληηθείκελν ηεο 

QuadArray θαη νη εηηθέηεο ηνπνζεηνχληαη θαηά κήθνο ησλ θπξίσο αμφλσλ ηνπ 

παηψκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο αληηθείκελα ηεο θιάζεο Text2D. Ζ ζθαίξα δείρλεη πσο 

ρξσκαηίδεηαη έλα αληηθείκελν ηεο Java3D, πσο θσηίδεηαη θαη πσο ηνπνζεηείηαη ζην 

ρψξν. Ο ρξήζηεο θνηηάδεη ζηνλ εηθνληθφ θφζκν απφ θάπνην ζεκείν. Θα δνχκε πσο ην 

ζεκείν απηφ νξίδεηαη αξρηθά θαη πσο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθηλεζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιάζε OrbitBehavior. 
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Γηάγξακκα θιάζεσλ ηεο Checkers3D 

Σν δηάγξακκα θιάζεσλ ηνπ ρήκαηνο 2-2 δείρλεη φιεο ηηο public θαη private 

κεζφδνπο θαη δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο Checkers3D. 

ρήκα 2-2. Γηάγξακκα θιάζεσλ ηεο Checkers3D 

 
 

Η Checkers3D είλαη ην top-level JFrame ηεο εθαξκνγήο. Ζ WrapCheckers3D είλαη 

έλα JPanel πνπ πεξηέρεη ηνλ γξάθν ζθελήο, ν νπνίνο θαη είλαη νξαηφο κέζσ ελφο 

αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο Canvas3D. H CheckerFloor δεκηνπξγεί ηνλ ππνγξάθν γηα 

ην πάησκα (δειαδή ηα πιαθίδηα, ηνπο άμνλεο θιπ), κε φια ηα έγρξσκα πιαθίδηα λα 

αλαπαξίζηαληαη δηα κέζνπ ελφο αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο ColoredTiles. 

Δλζσκάησζε ηεο Java 3D ζηε Swing 

H Checkers3D είλαη έλα JFrame κέζα ζην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

ζηνηρεία ειέγρνπ GUI, θαζψο θαη θνπκπηά, αλ απηφ ήηαλ αλαγθαίν. ην παξάδεηγκα 

απηφ ε Checkers3D δεκηνπξγεί έλα αληηθείκελν ηεο WrapCheckers3D (έλα JPanel) 

θαη ην ηνπνζεηεί ζην θέληξν ελφο BorderLayout: 

    c.setLayout( new BorderLayout( ) ); 

    WrapCheckers3D w3d = new WrapCheckers3D( );// panel for 3D canvas 

    c.add(w3d, BorderLayout.CENTER); 
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Ζ φςε ηεο ζθελήο πνπ αλαπαξηζηά ε Canvas3D δεκηνπξγείηαη κέζα ζηελ 

WrapCheckers3D: 

    public WrapCheckers3D( ) 

    { 

      setLayout( new BorderLayout( ) ); 

      // other initialization code 

 

      GraphicsConfiguration config = 

                 SimpleUniverse.getPreferredConfiguration( ); 

      Canvas3D canvas3D = new Canvas3D(config); 

      add("Center", canvas3D); 

 

      // other initialization code} 

Θα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε Canvas3D θαζψο είλαη έλα 

heavyweight GUI ζηνηρείν (έλα thin-layer πάλσ απφ έλα παξάζπξν πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα). Σα heavyweight ζηνηρεία δελ ζπλδπάδνληαη εχθνια κε 

ζηνηρεία ειέγρνπ Swing, ηα νπνία είλαη lightweight. Σα ζηνηρεία απηά 

δεκηνπξγνχληαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηελ Java. Σα πξνβιήκαηα απηά μεπεξληνχληαη 

αλ ην αληηθείκελν ηεο Canvas3D ελζσκαησζεί ζε έλα JPanel. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ην panel κπνξεί λα ελζσκαησζεί αζθαιψο κε ηελ ππφινηπε, βαζηζκέλε ζην Swing, 

εθαξκνγή. Τπάξρεη κηα εθηελήο ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

Canvas3D ζην Swing ζην http://www.j3d.org/tutorials/quick_fix/swing.html. 

πγθξηλφκελε κε εθαξκνγέο πνπ θάλνπλ ρξήζε άιισλ ηερλνινγηψλ, ε εθαξκνγή 

απηή δελ έρεη θχθιν αλαλέσζεο-επαλαζρεδίαζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ animation. 

Κάηη ηέηνην δελ είλαη αλαγθαίν αθξηβψο επεηδή ε Java3D πεξηέρεη ηνλ δηθφ ηεο 

κεραληζκφ γηα ηελ επίβιεςε ησλ αιιαγψλ ζηελ ζθελή θαη ηελ εθθίλεζε ηεο 

απφδνζεο (rendering) ζηελ νζφλε. Ο αιγφξηζκνο ζε ςεπδνθψδηθα έρεη σο εμήο: 

    while(true) { 

      process user input; 

      if (exit request) break; 

      perform behaviors; 

      if (scene graph has changed) 

        traverse scene graph and render; 

    } 

http://www.j3d.org/tutorials/quick_fix/swing.html
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Οη «ζπκπεξηθνξέο» (behaviors) είλαη θφκβνη ηνπ γξάθνπ ζθελήο νη νπνίνη πεξηέρνπλ 

θψδηθα πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη άιια ηκήκαηα ηνπ γξάθνπ. Ο θψδηθαο απηφο γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη θίλεζε άιισλ αληηθεηκέλσλ ή αιιαγή ζηνλ 

θσηηζκφ θιπ. Γχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίβιεςε ηνπ γξάθνπ, πεξλψληαο 

πιεξνθνξία πξνο ηα κε ηξηζδηάζηαηα ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο. 

Οη ιεπηνκέξεηεο είλαη βέβαηα αξθεηά πην πνιχπινθεο απφ απηφ πνπ παξνπζηάδεη ν 

παξαπάλσ ςεπδνθψδηθαο. Γηα παξάδεηγκα ε Java3D ρξεζηκνπνηεί πνιπλεκαηηθφηεηα 

(multithreading) γηα λα πεηχρεη ηελ παξάιιειε δηάζρηζε θαη απφδνζε ηνπ γξάθνπ. 

Πάξαπηα ε γεληθή απηή ηδέα ηνπ ηξφπνπ επεμεξγαζίαο ηεο Java3D βνεζά ζηελ 

επθνιφηεξε θαηαλφεζε ηνπ θψδηθα ηνπ θεθαιαίνπ. 

Γεκηνπξγία ηνπ γξάθνπ ζθελήο 

Ο γξάθνο ζθελήο δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ constructor ηεο WrapCheckers3D: 

    public WrapCheckers3D( ) 

    { 

      // initialization code 

 

      GraphicsConfiguration config = 

                 SimpleUniverse.getPreferredConfiguration( ); 

      Canvas3D canvas3D = new Canvas3D(config); 

      add("Center", canvas3D); 

      canvas3D.setFocusable(true);     // give focus to the canvas 

      canvas3D.requestFocus( ); 

 

      su = new SimpleUniverse(canvas3D); 

 

     

      createSceneGraph( ); 

      initUserPosition( );        // set user's viewpoint 

      orbitControls(canvas3D);   // controls for moving the viewpoint 

 

      su.addBranchGraph( sceneBG ); 

    } 
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Σν αληηθείκελν ηεο Canvas3D αξρηθνπνηείηαη κε ην configuration πνπ επηζηξέθεη ε 

getPreferredConfiguration(). Ζ κέζνδνο απηή ζπιιέγεη απφ ην hardware ηελ 

απαξαίηεηε πιεξνθνξία απφδνζεο (rendering). Κάπνηα παιηφηεξα πξνγξάκκαηα ζε 

Java3D δελ αξρηθνπνηνχζαλ έλα αληηθείκελν ηεο GraphicsConfiguration θαη 

έζεηαλ null σο παξάκεηξν ζηνλ constructor ηεο Canvas3D.Απηφ απνηειεί θαθή 

πξνγξακκαηηζηηθή πξαθηηθή. 

Ο θακβάο ηεο canvas3D απνθηά ην focus έηζη ψζηε ηα events ηνπ πιεθηξνινγίνπ λα 

απνζηέιινληαη ζηηο «ζπκπεξηθνξέο» ηνπ γξάθνπ ζθελήο. Οη «ζπκπεξηθνξέο» 

εγείξνληαη ζπρλά απφ ελέξγεηεο επί ησλ πιήθηξσλ, αιιά κπνξνχλ λα εγείξνληαη 

επίζεο απφ ρξνληζηέο, αιιαγέο frame, θαη γεγνλφηα πνπ παξάγεη εζσηεξηθά ε Java3D. 

Γελ ππάξρνπλ «ζπκπεξηθνξέο» ζηελ εθαξκνγή Checkers3D, νπφηε δελ είλαη 

απαξαίηεην λα νξίζνπκε ην focus. Θα ρξεηαζηεί σζηφζν λα γίλεη ζηα επφκελα 

παξαδείγκαηα, νπφηε θαη πξνζηίζεηαη απφ ηψξα ράξηλ νκνηνκνξθίαο. 

Σν  αληηθείκελν su ηεο SimpleUniverse δεκηνπξγεί έλα ζηάληαξλη θιάδν φςεο 

(branch graph) θαζψο θαη ηνπο θφκβνπο VirtualUniverse  θαη Locale ηνπ γξάθνπ 

ζθελήο. Ζ createSceneGraph()  ξπζκίδεη ηα ηνπ θσηηζκνχ, ζέηεη ην θφλην ζε 

κνξθή νπξαλνχ, δεκηνπξγεί ην πάησκα θαη ηελ αησξνχκελε ζθαίξα. Οη 

initUserPosition() θαη orbitControls() ρεηξίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ζεαηή. Ο θιάδνο πνπ πξνθχπηεη πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ζηνλ γξάθν ζθελήο.  

    private void createSceneGraph( ) 

    { 

      sceneBG = new BranchGroup( ); 

      bounds = new BoundingSphere(new Point3d(0,0,0), BOUNDSIZE); 

 

 

      lightScene( );         // add the lights 

      addBackground( );      // add the sky 

      sceneBG.addChild( new CheckerFloor( ).getBG( ) );  // add floor 

 

      floatingSphere( );     // add the floating sphere 

 

      sceneBG.compile( );   // fix the scene 

    } // end of createSceneGraph( ) 

 



 28 

Γηάθνξεο κέζνδνη πξνζζέηνπλ ππνγξάθνπο ζηνλ sceneBG πξνθεηκέλνπ λα δνκεζεί ν 

θιάδνο πεξηερνκέλνπ ηνπ γξάθνπ ζθελήο. Ο sceneBG  κεηαγισηηίδεηαη φηαλ πηα ν 

γξάθνο έρεη νξηζηηθνπνηεζεί γηα λα επηηξέςεη ζηελ Java3D λα ηνλ βειηηζηνπνηήζεη. 

Οη βειηηζηνπνηήζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ επαλαδηάηαμε ησλ θφκβσλ ηνπ 

γξάθνπ, φπσο επίζεο ηελ νκαδνπνίεζε θαη ηνλ ζπλδπαζκφ θφκβσλ. Γηα παξάδεηγκα, 

κία ζεηξά απφ θφκβνπο κεηαζρεκαηηζκψλ transformGroup πνπ πεξηέρνπλ 

δηαθνξεηηθέο κεηαηνπίζεηο, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα κφλν θφκβν. Μία άιιε 

δπλαηφηεηα είλαη ε νκαδνπνίεζε φισλ ησλ ζρεκάησλ κε ηελ ίδηεο ηδηφηεηεο 

εκθάληζεο, έηζη ψζηε λα απνδίδνληαη γξεγνξφηεξα.  

To αληηθείκελν bounds είλαη έλα θαζνιηθήο εκβέιεηαο αληηθείκελν ηεο 

BoundingSphere ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη ηελ επίδξαζε ησλ 

θφκβσλ πεξηβάιινληνο, φπσο απηψλ ηνπ θσηηζκνχ, ηνπ θφληνπ θαζψο θαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο OrbitBehavior. Ζ ζθαίξα νξηνζέηεζεο ηνπνζεηείηαη ζην 

θέληξν ηεο ζθελήο θαη επεξεάδεη νηηδήπνηε βξίζθεηαη εληφο αθηίλαο BOUNDSIZE 

κνλάδσλ. Ζ Java3D δηαζέηεη επίζεο θνπηηά θαζψο θαη πνιχεδξα νξηνζέηεζεο. 

Ο γξάθνο ζθελήο φπσο ηνλ αθήλεη ε WrapCheckers3D( ) θαίλεηαη ζην ρήκα 2-3. 

Ό θφκβνο κε φλνκα «Floor Branch» είλαη κία πξνζσξηλή «επηλφεζε» πξνθεηκέλνπ λα 

απνθξπθηνχλ θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο ζηελ παξνχζα θάζε. Απφ ην ρήκα 2-3 

απνπζηάδεη ν θιάδνο φςεο ηνπ γξάθνπ ζθελήο 

Φσηηζκόο ηεο ζθελήο 

Ζ lightScene()πξνζζέηεη έλα θσο πεξηβάιινληνο θαη δχν θαηεπζπλφκελα θψηα ζηε 

ζθελή. Σν θσο πεξηβάιινληνο θηάλεη ζε θάζε γσληά ηεο ζθελήο, θσηίδνληαο ηζφπνζα 

ηα πάληα. 

    Color3f white = new Color3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); 

    // Set up the ambient light 

    AmbientLight ambientLightNode = new AmbientLight(white); 

    ambientLightNode.setInfluencingBounds(bounds); 

    sceneBG.addChild(ambientLightNode); 

 

mk:@MSITStore:C:/Users/george/Desktop/Διπλωματική/Games.chm::/0596007302/killergame-chp-15-sect-3.html#killergame-CHP-15-FIG-3#killergame-CHP-15-FIG-3
mk:@MSITStore:C:/Users/george/Desktop/Διπλωματική/Games.chm::/0596007302/killergame-chp-15-sect-3.html#killergame-CHP-15-FIG-3#killergame-CHP-15-FIG-3


 29 

Αξρηθά θαζνξίδεηαη ην ρξψκα ηνπ θσηφο θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείηαη ε πεγή ηνπ 

θσηφο θαη πξνζηίζεηαη ζηε ζθελή. 

Ο constructor  Color3f( ) δέρεηαη ηηκέο Red/Green/Blue κεηαμχ 0.0f θαη 1.0f. 

Έλα θσο θαηεχζπλζεο κηκείηαη ην θσο απφ κία απνκαθξπζκέλε πεγή, ην νπνίν 

πξνζπίπηεη ζηηο επηθάλεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ απφ κία θαζνξηζκέλε θαηεχζπλζε. Ζ 

θχξηα δηαθνξά ηνπ απφ έλα θσο πεξηβάιινληνο είλαη ε απαίηεζε γηα έλα άλπζκα 

θαηεχζπλζεο. 

    Vector3f light1Direction  = new Vector3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f); 

       // left, down, backwards 

    DirectionalLight light1 =  new DirectionalLight(white, 

light1Direction); 

    light1.setInfluencingBounds(bounds); 

    sceneBG.addChild(light1); 

 

ρήκα 2-3. Σκήκα ηνπ γξάθνπ ζθελήο ηεο Checkers3D 
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Ζ θαηεχζπλζε είλαη έλα δηάλπζκα κεηαμχ (0, 0, 0) θαη (-1, -1, -1). Σν θσο ζα 

κπνξνχζε λα παξνκνηαζηεί κε κία δέζκε παξάιιεισλ αθηηλψλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεχζπλζε, νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ ην άπεηξν. 

Σα θψηα point θαη spot απνηεινχλ άιιεο κνξθέο θσηηζκνχ ηεο Java3D. Σα point 

θψηα είλαη θψηα ηνπνζεηεκέλα ζην ρψξν ηα νπνία εθπέκπνπλ πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο. Σα spot θψηα είλαη εζηηαζκέλα θψηα point ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. 

Σν παξαζθήλην (θόλην) ηεο ζθελήο 

Σν παξαζθήλην ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξψκα, κία ζηαηηθή εηθφλα, 

ή κία texture-mapped γεσκεηξία φπσο κία ζθαίξα: 

    Background back = new Background( ); 

    back.setApplicationBounds( bounds ); 

    back.setColor(0.17f, 0.65f, 0.92f);    // sky color 

    sceneBG.addChild( back ); 
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Αησξνύκελεο ζθαίξεο 

Η Sphere είλαη κία βνεζεηηθή θιάζε ηνπ παθέηνπ  com.sun.j3d.utils.geometry 

ηεο Java 3D. Δίλαη κία ππνθιάζε ηεο θιάζεο Primitive ε νπνία είλαη ζηελ νπζία 

έλαο θφκβνο νκαδνπνίεζεο κε έλα παηδί αληηθείκελν ηεο θιάζεο Shape3D. Ζ 

γεσκεηξία ηεο απνζεθεχεηαη ζε έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο TRiangleStripArray, ε 

νπνία νξίδεη ηε ζθαίξα ζαλ έλα ζχλνιν απφ ζπλδεδεκέλα ηξίγσλα. Γελ ρξεηάδεηαη, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ εθαξκνγή απηή, λα πξνζαξκφζνπκε ηε γεσκεηξία απηή, αιιά λα 

κπνξνχκε λα αιιάδνπκε ηε ζέζε θαη ηελ εκθάληζε ηεο ζθαίξαο. 

Ο θφκβνο Appearance είλαη έλα container κε αλαθνξέο ζε πιεξνθνξίεο κίαο 

πιεηάδαο ηδηνηήησλ  φπσο  απηέο γηα ην ρξψκα, ηηο γξακκέο, ηα ζεκεία, ηα πνιχγσλα, 

ηελ απφδνζε (rendering), ηε δηαθάλεηα θαη ηελ πθή.  

Ζ ColouringAttributes θαζνξίδεη ην ρξψκα ελφο ζρήκαηνο θαη δελ επεξεάδεηαη 

απφ ην θσηηζκφ ηεο ζθελήο. Γηα ζρήκα ην νπνίν απαηηεί αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

θσηφο θαη ρξψκαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη ε ην component  Material. Γηα λα κπνξεί λα 

επεξεαζηεί ην ρξψκα ελφο αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ θσηηζκφ, ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη 

νη αθφινπζεο ηξεηο πξνυπνζέζεηο:   

 Ζ γεσκεηξία ηνπ ζρήκαηνο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη normals. 

 Ο θφκβνο Appearance ηνπ ζρήκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη έλα Material 

component. 

 Σν Material component ζα πξέπεη λα έρεη ελεξγνπνηεκέλν ηνλ θσηηζκφ 

κέζσ ηεο κεζφδνπ setLightingEnable( ). 

Ζ βνεζεηηθή θιάζε Sphere κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη απηφκαηα ηηο normals, νπφηε ε 

πξψηε πξνυπφζεζε πιεξείηαη εχθνια. 

Χξσκαηηζκόο ησλ ζθαηξώλ 

Σν component Material ειέγρεη ηη ρξψκα παξνπζηάδεη έλα ζρήκα φηαλ απηφ 

θσηίδεηαη απφ δηαθνξεηηθά είδε θσηηζκνχ: 

Material mat = new Material(ambientColor, emissiveColor, diffuseColor, 

specularColor, shininess); 
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Ζ παξάκεηξνο ambientColor  θαζνξίδεη ην ρξψκα ηνπ ζρήκαηνο φηαλ απηφ 

θσηίδεηαη απφ θσο πεξηβάιινληνο (ambient light). Ζ παξάκεηξνο  emissiveColor 

ζπλεηζθέξεη ην ρξψκα πνπ ην ζρήκα παξάγεη (εθπέκπεη), φπσο γηα παξάδεηγκα εθείλν 

κίαο ιάκπαο. πλήζσο ε παξάκεηξνο απηή ηίζεηαη ζε καχξν (ηζνδχλακν ηεο 

απελεξγνπνίεζεο). Ζ παξάκεηξνο diffuseColor ζπλεηζθέξεη ην ρξψκα πνπ 

εθπέκπεη ην αληηθείκελν φπσο απηφ επεξεάδεηαη απφ ηε γσλία πξφζπησζεο ηεο 

αθηίλαο ηνπ θσηφο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οη παξάκεηξνη 

ambientColor θαη diffuseColor ζπλήζσο παίξλνπλ ηελ ίδηα ηηκή, γηα λα ζπκθσλεί 

ε ρξσκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζρήκαηνο ζηνλ θσηηζκφ κε απηή ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ.  

Ζ παξάκεηξνο specularColor θαζνξίδεη ηε θσηεηλφηεηα (έληαζε) κε ηελ νπνία 

αλαθιάηαη ην θσο απφ ηηο θσηεηλέο επηθάλεηεο ηνπ ζρήκαηνο. Απηή ε παξάκεηξνο 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ παξάκεηξν shininess, ε νπνία ειέγρεη ην πφζν θσηεηλφ ζα είλαη 

ην αληηθείκελν, κεηαβάιινληαο επίζεο θαη ην κέγεζνο ηεο ιάκςεο ηεο επηθάλεηαο. 

ηελ Checkers3D ππάξρνπλ δχν θψηα θαηεχζπλζεο, ηα νπνία θαη δεκηνπξγνχλ δχν 

θσηεηλέο ζηάκπεο ζηελ θνξπθή ηεο αησξνχκελεο ζθαίξαο φπσο θαίλεηαη ρήκα 2-1 . 

Σα πιαθίδηα ηνπ παηψκαηνο δελ θσηίδνληαη θαζψο ην ρξψκα ηνπο έρεη θαζνξηζηεί 

ζηε γεσκεηξία ηνπ ζρήκαηνο (πεξηζζφηεξα επ’απηνχ παξαθάησ ζην θεθάιαην απηφ). 

Ο θψδηθαο ζηελ floatingSphere( ) ν νπνίνο ρεηξίδεηαη ηελ εκθάληζε ηεο ζθαίξαο 

έρεη σο εμήο: 

 Color3f black = new Color3f(0.0f, 0.0f, 0.0f); 

 Color3f blue = new Color3f(0.3f, 0.3f, 0.8f); 

 Color3f specular = new Color3f(0.9f, 0.9f, 0.9f); // near white 

 

 Material blueMat= new Material(blue, black, blue, specular, 25.0f); 

 blueMat.setLightingEnable(true); 

 

 Appearance blueApp = new Appearance( ); 

 blueApp.setMaterial(blueMat); 
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Τνπνζέηεζε ησλ ζθαηξώλ 

Ζ ηνπνζέηεζε ελφο ζρήκαηνο γίλεηαη ζρεδφλ πάληα κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θφκβνπ 

ηνπ ζρήκαηνο θάησ απφ έλα TRansformGroup θφκβν ζηνλ γξάθν ηεο ζθελήο. ( βι. 

πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν θφκβνο νκαδνπνίεζεο sphere Group ζην ρήκα 2-3). 

Έλαο TRansformGroup θφκβνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηνπνζεηήζεη, λα 

πεξηζηξέςεη θαη λα αιιάμεη θιίκαθα ζηνπο θφκβνπο πνπ βξίζθνληαη απφ θάησ ηνπ, κε 

ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο λα θαζνξίδνληαη κέζσ αληηθεηκέλσλ ηεο θιάζεο 

transform3D : 

    Transform3D t3d = new Transform3D( ); 

    t3d.set( new Vector3f(0,4,0));     // place at (0,4,0) 

    TransformGroup tg = new TransformGroup(t3d); 

    tg.addChild(new Sphere(2.0f, blueApp)); 

           // set the sphere's radius and appearance 

           // and its normals by default 

    sceneBG.addChild(tg); 

 

Ζ κέζνδνο set() ηνπνζεηεί ην θέληξν ηεο ζθαίξαο ζην ζεκείν (0, 4, 0) θαη αθπξψλεη 

φπνηα άιιε πεξηζηξνθή ή αιιαγή θιίκαθαο είρε ήδε γίλεη. Ζ set() κπνξεί επηπιένλ 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αιιαγή θιίκαθαο θαη πεξηζηξνθή θαη αθπξψλεη ηαπηφρξνλα 

ηνπο ππάξρνληεο ζρεηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο. Οη κέζνδνη επεξεάδνπλ κφλν ηνλ 

ηξέρνληα κεηαζρεκαηηζκφ.   

ε αληίζεζε κε θάπνηα ζρεδηαζηηθά παθέηα ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ, ν άμνλαο y 

ζηελ Java 3D είλαη ζηελ θάζεηε θαηεχζπλζε, ελψ ην έδαθνο νξίδεηαη κέζσ ηνπ 

επηπέδνπ XZ, φπσο θαίλεηαη ζην  ρήκα 2-4. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ζθαίξαο ζηελ εθαξκνγή γίλεηαη ζην ζεκείν (0, 4, 0), ε νπνία θαη 

ηνπνζεηεί ην θέληξν ηεο ηέζζεξηο κνλάδεο πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. 
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ρήκα 2-4. Οη άμνλεο ζηε Java 3D 

 

Σν πάησκα 

Σν πάησκα απνηειείηαη απφ πιαθίδηα ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη κέζσ ηεο θιάζεο 

ColouredTiles θαη απφ εηηθέηεο αμφλσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κέζσ ηεο βνεζεηηθήο 

θιάζεο Text2D ηεο Java3D. Σν ρήκα 2-5 δείρλεη ηνλ θιάδν ηνπ δαπέδνπ, ν νπνίνο 

απνθξχπηνληαλ πξνεγνπκέλσο ζην ρήκα 2-3 κέζα ζην θνπηί "Floor Branch".  

ρήκα 2-5. Ο θιάδνο ηνπ παηώκαηνο ζηνλ γξάθν ζθελήο 

 
 

Ο ππνγξάθνο ηνπ παηψκαηνο θαηαζθεπάδεηαη θαη απηφο εληφο ηεο κεζφδνπ 

createSceneGraph() ηεο θιάζεο WrapCheckers3D κε έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο 

CheckerFloor θαη γίλεηαη δηαζέζηκνο κέζσ ηεο κεζφδνπ  getBG()ηεο θιάζεο 

WrapCheckers3D πξνθεηκέλνπ λα πξνζηεζεί ζηνλ γξάθν ζθελήο θάησ απφ ηνλ 

θφκβν νκαδνπνίεζεο sceneBG. 
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  sceneBG.addChild( new CheckerFloor( ).getBG( ) );  // add the floor 

 

O constructor ηεο CheckerFloor ρξεζηκνπνηεί εκθσιεπκέλεο επαλαιήςεηο for γηα λα 

αξρηθνπνηήζεη δχν αληηθείκελα ηεο θιάζεο ArrayLists. Σν έλα εθ ησλ δχν απηψλ, ε 

κεηαβιεηή blueCoords,  είλαη κία ιίζηα πνπ θξαηά ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ κπιε 

πιαθηδίσλ, ελψ ην άιιν, ε κεηαβιεηή greenCoords θξαηά ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ 

πξάζηλσλ πιαθηδίσλ. Αθνχ αξρηθνπνηεζνχλ, νη ιίζηεο απηέο πεξλνχλ σο αλαθνξέο ζε 

αληηθείκελα ηεο θιάζεο ColouredTiles καδί κε ην ρξψκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

λα απνδνζνχλ ηα πιαθίδηα. Ζ θιάζε ColouredTiles  είλαη ππνθιάζε ηεο Shape3D , 

νπφηε θαη ηα αληηθείκελά ηεο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ απεπζείαο ζηνλ ππνγξάθν ηνπ 

παηψκαηνο: 

    floorBG.addChild( new ColouredTiles(blueCoords, blue) ); 

    floorBG.addChild( new ColouredTiles(greenCoords, green) ); 

 

 

Σν θφθθηλν ηεηξάγσλν ζηελ αξρή ησλ αμφλσλ δεκηνπξγείηαη κε παξφκνην ηξφπν:  

    Point3f p1 = new Point3f(-0.25f, 0.01f, 0.25f); 

    Point3f p2 = new Point3f(0.25f, 0.01f, 0.25f); 

    Point3f p3 = new Point3f(0.25f, 0.01f, -0.25f); 

    Point3f p4 = new Point3f(-0.25f, 0.01f, -0.25f); 

 

    ArrayList oCoords = new ArrayList( ); 

    oCoords.add(p1); oCoords.add(p2); 

    oCoords.add(p3); oCoords.add(p4); 
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    floorBG.addChild( new ColouredTiles(oCoords, medRed) ); 

 

Σν ηεηξάγσλν ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε (0,0) ηνπ επηπέδνπ ΥΕ θαη πςψλεηαη ιίγν πάλσ 

απφ ην επίπεδν απηφ (θαηά 0.1 κνλάδα ζηνλ άμνλα y)  έηζη ψζηε λα είλαη νξαηφ πάλσ 

απφ ηα πιαθίδηα.  

Κάζε πιεπξά ηνπ θφθθηλνπ ηεηξαγψλνπ έρεη κήθνο 0.5 κνλάδεο. Σα ηέζζεξα Point3f  

ζεκεία ζηε ιίζηα ArrayList απνζεθεχνληαη κε θνξά αληίζηξνθε ησλ δεηθηψλ ηνπ 

ξνινγηνχ. Απηφ ηζρχεη θαη γηα θάζε ηεηξάδα ζεκείσλ ζηηο ιίζηεο blueCoords θαη 

greenCoords . Σν ρήκα 2-6 δείρλεη ηελ ζεηξά ησλ ζεκείσλ ηνπ ηεηξαγψλνπ. 

ρήκα 2-6. Σν ζεκάδη ηεο αξρήο ησλ αμόλσλ όπσο θαίλεηαη από ηνλ άμνλα y 

 
 

Τα ρξσκαηηζηά πιαθίδηα 

Ζ θιάζε ColouredTiles θιεξνλνκεί ηελ Shape3D θαη θαζνξίδεη ηε γεσκεηξία θαη 

ηελ εκθάληζε ησλ πιαθηδίσλ. Τπάξρνπλ δχν ρξψκαηα πιαθηδίσλ, κπιε θαη πξάζηλα. 

Ζ γεσκεηξία ρξεζηκνπνηεί ηελ θιάζε QuadArray ηεο Java 3D γηα λα αλαπαξαζηήζεη 

ηα πιαθίδηα σο έλα ζχλνιν απφ παξαιιειφγξακκα (quads). Ο constructor είλαη: 

    QuadArray(int vertexCount, int vertexFormat); 

Ζ παξάκεηξνο vertexFormat είλαη κία ζπιινγή απφ ινγηθά δηαδεπγκέλσλ static 

αθεξαίσλ, ε νπνία θαζνξίδεη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ παξαιιειεπίπεδνπ πνπ 

αξρηθνπνηνχληαη αξγφηεξα, φπσο νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ, ην ρξψκα θαη νη normals. 
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ηελ θιάζε ColouredTiles, ην επίπεδν πνπ νξίδεηαη δηα κέζσ ηεο QuadArray 

δεκηνπξγείηαη κε ηελ αθφινπζε γξακκή θψδηθα: 

plane = new QuadArray(coords.size( ), GeometryArray.COORDINATES | 

GeometryArray.COLOR_3 ); 

 

Η μέθοδορ size() επιζηπέθει ηον απιθμό ηων ζςνηεηαγμένων ζηην παπεσόμενη 

ArrayList. Τα δεδομένα ηων ζςνηεηαγμένων και ηος σπώμαηορ παπέσονηαι από ηην 

createGeometry(): 

 

    int numPoints = coords.size( ); 

    Point3f[] points = new Point3f[numPoints]; 

    coords.toArray( points );   // ArrayList>array 

    plane.setCoordinates(0, points); 

 

    Color3f cols[] = new Color3f[numPoints]; 

    for(int i=0; i < numPoints; i++) 

      cols[i] = col; 

    plane.setColors(0, cols); 

 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ελφο ηεηξάπιεπξνπ είλαη 

ζεκαληηθή. Σν εκπξφζζην ηκήκα ελφο πνιπγψλνπ είλαη εθείλν γηα ην νπνίν νη 

θνξπθέο ζρεκαηίδνπλ έλα βξφρν κε θνξά αληίζεηε εθείλεο ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ. 

Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ εκπξφζζηνπ θαη νπίζζηνπ ηκήκαηνο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηνλ 

θσηηζκφ αιιά θαη γηα ηελ ηερληθή ηεο απνθνπήο ή κε απφδνζεο (culling) ησλ 

θξπκκέλσλ πιεπξψλ. Δμ’νξηζκνχ κφλν ην εκπξφζζην ηκήκα ελφο πνιπγψλνπ είλαη ζα 

είλαη νξαηφ ζηε ζθελή. ηελ εθαξκνγή απηή ηα πιαθίδηα είλαη δηαηεηαγκέλα κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε ε εκπξφζζηα πιεπξά ηνπο λα θνηηά πξνο ηα ζεηηθά ηνπ άμνλα y.    

Δίλαη απαξαίηεην λα δηαβεβαηψζνπκε φηη ηα ζεκεία δεκηνπξγνχλ έλα convex, planar 

επίπεδν, εηδάιισο κπνξεί λα ππάξμεη πξφβιεκα ζηελ απφδνζε (rendering). Πάξαπηα, 

δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπλδένληαη ή λα παξάθεηληαη ηα ηεηξάπιεπξα ηνπ πίλαθα 

ησλ ζπληεηαγκέλσλ πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο απηήο.  

Δθφζνλ ε γεσκεηξία ησλ ηεηξαπιεχξσλ δελ πεξηέρεη πιεξνθνξία γηα ηηο normals, δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο Material γηα λα θαζνξίζεη ην 

ρξψκα ηνπ πιαθηδίνπ φηαλ απηφ θσηίδεηαη. Θα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα 
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αληηθείκελν ηεο θιάζεο ColoringAttributes αιιά κία ηξίηε ελαιιαθηηθή ιχζε 

είλαη λα νξηζζεί ην ρξψκα ζηε γεσκεηξία, φπσο γίλεηαη θαη ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε (plane.setColors(0, cols);). Σν ρξψκα απηφ ζα είλαη ζηαζεξφ, 

αλεπεξέαζην απφ ηνλ θσηηζκφ ηεο ζθελήο. 

Αθνχ νξηζηηθνπνηεζεί ε γεσκεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο Shape3D, νξίδεηαη 

κέζσ ηεο κεζφδνπ:: 

    setGeometry(plane); 

Ζ εκθάληζε ηνπ ζρήκαηνο ειέγρεηαη απφ ηελ createAppearance() ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο PolygonAttribute γηα λα δηαθφςεη ηελ 

απφθξπςε (culling) ηεο πίζσ πιεπξάο. Ζ PolygonAttribute κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνδψζεη ηα πνιχγσλα ζε ζεκεηαθή ή ζε γξακκηθή κνξθή 

(δειαδή σο πιαίζηα), θαζψο θαη γηα λα αληηζηξέςεη ηηο normals ησλ ζρεκάησλ πνπ 

βιέπνπλ πξνο ηα πίζσ ζηε ζθελή: 

    Appearance app = new Appearance( ); 

    PolygonAttributes pa = new PolygonAttributes( ); 

    pa.setCullFace(PolygonAttributes.CULL_NONE); 

    app.setPolygonAttributes(pa); 

 

Αθνχ θαζνξηζηεί πιήξσο ε εκθάληζε, ζηε ζπλέρεηα ζπλδέεηαη κε ην ζρήκα κέζσ ηεο 

κεζφδνπ: 

    setAppearance(app); 

 

Οη εηηθέηεο ησλ αμόλσλ ηνπ παηώκαηνο 

Οη εηηθέηεο ησλ αμφλσλ ηνπ παηψκαηνο δεκηνπξγνχληαη κέζσ ησλ κεζφδσλ 

labelAxes()  θαη makeText() ηεο θιάζεο CheckerFloor. Ζ  labelAxes() 

ρξεζηκνπνηεί δχν βξφρνπο γηα λα δεκηνπξγήζεη εηηθέηεο θαηά κήθνο ησλ αμφλσλ x 

θαη z. Κάζε εηηθέηα δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο makeText() θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνζηίζεηαη ζηνλ θφκβν νκαδνπνίεζεο BranchGroup ηνπ (βι. ρήκα 2-5): 

    floorBG.addChild( makeText(pt,""+i) ); 
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Ζ makeText ρξεζηκνπνηεί ηε βνεζεηηθή θιάζε Text2D  ηεο Java 3D γηα λα 

δεκηνπξγήζεη κία δηζδηάζηαηε ζπκβνινζεηξά θαζνξηζκέλνπ ρξψκαηνο, κεγέζνπο θαη 

ζηπι γξακκαηνζεηξάο: 

Text2D message = new Text2D(text, white, "SansSerif", 36, Font.BOLD); 

                            // 36 point bold Sans Serif 

 

Έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο Text2D είλαη ζηελ νπζία έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο 

Shape3D κε γεσκεηξία ηεηξάπιεπξνπ (έλα παξαιιειφγξακκν δειαδή) θαη κε 

εκθάληζε πνπ θαζνξίδεηαη απφ έλα texture map (εηθφλα) ηεο ζπκβνινζεηξάο, 

ηνπνζεηεκέλεο ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ ηεηξάπιεπξνπ. Δμνξηζκνχ ην πίζσ κέξνο 

δελ απνδίδεηαη (culled). Αλ ν ρξήζηεο θηλεζεί πίζσ απφ ηελ εηηθέηα, ην αληηθείκελν 

γίλεηαη αφξαην. 

Σν κέγεζνο ηεο θνπθίδαο (point size) κεηαηξέπεηαη ζε κνλάδεο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ 

κε δηαίξεζε δηα ηνπ 256. Γεληθά δελ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κεγάιε ηηκή ζην 

κέγεζνο ηεο θνπθίδαο ζηνλ constructor ηεο Text2D γηαηί θάηη ηέηνην κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαθή απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ. Αληί απηνχ είλαη πξνηηκφηεξν λα 

ηνπνζεηεζεί έλα θφκβνο κεηαζρεκαηηζκνχ transformGroup πάλσ απφ ην ζρήκα θαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηξνπνπνηήζεη ηελ θιίκαθα ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ.  

Ζ ηνπνζέηεζε θάζε εηηθέηαο γίλεηαη κε έλαλ θφκβν κεηαζρεκαηηζκνχ 

transformGroup πάλσ απφ ην ζρήκα: 

    TransformGroup tg = new TransformGroup( ); 

    Transform3D t3d = new Transform3D( ); 

    t3d.setTranslation(vertex);   // the position for the label 

    tg.setTransform(t3d); 

    tg.addChild(message); 

 

Ζ setTranslation() επεξεάδεη κφλν ηε ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ο  θφκβνο 

TransformGroup tg πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ζηνλ ππνγξάθν ηνπ παηψκαηνο. 
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Θέζε ηνπ ζεαηή 

Ο γξάθνο ζθελήο ηνπ  ζρήκαηνο 2-3 δελ πεξηέρεη ηνλ γξάθν ηνπ θιάδνπ φςεο (view 

branch graph). Απηφο θαίλεηαη ζην ρήκα 2-7. 

ρήκα 2-7. Ο γξάθνο ηνπ θιάδνπ όςεο (view branch graph) 

 
 

Ο θιάδνο απηφο δεκηνπξγείηαη κε ηελ θιήζε ηνπ constructor ηεο θιάζεο 

SimpleUniverse κέζα ζηνλ constructor ηεο θιάζεο WrapCheckers3D  : 

    su = new SimpleUniverse(canvas3D); 

 

Ζ θιάζε SimpleUniverse πξνζθέξεη απινπζηεπκέλε πξφζβαζε ζηνλ γξάθν ηνπ 

θιάδνπ φςεο δηα κέζνπ ησλ θιάζεσλ ViewingPlatform θαη Viewer, νη νπνίεο 

αληηζηνηρίδνληαη ζηνλ γξάθν (θαίλνληαη σο δηαθεθνκκέλα παξαιιειφγξακκα ζην 

ρήκα 2-7) 

Ζ θιάζε ViewingPlatform  ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κέζνδν initUserPosition() γηα 

λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζηνλ θφκβν transformGroup  πάλσ  απφ ηνλ θφκβν 

ViewPlatform: 

    ViewingPlatform vp = su.getViewingPlatform( ); 
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    TransformGroup steerTG = vp.getViewPlatformTransform( ); 

 

Ζ κεηαβιεηή steerTG  είλαη έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο TransformGroup θαη 

αληηζηνηρεί ζηνλ θφκβν TG ηνπ ρήκαηνο 2-7. Ζ θιάζε απηή έρεη έλα TRansform3D 

component σο κέινο, ζην νπνίν απνθηνχκε πξφζβαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

αιιάδνπκε κέζσ ησλ κεζφδσλ lookAt() θαη invert() : 

 

    Transform3D t3d = new Transform3D( ); 

    steerTG.getTransform(t3d); 

 

    t3d.lookAt( USERPOSN, new Point3d(0,0,0), new Vector3d(0,1,0)); 

    t3d.invert( ); 

 

    steerTG.setTransform(t3d); 

Ζ κέζνδνο lookAt() πξνζθέξεη έλα βνιηθφ ηξφπν γηα λα νξίζνπκε ηε ζέζε ηνπ 

ζεαηή ζηνλ εηθνληθφ θφζκν. Ζ κέζνδνο απαηηεί σο παξακέηξνπο ηελ πξνηεηλφκελε 

ζέζε ηνπ ζεαηή, ην ζεκείν θαηά ην νπνίν απηφο θνηηά θαη έλα άλπζκα πνπ θαζνξίδεη 

ηελ πξνο ηα πάλσ θαηεχζπλζε. ηελ εθαξκνγή απηή, ε ζέζε ηνπ ζεαηή είλαη  

USERPOSN (ζπληεηαγκέλεο (0, 5, 20)). Ο ζεαηήο θνηηά πξνο ηελ αξρή ησλ αμφλσλ θαη 

ε πξνο ηα πάλσ θαηεχζπλζε ζπκπίπηεη κε ηα ζεηηθά ηνπ άμνλα y. Σα παξαπάλσ 

θαίλνληαη ζην ρήκα 2-8. 

ρήκα 2-8. Η κέζνδνο lookAt( ) ζε γξαθηθή απόδνζε 

 

 

Ζ θιήζε ηεο κεζφδνπ invert() απαηηείηαη θαζψο ε ζέζε είλαη ζρεηηθή κε ην ζεαηή 

θαη φρη κε θάπνην αληηθείκελν ηεο ζθελήο. 
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Κίλεζε ηνπ ζεαηή 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θηλεζεί κέζα ζηε ζθελή κε ηε ρξήζε ηεο βνεζεηηθήο θιάζεο 

OrbitBehavior ηεο  Java 3D. Έλαο ζπλδπαζκφο πιήθηξσλ ειέγρνπ θαη ρεηξηζκψλ 

ηνπ πνληηθηνχ πεξηζηξέθνπλ θαη κεηαθηλνχλ ηε ζέζε ηνπ ζεαηή 

Ζ ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη ζηε κέζνδν orbitControls() ηεο θιάζεο 

WrapCheckers3D: 

    OrbitBehavior orbit = new OrbitBehavior(c, 

OrbitBehavior.REVERSE_ALL); 

    orbit.setSchedulingBounds(bounds); 

    ViewingPlatform vp = su.getViewingPlatform( ); 

    vp.setViewPlatformBehavior(orbit); 

 

Σν flag REVERSE_ALL βεβαηψλεη φηη ην ζεκείν ζέαζεο (viewpoint) κεηαθηλείηαη πξνο 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ην πνληίθη. Μία πιεζψξα άιισλ flags θαη κεζφδσλ 

επεξεάδνπλ ηελ πεξηζηξνθή, ηε κεηαθνξά θαη ηε κεγέζπλζε ηα νπνία θαη 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο θιάζεο OrbitBehavior. 

Οη θιάζεηο MouseRotate, MouseTranslate θαη MouseZoom είλαη παξφκνηεο θιάζεηο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιά παξαδείγκαηα ηεο Java 3D. Ζ θχξηα 

δηαθνξά ηνπο κε ηελ θιάζε OrbitBehavior είλαη φηη επεξεάδνπλ ηα αληηθείκελα ηεο 

ζθελήο αληί ηνλ ζεαηή. 

Πνιιά παηρλίδηα, φπσο ηα παηρλίδηα βνιψλ πξψηνπ πξνζψπνπ (FPS) απαηηνχλ 

κεγαιχηεξν έιεγρν ζηηο θηλήζεηο ηνπ ζεαηή απφ απηφλ πνπ πξνζθέξνπλ νη βνεζεηηθέο 

απηέο θιάζεηο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη αλαγθαία ε αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ 

θιάζεσλ ζπκπεξηθνξάο.  

Δπηζθόπεζε ηνπ γξάθνπ ζθελήο 

ην θεθάιαην απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε γξάθνο ζθελήο γηα λα επηδεηρζνχλ νη ηερληθέο 

πξνγξακκαηηζκνχ. Οη γξάθνη ζθελήο είλαη έλαο ρξήζηκνο ηξφπνο ειέγρνπ θαη 

θαηαλφεζεο ηνπ θψδηθα. 
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Έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ βνεζά ζηελ γξαθηθή ζρεδίαζε ηνπ γξάθνπ ζθελήο είλαη 

ην παθέην Java3dTree ηνπ Daniel Selman ην νπνίν δεκηνπξγεί έλα κε κηα 

αλαπαξάζηαζε ζε θείκελν ηνπ γξάθνπ ζθελήο (ρήκα 2-9).  

ρήκα 2-9. Μία Java3dTree αλαπαξάζηαζε ηνπ γξάθνπ ζθελήο ηεο Checkers3D 

 
 

Σν δέληξν είλαη αξρηθά ειαρηζηνπνηεκέλν θαη νη θιάδνη κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ 

θάλνληαο θιηθ ζηα εηθνλίδηα ησλ ππνθαθέισλ. ην θάησ παξάζπξν εκθαλίδεηαη 

πιεξνθνξία γηα ηνλ επηιεγκέλν θάζε θνξά θφκβν. Σν παθέην είλαη δηαζέζηκν ζην 

j3dtree.jar σο ηκήκα ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ζην ζχλδεζκν 

http://www.manning.com/selman/ 

Ζ παξέκβαζε ζηνλ θψδηθα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην Jtree είλαη απιή.  Ζ 

θιάζε WrapCheckers3D ζα πξέπεη λα εηζαγάγεη ην παθέην j3dtree θαη λα δειψζεη 

κία θαζνιηθή κεηαβιεηή, έζησ ηελ  j3dTree,  γηα ηελ εκθάληζε ηνπ δέληξνπ: 

    import com.sun.j3d.utils.behaviors.vp.*; 

 

    private Java3dTree j3dTree; 

 

Ο constructor ηεο WrapCheckers3D δεκηνπξγεί ην αληηθείκελν j3dTree: 

    public WrapCheckers3D( ) 

    { 

http://www.manning.com/selman/
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      // other code 

      su = new SimpleUniverse(canvas3D); 

 

      j3dTree = new Java3dTree( );// create a display tree for the SG 

 

      createSceneGraph( ); 

      initUserPosition( ); 

      orbitControls(canvas3D); 

      su.addBranchGraph( sceneBG ); 

 

      j3dTree.updateNodes( su );// build the tree display window 

    } 

 

Αθνχ έρεη ζπκπιεξσζεί ν γξάθνο ζθελήο (ζην ηέινο δειαδή ηνπ constructor), ην 

δέληξν ρηίδεηαη κε κία γξακκή θψδηθα: 

    j3dTree.updateNodes( su ); 

 

Πξηλ φκσο γίλεη απηφ ζα πξέπεη ηα bit ηθαλνηήησλ (capabilities) ησλ θφκβσλ ηεο 

ζθελήο λα πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια: 

    j3dTree.recursiveApplyCapability( sceneBG ); 

 

Απηή ε ελέξγεηα ζα πξέπεη λα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θιάδνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ γξάθνπ ζθελήο, αιιά πξηλ απηφο κεηαγισηηηζηεί θαη γίλεη live. ηελ εθαξκνγή 

απηή απηφ γίλεηαη πξνζζέηνληαο ηελ παξαπάλσ γξακκή ζηε κέζνδν 

createSceneGraph(): 

 

    private void createSceneGraph( ) 

    { 

      sceneBG = new BranchGroup( ); 

      // other code to create the scene     

      j3dTree.recursiveApplyCapability( sceneBG ); 

      sceneBG.compile( ); 

    } 

 

Γπζηπρψο δελ κπνξνχκε λα θαιέζνπκε απιά: 
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    j3dTree.recursiveApplyCapability( su ); 

 

ρσξίο λα πξνθιεζνχλ ζθάικαηα θαζψο ν constructor ηεο SimpleUniverse έθεξε ηελ 

ViewingPlatform ζε θαηάζηαζε live, γεγνλφο πνπ απνηξέπεη επηπιένλ αιιαγέο ζηα 

capabilities απηήο. 

Καζψο κφλν ηα capabilities ηνπ γξάθνπ πεξηερνκέλνπ έρνπλ πξνζαξκνζηεί, ε θιήζε 

ηεο κεζφδνπ updateNodes() ζα παξάμεη θάπνηα πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα κφιηο 

θηάζεη ζηνλ θιάδν φςεο θάησ απφ ηνλ θφκβν Locale. 

Ζ κεηαγιψηηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ θψδηθα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην j3dtree.jar 

ζην classpath. Απηφ κπνξεί λα γίλεη σο εμήο:: 

    javac -classpath "%CLASSPATH%;j3dtree.jar" *.java 

 

    java -cp "%CLASSPATH%;j3dtree.jar" Checkers3D 

 

Σν αληηθείκελν ηεο Java3dTree παξέρεη κία αλαπαξάζηαζε ηνπ γξάθνπ ζθελήο ζε 

κνξθή θεηκέλνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη ν γξάθνο λα ζρεδηαζηεί κε ην 

ρέξη. Σν ζεηηθφ είλαη φηη ε δεκηνπξγία ηνπ δέληξνπ έρεη ακειεηέα επίδξαζε ζην 

ππφινηπν πξφγξακκα. 

Μία ελαιιαθηηθή ιχζε κε απμεκέλεο φκσο απαηηήζεηο ζε κλήκε θαη πεξίπινθε 

εγθαηάζηαζε αιιά θαη ρξήζε είλαη ην εξγαιείν Java 3D Scene Graph Editor 

(http://java3d.netbeans.org/j3deditor_intro.html) ην νπνίν παξάγεη κία γξαθηθή 

απεηθφληζε ηνπ γξάθνπ ζθελήο. 

http://java3d.netbeans.org/j3deditor_intro.html
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Κεθάιαην 3.Φόξησζε θαη ρεηξηζκόο εμσηεξηθώλ 

κνληέισλ 

Δίλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζχλζεηεο γεσκεηξίεο ζηελ Java 3D  

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιάζε GeometryArray ή θάπνηα απφ ηηο ππνθιάζεηο ηεο (π.ρ. 

ηελ QuadArray ή ηελ TRiangleStripArray ). Απηφ πξνυπνζέηεη ηνλ ππνινγηζκφ 

απφ κέξνπο καο ησλ ζπληεηαγκέλσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε φηη ηα ζεκεία είλαη 

δηαηεηαγκέλα ζηε ζσζηή ζεηξά κέζα ζηα αληηθείκελα ηεο γεσκεηξίαο. Απηφ είλαη 

ζρεδφλ αδχλαηνλ λα γίλεη παξά κνλφ γηα πνιχ απιά ζρήκαηα (φπσο θνπηηά θαη 

θχιηλδξνη). Δίλαη πνιχ πην ινγηθφ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πνιχπινθν κνληέιν 

ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην απφ ηα πνιιά πξνγξάκκαηα ηξηζδηάζηαηεο ζρεδίαζεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα θνξηψζνπκε ην κνληέιν απηφ ζηελ Java 3D εθαξκνγή καο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο. 

Σν θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεη δχν πξνγξάκκαηα πνπ θνξηψλνπλ εμσηεξηθά κνληέια 

θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη ζε ιεπηνκέξεηα πσο απηά ηνπνζεηνχληαη ζηε ζθελή κε 

ηε ζθαθηέξα (πάησκα κε πιαθίδηα) ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

παξνπζηάδνληαη πνιιέο απφ ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη έλα 

πξφγξακκα ζε Java 3D φπσο ε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κνληέισλ, ε 

πξνζαξκνγή ηεο εκθάληζεο θαη ε επαλαηνπνζέηεζε ηνπ κνληέινπ ζηε ζθελή. 

Ζ θιάζε LoaderInfo3D δείρλεη πσο κπνξνχκε λα θνξηψζνπκε έλα κνληέιν θαη λα 

δηαρεηξηζηνχκε ηα ζρήκαηα πνπ ην ζπλζέηνπλ φζνλ αθνξά ην ρξψκα, ηε δηαθάλεηα, 

ηελ πθή θαη ηηο άιιεο ηνπο ηδηφηεηεο. Ζ Δηθφλα 3-1 δείρλεη δχν ζπιιήςεηο ηεο νζφλεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ αξηζηεξή παξνπζηάδεη ην ξνκπφη κε ηα αξρηθά ηνπ ρξψκαηα, 

ελψ ε δεμηά ην εκθαλίδεη αθνχ ην ρξψκα ηνπ έρεη αιιάμεη ζε κπιε.  

Ζ θιάζε Loader3D, ε νπνία είλαη θαη ε δεχηεξε εθαξκνγή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ 

δείρλεη πσο κπνξνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ηε ζέζε, ην κέγεζνο θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ελφο θνξησκέλνπ εμσηεξηθνχ κνληέινπ. Ζ πιεξνθνξία ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ κπνξεί λα εμαρζεί ζε έλα αξρείν θεηκέλνπ θαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί κφιηο ην κνληέιν θνξησζεί μαλά. 

Ζ Δηθφλα 3-2 δείρλεη δχν ζπιιήςεηο. Ζ αξηζηεξή παξνπζηάδεη έλα κηθξφ θάζηξν ην 

νπνίν αθνχ θνξησζεί είλαη κηζνθξπκέλν θάησ απφ ην πάησκα. Ζ δεμηά ζχιιεςε ην 
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παξνπζηάδεη αθνχ έρεη κεηαθηλεζεί, πεξηζηξαθεί θαη αιιάμεη θιίκαθα. Σν viewpoint 

έρεη επίζεο κεηαθεξζεί αξθεηά πίζσ έηζη ψζηε λα είλαη νξαηφ νιφθιεξν ην κνληέιν. 

Δηθόλα 3-1. Σν ξνκπόη ζην αξρηθό θαη ζηε ζπλέρεηα ζε κπιε ρξώκα 

  

 

Δηθόλα 3-2. Δπαλαηνπνζεηεκέλν θαη κεγελζπκέλν θάζηξν 

  
 

Σν θεθάιαην απηφ ζα πξαγκαηεπηεί ηηο αθφινπζεο ηερληθέο ηεο Java 3D: 

Φόπηωζη εξωηεπικών μονηέλων. (με ηη σπήζη ηος πακέηος NCSA Portfolio)  

Σν Portfolio ζπγθεληξψλεη αξθεηνχο loaders γηα δηάθνξα 3D formats ζε έλα 

βνιηθφ παθέην. 

Τποποποίηζη ζσημάηων 
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Παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο εκθάληζεο ελφο 

ζρήκαηνο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ρξψκα, ηελ απφδνζή ηνπ σο πιαηζίνπ 

(wireframe rendering), ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ δηαθάλεηαο, ηνλ 

θαζνξηζκφ πθήο γχξσ απφ ην ζρήκα θαη ηέινο ηνλ ζπλδπαζκφ πθήο κε ην 

ρξψκα ηνπ ζρήκαηνο. 

Διάζσιζη ηος γπάθος ζκηνήρ  

Απηή ε δηάζρηζε απαηηείηαη απφ ηνλ θψδηθα ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρήκαηνο, 

θαζψο ν θφκβνο ελφο ζρήκαηνο πξέπεη πξψηα λα εληνπηζηεί ζηνλ γξάθν 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε αιιαγή ηεο εκθάληζήο ηνπ.. 

Ενζωμάηωζη ζηοισείων GUI ζηον καμβά ηηρ Java 3D  

ε ζπλέρεηα ησλ φζσλ ζεκεηψζεθαλ ζην θεθάιαην 2 ζρεηηθά κε ηελ πξνζνρή 

πνπ ρξεηάδεηαη φηαλ ελζσκαηψλνληαη lightweight εμαξηήκαηα φπσο ηα Swing 

components ζηελ θιάζε Canvas3D ηεο Java 3D, ζην θεθάιαην απηφ 

αληηκεησπίδνπκε μαλά ηελ πεξίπησζε απηή θαζψο ε εθαξκνγή Loader3D  

ρξεζηκνπνηεί πνιιά Swing components φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 3-2 

Τοποθέηηζη ζσημάηων, αλλαγή κλίμακαρ και πεπιζηποθή  

Οη ελέξγεηεο απηέο είλαη ζπρλά αλαγθαίεο κεηά ηε θφξησζε εμσηεξηθψλ 

ζρεκάησλ, θαζψο ηα ηειεπηαία κπνξεί λα εκθαλίδνληαη αξρηθά ζε ιάζνο ζέζε, 

κε ιάζνο πξνζαλαηνιηζκφ ή κε αθαηάιιειν κέγεζνο. 

Δπηζθόπεζε ηεο θιάζεο LoaderInfo3D 

Σν δηάγξακκα θιάζεσλ ηεο εθαξκνγήο LoaderInfo ηεο Δηθφλαο 3-3 εκθαλίδεη κφλν 

ηηο public κεζφδνπο ησλ θιάζεσλ. 

mk:@MSITStore:C:/Users/gpanos/Desktop/Διπλωματική/Games.chm::/0596007302/killergame-chp-16.html#killergame-CHP-16-FIG-2#killergame-CHP-16-FIG-2
mk:@MSITStore:C:/Users/gpanos/Desktop/Διπλωματική/Games.chm::/0596007302/killergame-chp-16-sect-1.html#killergame-CHP-16-FIG-3#killergame-CHP-16-FIG-3


 49 

Δηθόλα 3-3. Γηάγξακκα θιάζεσλ ηεο εθαξκνγήο LoaderInfo3D 

 
 

Οη θιάζεηο CheckerFloor θαη ColouredTile είλαη νη ίδηεο κε απηέο ηνπ θεθαιαίνπ 2. 

Ζ πξψηε δεκηνπξγεί ην πάησκα ρξεζηκνπνηψληαο αληηθείκελα ηεο δεχηεξεο. Ζ θιάζε 

LoaderInfo3D είλαη ην top-level JFrame ηεο εθαξκνγήο θαη είλαη παξφκνηα κε ηελ 

Checkers3D , κε ηε δηαθνξά φηη δέρεηαη δχν παξακέηξνπο απφ ηε γξακκή εληνιψλ 

(ην φλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ ζα θνξησζεί θαη έλα αξηζκφ πξνζαξκνγήο) θαη ηηο πεξλά 

ζηελ θιάζε :   

java -cp "%CLASSPATH%;ncsa\portfolio.jar" LoaderInfo3D Coolrobo.3ds 0 

Ζ εληνιή απηή απνδίδεη ην κνληέιν ηνπ ξνκπφη ηνπ αξρείνπ Coolrobo.3ds ζε κπιε 

ρξψκα φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3-1. Ζ παξάκεηξνο classpath ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα ζπκπεξηιάβεη ην παθέην ησλ θνξησηψλ πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζην 

portfolio.jar. 

Ο αξηζκφο πξνζαξκνγήο είλαη έλαο αθέξαηνο πνπ θαζνξίδεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

εκθάληζεο πνπ ζα εθαξκνζζεί ζην κνληέιν ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ζρήκα: 

0 Μπιε ρξψκα ζην ζρήκα 

1 ρεδίαζε ηνπ ζρήκαηνο σο πεξίγξακκα 

2 ρεδίαζε ηνπ ζρήκαηνο ζρεδφλ δηαθαλέο 

3 Δθαξκνγή πθήο πάλσ ζην ζρήκα 

4 Μπιε ρξψκα ζην ζρήκα θαη εθαξκνγή πθήο 
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5 Κακία ηξνπνπνίεζε ζην ζρήκα 

Ζ θιάζε WrapLoaderInfo3D δεκηνπξγεί ηε ζθελή κε παξφκνην ηξφπν απηνχ ηεο 

WrapCheckers3D ηνπ Κεθαιαίνπ 2. Δίλαη βνιηθφ λα ρξεζηκνπνηεζεί κία θιάζε Wrap 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ε ζθελή θαη απηή ε πξαθηηθή αθνινπζείηαη ζε φιεο ηηο 

εθαξκνγέο πνπ παξνπζηάδνληαη. Ζ θιάζε WrapLoaderInfo3D εθηειεί θαη δχν άιιεο 

ιεηηνπξγίεο. Δμεηάδεη ην κνληέιν θαη ηξνπνπνηεί ην ζρήκα ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ 

πξνζαξκνγήο πνπ δίλεηαη απφ ηνλ ρξήζηε.  

Οη κέζνδνη ηεο WrapLoaderInfo3D θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 3-4, νκαδνπνηεκέλεο ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: 

Μέθοδοι δημιοςπγίαρ ηηρ ζκηνήρ  

Οη κέζνδνη απηέο θαηαζθεπάδνπλ ηε ζθελή πξνζζέηνληαο ην πάησκα, ηα θψηα, ην 

θφλην θαη ηελ OrbitBehavior ηνπ ρξήζηε. Τπάξρνπλ επηπιένλ δχν κέζνδνη γηα ηε 

θφξησζε ηνπ κνληέινπ : loadModel() θαη calcScaleFactor(). 

 

Μέθοδοι εξέηαζηρ ηος μονηέλος  

Οη κέζνδνη απηέο δηαζρίδνπλ ην γξάθν ζθελήο ηνπ κνληέινπ θαη απνζεθεχνπλ ηελ 

ζπιιεγείζα πιεξνθνξία ζε έλα αξρείν θεηκέλνπ. Ζ πιεξνθνξία αθνξά ζην πιήζνο 

θαη ην είδνο ησλ ζρεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζην κνληέιν θαζψο θαη ζηε γεσκεηξία θαη 

ηελ εκθάληζε απηψλ. Ζ πιεξνθνξία απνζηέιιεηαη ζε αξρείν θεηκέλνπ θαη φρη ζηελ 

νζφλε θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ηεο. Δίλαη επίζεο επθνιφηεξε ε εμέηαζε ηεο 

ζε δεχηεξν ρξφλν απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή.  

 

Μέθοδοι ηποποποίηζηρ ηων ζσημάηων ηος μονηέλος  

Οη κέζνδνη απηέο δηαζρίδνπλ ηνλ γξάθν αλαδεηψληαο θφκβνπο θαη ηνπο ηξνπνπνηνχλ 

ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ηξνπνπνίεζεο πνπ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο κέζσ ηεο γξακκήο 

εληνιψλ. Οη κέζνδνη απηέο είλαη νη makeBlue(), drawOutline(), 

makeAlmostTransparent() θαη addTexture() κε πξνθαλή εθ ηνπ νλφκαηφο ηνπο 

ιεηηνπξγηθφηεηα. 
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Δηθόλα 3-4. Οη κέζνδνη ηεο WrapLoaderInfo3D 

 
 

Οη θνξησηέο ζηελ Java 3D 

Ζ Java 3D ππνζηεξίδεη ηε θφξησζε εμσηεξηθψλ κνληέισλ κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο 

(interface) Loader θαη ηεο θιάζεο Scene . Ζ δηαζχλδεζε Loader δέρεηαη σο είζνδν 

ην φλνκα ηνπ αξρείνπ ηνπ κνληέινπ θαζψο θαη θάπνηα flags γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ή 

απελεξγνπνίεζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ κνληέινπ φπσο νη θφκβνη θσηηζκνχ, νη 

θφκβνη ήρνπ θαη νη γξάθνη φςεο . 

Σν παθέην κε ηηο βνεζεηηθέο θιάζεηο θαη δηαζπλδέζεηο ηεο Java 3D, πεξηιακβάλεη θαη 

δχν ππνθιάζεηο ηεο Loader πνπ ζρεηίδνληαη κε δχν ζπγθεθξηκέλα format αξρείσλ 

ηξηζδηάζηαηεο ζρεδίαζεο: Ζ θιάζε Lw3dLoader επεμεξγάδεηαη αξρεία Lightwave 3D 

θαη ε θιάζε αξρεία Wavefront OBJ. Μία ηξίηε θιάζε, ε LoaderBase, πινπνηεί ηε 

δηαζχλδεζε Loader κε γεληθφ ηξφπν έηζη ψζηε λα ελζαξξχλεη ηελ πινπνίεζε 

θνξησηψλ γηα άιια 3D formats κέζσ ηεο θιεξνλφκεζεο απηήο. 
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Ζ θιάζε Scene ρξεζηκνπνηεί έλα αληηθείκελν ηεο Loader πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην κνληέιν, κε ηελ πην ζεκαληηθή λα είλαη εθείλε πνπ αθνξά 

ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ θφκβνπ BranchGroup , ζπλήζσο κε ζθνπφ λα ηνλ πξνζζέζεη ζηε 

ζθελή ηεο εθαξκνγήο. Ζ ππφινηπε πιεξνθνξία κπνξεί λα αθνξά ζε θφκβνπο 

θσηηζκνχ, νλφκαηα αληηθεηκέλσλ, ζεκεία ζέαζεο θαη θφκβνπο ζπκπεξηθνξάο. Θα 

πξέπεη σζηφζν λα ηνληζηεί φηη δελ παξέρνπλ φινη νη θνξησηέο ηελ πιεξνθνξία απηή. 

Μηαο θαη πξφθεηηαη γηα πινπνίεζε κίαο δηαζχλδεζεο (interface) απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

ζπλαξηήζεηο αλ θαη ππάξρνπλ, δελ επηζηξέθνπλ ηίπνηα. 

Τπάξρεη έλα κεγάιν εχξνο δηαζέζηκσλ θνξησηψλ γηα δηάθνξα format αξρείσλ. Μία 

θαιή ιίζηα είλαη δηαζέζηκε ζην http://www.j3d.org/utilities/loaders.html. Μία ιίζηα 

απφ θνξησηέο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε παηρληδηψλ παξνπζηάζηεθε ζην 

Κεθάιαην 1. 

ηηο εθαξκνγέο πνπ εμεηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην παθέην NCSA Portfolio πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηνλ ζχλδεζκν 

http://www.ncsa.uiuc.edu/~srp/Java3D/portfolio. Σν θχξην πιενλέθηεκά ηνπ είλαη φηη 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα κφλν interface ην παθέην απηφ ππνζηεξίδεη πνιιά δεκνθηιή 

format αξρείσλ. Σν κεηνλέθηεκα ηνπ είλαη φηη ε ππνζηήξημε ηνπ απηή είλαη ζρεηηθά 

απιή θαη πεξηνξίδεηαη ζηε θφξησζε ηεο γεσκεηξίαο θαη ησλ ρξσκάησλ ησλ 

ζρεκάησλ ρσξίο λα θνξηψλεη πιεξνθνξία γηα πθέο, ζπκπεξηθνξέο, θσηηζκφ θιπ. Ωο 

παθέην σζηφζν πξνζθέξεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα ζχλνιν απφ θνξησηέο, έρνληαο 

δηαζπλδέζεηο γηα πνιιέο ζπζθεπέο εηζφδνπ θαζψο επίζεο πξνζθέξνληαο κεραληζκνχο 

γηα ηελ ζχιιεςε εηθφλσλ ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θακβά θαη ηε δεκηνπξγία video clips. 

Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα θνξησηέο είλαη νη Inspector3ds ηεο Starfire Research 

(http://www.starfireresearch.com) θαη ν Xj3D (http://www.web3d.org) γηα ηε 

θφξησζε αξρείσλ VRML. Έηνηκα πξνο ρξήζε ηξηζδηάζηαηα κνληέια είλαη δηαζέζηκα 

ζε πνιιά sites ηνπ δηαδηθηχνπ κε κία θαιή ιίζηα λα δηαηεξείηαη ζην  

http://directory.google.com/Top/Computers/Software/Graphics/3D/Models/ θαζψο 

θαη ζην 3D http://www.3dcafe.com/asp/freestuff.asp 

http://www.j3d.org/utilities/loaders.html
http://www.ncsa.uiuc.edu/~srp/Java3D/portfolio
http://www.starfireresearch.com/
http://www.web3d.org/
http://directory.google.com/Top/Computers/Software/Graphics/3D/Models/
http://www.3dcafe.com/asp/freestuff.asp
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Υξήζε ησλ θνξησηώλ ηνπ NCSA Portfolio 

Ζ δηαζχλδεζε ModelLoader ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ WrapLoaderInfo3D ζηε 

κέζνδν loadModel(). Αξρηθά δεκηνπξγείηαη έλα αληηθείκελν ηεο Loader, ην νπνίν 

θνξηψλεη έλα αληηθείκελν ηεο Scene. Αλ ε ελέξγεηα απηή επηηχρεη θαιείηαη ε κέζνδνο 

getSceneGroup() πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη ηνλ θφκβν ηνπ κνληέινπ θαη λα ηνλ 

απνδψζεη ζηε κεηαβιεηή loadedBG.  

    import ncsa.j3d.loaders.*;     // Portfolio loaders 

    import com.sun.j3d.loaders.Scene; 

 

    private Scene loadedScene = null;   // globals 

    private BranchGroup loadedBG = null; 

 

    public void loadModel(String fn) 

    { 

      FileWriter ofw = null; 

      System.out.println( "Loading: " + fn ); 

 

      try { 

        ModelLoader loader = new ModelLoader( ); 

        loadedScene = loader.load(fn);   // the model's scene 

        if(loadedScene != null ) { 

          loadedBG = loadedScene.getSceneGroup( );  // model's BG 

          // code to manipulate the model 

        } 

      } 

      catch( IOException ioe ) 

      { System.err.println("Could not find object file: " + fn); } 

    } // end of loadModel( ) 

Ζ κεηαγιψηηηζε ησλ θιάζεσλ ηεο LoaderInfo3D απαηηεί ην αξρείν portfolio.jar ην 

νπνίν πεξηέρεη ηα παθέηα ηνπ : 

    javac -classpath "%CLASSPATH%;ncsa\portfolio.jar" *.java 

 

Δκθάληζε ηνπ κνληέινπ  

Μφιηο ην κνληέιν θνξησζεί εκθαλίδεηαη εληφο ηεο ζθελήο. Ζ απιή θαηά ηα άιια 

απηή ελέξγεηα θαζίζηαηαη πνιχπινθε εμαηηίαο ηεο αλάγθεο λα ηνπνζεηήζνπκε, λα 
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πξνζαλαηνιίζνπκε θαη λα αιιάμνπκε θιίκαθα ζην κνληέιν καο έηζη ψζηε λα είλαη 

πιήξσο νξαηφ απφ ηνλ ρξήζηε. 

Πξνθεηκέλνπ λα απινπνηεζεί ηα πξφβιεκα έγηλαλ θάπνηεο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη ηελ θιίκαθα ηνπ κνληέινπ. Έλα κνληέιν αθνχ θνξησζεί 

πεξηζηξέθεηαη πάληνηε ζχκθσλα κε ηε θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ γχξσ απφ ηνλ 

άμνλα x θαηά 90 κνίξεο θαη ε θιίκαθα ηνπ ηξνπνπνηείηαη έηζη ψζηε λα κελ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ 10 κνλάδεο θαηά κήθνο νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο ηξεηο  άμνλεο. Ζ 

πεξηζηξνθή απηή γίλεηαη δηφηη ζρεδφλ φια ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζρεδηάζηεθαλ κε ην 3D Studio Max ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα 

αμφλσλ. Ζ δηαθνξά θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3-5. 

Δηθόλα 3-5. The vector (0,0,1) in 3D Studio Max and Java 3D 

 
 

Ζ πεξηζηξνθή θαη ε αιιαγή θιίκαθαο εθαξκφδνληαη ζην κνληέιν κέζσ ελφο θφκβνπ 

transformGroup ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ηνπ θφκβνπ BranchGroup ηνπ 

κνληέινπ κε φλνκα sceneBG θαη ηνπ θφκβνπ loadedBG, ν νπνίνο είλαη ν top-level 

θφκβνο ηεο ζθελήο. Ζ Δηθφλα 3-6 δείρλεη ην ηκήκα ηνπ γξάθνπ ζθελήο πνπ αθνξά 

ζην κνληέιν. ηελ πξάμε ν ππνγξάθνο ηνπ κνληέινπ θάησ απφ ηνλ sceneBG είλαη 

αξθεηά πην πεξίπινθνο απφ απηφλ πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ. 
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Δηθόλα 3-6. Σν ηκήκα ηνπ γξάθνπ ζθελήο πνπ αθνξά ζην κνληέιν 

 
 

Ο θψδηθαο πνπ δεκηνπξγεί ηνλ γξάθν απηφ βξίζθεηαη ζηε κέζνδν inloadModel() θαη 

εθηειείηαη ακέζσο κεηά ηε θφξησζε ηνπ κνληέινπ: 

    loadedBG = loadedScene.getSceneGroup( );    // model's BG 

 

    Transform3D t3d = new Transform3D( ); 

    t3d.rotX( -Math.PI/2.0 );       // rotate 

    Vector3d scaleVec = calcScaleFactor(loadedBG);  // scale 

    t3d.setScale( scaleVec ); 

    TransformGroup tg = new TransformGroup(t3d); 

 

    tg.addChild(loadedBG); 

    sceneBG.addChild(tg);   // add (tg->loadedBG) to scene 

 

Ο θψδηθαο είλαη απιφο θαζψο εθαξκφδεη πεξηζηξνθή ζε θάζε κνληέιν πνπ 

θνξηψλεηαη αθφκε θαη αλ απηφ έρεη ην ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο πεξηζηξνθήο είλαη : 

    t3d.rotX(-Math.PI/2.0); 
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Απηή ε θιήζε θαζνξίδεη κία αξλεηηθή πεξηζηξνθή 90 κνηξψλ γχξσ απφ ηνλ άμνλα x, 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα δεμηνχ ρεξηνχ ηεο Java 3D ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη ζηελ  

Δηθφλα 3-7. 

Δηθόλα 3-7. Ο θαλόλαο ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ γηα πεξηζηξνθή γύξσ από ηνλ άμνλα x. 

 
 

Αιιαγή θιίκαθαο ηνπ κνληέινπ 

Έλα εμσηεξηθφ κνληέιν κπνξεί λα εκθαληζηεί κεγάιν φηαλ θνξησζεί ζηε ζθελή καο. 

Σν πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα ιπζεί κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ bounding box ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί κέζσ απηνχ ν θαηάιιεινο ζπληειεζηήο 

αιιαγήο θιίκαθαο. Απηή είλαη θαη ε πξνζέγγηζε ηεο κεζφδνπ calcScaleFactor(): 

    private Vector3d calcScaleFactor(BranchGroup loadedBG) 

    { 

       BoundingBox boundbox = new 

BoundingBox( loadedBG.getBounds( ) ); 

 

       // obtain the upper and lower coordinates of the box 

       Point3d lower = new Point3d( ); 

       boundbox.getLower( lower ); 

       Point3d upper = new Point3d( ); 

       boundbox.getUpper( upper ); 

 

       // calculate the maximum dimension 

       double max = 0.0; 

       if( (upper.x - lower.x ) > max ) 

         max = (upper.x - lower.x ); 

 

       if( (upper.y - lower.y ) > max ) 

         max = (upper.y - lower.y ); 

 

       if( (upper.z - lower.z ) > max ) 
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         max = (upper.z - lower.z ); 

 

       double scaleFactor = 10.0/max; 

 

       // limit the scaling so that a big model isn't scaled too much 

       if( scaleFactor < 0.0005 ) 

          scaleFactor = 0.0005; 

       return new Vector3d(scaleFactor, scaleFactor, scaleFactor); 

    }  // end of calcScaleFactor( ) 

 

Ο ζπληειεζηήο αιιαγήο θιίκαθαο νξηνζεηείηαη πξνο ηα θάησ ζηελ ηηκή 0.0005 έηζη 

ψζηε ην αληηθείκελν λα κε κηθξχλεη πνιχ, πεξίπησζε πνπ είλαη πηζαλή φηαλ ε κία 

δηάζηαζε είλαη ππεξβνιηθά κεγάιε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν.   

Ζ κέζνδνο ηειηθά δηαζθαιίδεη φηη ην κνληέιν ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 κνλάδεο πιαηχ, 

ςειφ ή βαζχ, κέγεζνο πνπ είλαη ζπγθξίζηκν κε εθείλν ηνπ παηψκαηνο (ηεηξάγσλν 

πιεπξάο 20 κνλάδσλ). 

Δμέηαζε ηνπ γξάθνπ ζθελήο ηνπ κνληέινπ 

Μεηά ηε θφξησζε ηνπ κνληέινπ ε επφκελε αξκνδηφηεηα ηεο WrapLoaderInfo3D's 

είλαη λα δηαζρίζεη ηνλ γξάθν ηνπ κνληέινπ θαη λα αλαθηήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηε δνκή ηνπ. Ζ πεξηήγεζε απηή ζηνλ γξάθν είλαη εχθνιε ππφζεζε αθελφο δηφηη νη 

θφκβνη έρνπλ ζρέζε παηέξα-παηδηνχ, αθεηέξνπ δηφηη φινη ηνπο είλαη ππνθιάζεηο ηεο 

ππεξθιάζεο SceneGraphObject. Μία απινπνηεκέλε εθδνρή ηεο ηεξαξρίαο ησλ 

θιάζεσλ παξνπζηάδεηαη ζηελ  Δηθφλα 3-8. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην Κεθάιαην 1 νη θφκβνη θχιια (Leaf) επεθηείλνληαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο πξνθείκέλνπ λα πξνθχςνπλ θφκβνη ζρεκάησλ (Shape3D) θαη 

θφκβνη γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο νη θφκβνη ήρνπ, θσηφο θιπ. Οη 

ππνθιάζεηο ηεο Group πεξηιακβάλνπλ ηελ BranchGroup θαη ηελ TransformGroup, 

νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ θαη νη ίδηεο ηνπο παηδηά. Σα αληηθείκελα ηεο θιάζεο 

NodeComponent ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνζεθεχζνπλ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε 

γεσκεηξία (Geometry) ή ηελ εκθάληζε (Appearance) θαη κπνξεί λα κνηξάδνληαη απφ 

πνιινχο θφκβνπο ζρεκάησλ.     
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Δηθόλα 3-8. Οξηζκέλεο ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο  SceneGraphObject 

 
 

Έλαο απιφο αιγφξηζκνο δηάζρηζεο είλαη ν αθφινπζνο: 

    examineNode(node) { 

      if the node is a Group { 

        print Group info; 

        for each child of the node 

          examineNode(child);  // recursive call 

      } 

      else if the node is a Leaf 

        if the node is a Shape3D { 

          examine its appearance; 

          examine its geometry; 

        } 

        else print Leaf info 

      } 

      else print general node info; 

    } 

 

Απηφο ν ςεπδνθψδηθαο απνηειεί ηε βάζε γηα ηηο κεζφδνπο examineNode() θαη 

examineShape3D() ηεο WrapLoaderInfo3D. Ο αιγφξηζκνο απινπνηείηαη 

εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο κφλν ηχπνπο θφκβσλ, θπξίσο ηνπο Shape3D, θαη 

επίζεο κε ηε ζεψξεζε ηνπ γξάθνπ σο δέληξνπ. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

θφκβνπο Shape3D είλαη ζπλήζσο νη πην απαξαίηεηνη θαζψο απνζεθεχνπλ ηελ 

γεσκεηξία ηνπ κνληέινπ. Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ δελ 

έρεη ζπλήζσο λφεκα θαζψο ζπάληα νη θνξησηέο εληνπίδνπλ θαη κεηαηξέπνπλ ζε Java 

3D ηα δεδνκέλα απηά. 
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Ζ examineShape3D() θαιεί ηελ  printAppearance( ) γηα λα εμεηάζεη ηελ 

εκθάληζε ηνπ κνληέινπ. Ζ εμέηαζε απηή πεξηνξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία αλαθνξάο 

ζρεηηθήο κε ηηο ColouringAttributes θαη Material ιεπηνκέξεηεο. Θα ήηαλ βέβαηα 

δπλαηφλ λα εμεηαζηνχλ θαη άιια Appearance components φπσο εθείλα πνπ αθνξνχλ 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γξακκψλ, ησλ ζεκείσλ θαη ησλ πνιπγψλσλ θαζψο θαη νη 

ηδηφηεηεο απφδνζεο (rendering).  

Ζ examineShape3D() θαιεί ηελ examineGeometry() γηα λα εμεηάζεη ηε γεσκεηξία 

ηνπ κνληέινπ, αλαδεηψληαο ηηο πηζαλέο ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο Geometry . Σα 

εμσηεξηθά κνληέια ζρεδφλ πάληα θνξηψλνληαη κε ηε ρξήζε ππνθιάζεσλ ηεο 

GeometryArray (π.ρ. ηηο triangleArray, QuadArray) θαη ε κέζνδνο δεκηνπξγεί 

αλαθνξά ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ θνξπθψλ ηνπ πίλαθα. 

Ζ examineShape3D() γίλεηαη ιίγν πην πνιχπινθε γηαηί πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηελ 

πηζαλφηεηα αξθεηά ζρήκαηα (άξα θαη θφκβνη ηνπ γξάθνπ) λα κνηξάδνληαη ηελ ίδηα 

γεσκεηξία (άξα έλα αληηθείκελν θάπνηαο ππνθιάζεο ηεο Geometry). 

Γχν ρξήζηκεο κέζνδνη ηνπ θψδηθα δηάζρηζεο είλαη ε Object.getClass() ε νπνία 

επηζηξέθεη ην φλνκα ηεο θιάζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ε instanceof() ε νπνία 

ειέγρεη ην αλ ην αλ ε παξάκεηξνο πνπ ηεο δίλεηαη  απνηειεί κέινο κίαο θιάζεο (ή 

κίαο ππεξθιάζεο απηήο). 

Η έμνδνο ηνπ θώδηθα δηάζρηζεο ηνπ γξάθνπ 

Ζ examineNode() θαιείηαη απφ ηελ StoreGraphInfo() ε νπνία πξψηα δεκηνπξγεί 

έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο FileWriter θαη ην ζπλδέεη κε ην αξρείν examObj.txt. Ζ 

έμνδνο ηνπ θψδηθα δηάζρηζεο αλαθαηεπζχλεηαη ζην αξρείν απηφ φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ (ρξεζηκνπνηείηαη έλα κνληέιν πνπ πεξηιακβάλεη ηξία δειθίληα): 

    Group: class javax.media.j3d.BranchGroup 

    3 children 

      Leaf: class javax.media.j3d.Shape3D 

      Material Object: AmbientColor=(0.7, 0.7, 0.7) 

   EmissiveColor=(0.0, 0.0, 0.0) 

         DiffuseColor=(0.3, 0.3, 0.3) 

   SpecularColor=(1.0, 1.0, 1.0) 

   Shininess=0.6 
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         LightingEnable=true  

   ColorTarget=2 

        Geometry: class javax.media.j3d.TriangleArray 

        Vertex count: 1692 

 

      Leaf: class javax.media.j3d.Shape3D 

      Material Object: AmbientColor=(0.7, 0.7, 0.7) 

   EmissiveColor=(0.0, 0.0, 0.0) 

         DiffuseColor=(0.3, 0.3, 0.3) 

   SpecularColor=(1.0, 1.0, 1.0) 

   Shininess=0.6 

   LightingEnable=true 

   ColorTarget=2 

        Geometry: class javax.media.j3d.TriangleArray 

        Vertex count: 1692 

 

      Leaf: class javax.media.j3d.Shape3D 

      Material Object: AmbientColor=(0.7, 0.7, 0.7) 

   EmissiveColor=(0.0, 0.0, 0.0) 

DiffuseColor=(0.3, 0.3, 0.3) 

SpecularColor=(1.0, 1.0, 1.0) 

Shininess=0.6 

   LightingEnable=true 

   ColorTarget=2 

        Geometry: class javax.media.j3d.TriangleArray 

        Vertex count: 1692 

 

Σα ηξία δειθίληα αλαπαξίζηαληαη κέζσ ελφο θφκβνπ γνλέα BranchGroup θαη ηξηψλ 

θφκβσλ παηδηψλ Shape3D. Οη θφκβνη Shape3D πεξηέρνπλ αληηθείκελα 

triangleArray γηα ηε γεσκεηξία ηνπ θάζε δειθηληνχ θαη κνηξάδνληαη ην ίδην 

αληηθείκελν Material γηα ην ρξψκα.   

Ζ απφδνζε ζηελ νζφλε ησλ ηξηψλ δειθηληψλ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3-9. 

 

Πξνζαξκνγή ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζρεκάησλ ηνπ κνληέινπ 

Αθνχ δεκηνπξγήζεη ηελ αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ γξάθν ηνπ κνληέινπ, ην επφκελν 

έξγν ηεο WrapLoaderInfo3D είλαη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ εκθάληζε ηνπ κνληέινπ 

ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ πξνζαξκνγήο ηνπ ρξήζηε. Οη ηδηφηεηεο θαη ε εκθάληζε ελφο 
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κνληέινπ είλαη εχθνιν λα αιιάμνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ απνθηεζεί πξφζβαζε ζηα 

κεκνλσκέλα αληηθείκελα Shape3D ησλ ζρεκάησλ ηνπ. 

Δηθόλα 3-9. Σν κνληέιν κε ηα ηξία δειθίληα 

 
 

Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε κία παξαιιαγή ηνπ ςεπδνθψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

examineNode, ε νπνία εμεηάδεη κφλν ηνπο θφκβνπο θχιια (Leaf) πνπ είλαη θαη 

θφκβνη ζρεκάησλ (Shape3D): 

    visitNode(node) { 

      if the node is a Group { 

        for each child of the node 

          visitNode(child);  // recursive call 

      } 

      else if the node is a Shape3D 

         adjust the node's attributes; 

    } 

Ο αλαδξνκηθφο απηφο ςεπδνθψδηθαο είλαη ε βάζε ηεο κεζφδνπ visitNode()ηεο 

WrapLoaderInfo3D. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζρεκάησλ μεθηλά ζηελ adjustShape3D(), ε 

νπνία ρξεζηκνπνηεί ηνλ αξηζκφ πξνζαξκνγήο πνπ παξέρεη ν ρξήζηεο κε ηε ινγηθή 

πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

Εθαξκνγή κπιε ρξώκαηνο ζην κνληέιν 

Ζ Δηθφλα 3-10 δείρλεη ην κνληέιν αθνχ ην ρξψκα ηνπ αιιάμεη ζε κπιε. 
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Δηθόλα 3-10. Μπιε δειθίληα 

 
 

Ο θφκβνο Material πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ makeBlue() νξίδεηαη σο εμήο: 

    Material blueMat = new Material(black, black, blue, white, 20.0f); 

 

Ζ ρξήζε ηνπ καχξνπ σο ambient ρξψκαηνο (Color3f(0.0f, 0.0f, 0.0f))  έρεη σο 

απνηέιεζκα λα απνδίδνληαη κε καχξν ρξψκα φιεο νη επηθάλεηεο πνπ δελ θσηίδνληαη, 

γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε ζθηάο πάλσ ζην κνληέιν. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην κνληέιν δελ ξίρλεη ηε ζθηά ηνπ πάλσ ζηηο ππφινηπεο επηθάλεηεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην πάησκα: 

    private void makeBlue(Shape3D shape) 

    { 

      Appearance app = shape.getAppearance( ); 

      Material blueMat = new Material(black, black, blue, white, 

20.0f); 

      blueMat.setLightingEnable(true); 

      app.setMaterial(blueMat); 

      shape.setAppearance(app); 

    } 
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Σν αληηθείκελν appearance εμάγεηαη απφ ην ζρήκα, ην κέινο Material απηνχ 

αιιάδεη (κφλν ε ηδηφηεηα πνπ καο ελδηαθέξεη) θαη ζηε ζπλέρεηα ην αληηθείκελν 

appearance αληηζηνηρίδεηαη εθ λένπ ζην ζρήκα. 

Σρεδίαζε ελόο ζρήκαηνο ζε πεξίγξακκα 

Ζ Δηθφλα 3-11 παξνπζηάδεη έλα VRML κνληέιν ελφο θχβνπ, ελφο θψλνπ θαη κίαο 

ζθαίξαο πνπ απνδίδνληαη ζε κνξθή πεξηγξάκκαηνο. Σα πξσηφηππα ρξψκαηα ησλ 

ζρεκάησλ παξακέλνπλ νξαηά σο ρξψκαηα ησλ γξακκψλ ηνπ πεξηγξάκκαηνο.: 

Δηθόλα 3-11:ρήκαηα ζε κνξθή πεξηγξάκκαηνο 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ πξνθχπηεη κε ηνλ νξηζκφ ηεο ηηκήο POLYGON_LINE ζηελ 

ηδηφηεηα PolygonAttribute ηεο drawOutline(). Ζ απφθξπςε (culling) 

απελεξγνπνηείηαη έηζη ψζηε νη γξακκέο λα είλαη νξαηέο απφ παληνχ:  

    private void drawOutline(Shape3D shape) 

    { 

      Appearance app = shape.getAppearance( ); 

      PolygonAttributes pa = new PolygonAttributes( ); 

      pa.setCullFace( PolygonAttributes.CULL_NONE ); 

      pa.setPolygonMode( PolygonAttributes.POLYGON_LINE ); 

      app.setPolygonAttributes( pa ); 

      shape.setAppearance(app); 

    } 

Τξνπνπνίεζε ηεο δηαθάλεηαο 
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Ζ Δηθφλα 3-12 παξνπζηάδεη ην κνληέιν ελφο φπινπ κε ηε δηαθάλεηα ηνπ θνληά ζηελ 

πιήξε ηηκή ηεο. Απηφ γίλεηαη ζηε κέζνδν makeAlmostTransparent() κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ηδηφηεηαο transparencyAttributes ηνπ αληηθεηκέλνπ Appearance 

ηνπ ζρήκαηνο: 

    private void makeAlmostTransparent(Shape3D shape) 

    { 

      Appearance app = shape.getAppearance( ); 

 

 

      TransparencyAttributes ta = new TransparencyAttributes( ); 

      ta.setTransparencyMode( TransparencyAttributes.BLENDED ); 

      ta.setTransparency(0.8f);     // 1.0f is totally transparent 

      app.setTransparencyAttributes( ta ); 

      shape.setAppearance(app); 

    } 

Δηθόλα 3-12. Ηκηδηαθαλέο όπιν 

 
 

Ζ ηεθκεξίσζε ηεο θιάζεο transparencyAttributes πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξψκαηνο ηνπ ζρήκαηνο κε 

εθείλν ηνπ θφληνπ νη νπνίνη νξίδνληαη κέζσ ζηαζεξψλ φπσο ε 

transparencyAttributes.SCREEN_DOOR ε TransparencyAttributes.BLENDED 

θιπ.  

Ζ ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ παξαδεηγκάησλ δείρλεη φηη ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ελφο ζρήκαηνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί αξρηθά έλα attribute αληηθείκελν 

(π.ρ. Material, TransparencyAttributes, PolygonAttributes), λα ιάβεη ηηο 
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επηζπκεηέο ηηκέο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζηεζεί (αληηζηνηρηζηεί) ζην ππάξρνλ 

Appearance αληηθείκελν ηνπ ζρήκαηνο. 

Πξόζζεζε πθήο 

Ζ Δηθφλα 3-13 παξνπζηάδεη έλα θάζηξν ζην νπνίν έρεη εθαξκνζηεί κία πθή πέηξαο. 

Μία γξήγνξε καηηά ζηελ εηθφλα απνθαιχπηεη θάπνηεο κε ξεαιηζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

ηεο πθήο. Οη ηνίρνη θαιχπηνληαη κε «ηξαβεγκέλεο» θαηά κήθνο απηψλ ισξίδεο ηεο 

πθήο. Οη ιφγνη γη’απηή ηελ αηέιεηα ζα γίλνπλ θαηαλνεηνί αθνχ εμεγεζεί ν 

κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε αληηζηνίρηζε ηεο πθήο ζηηο επηθάλεηεο ηνπ 

ζρήκαηνο (texture mapping).  

Δηθόλα 3-13. Πέηξηλν θάζηξν 

 
 

 

Μία πθή θαηαζθεπάδεηαη ζε δχν ζηάδηα. Αξρηθά δεκηνπξγείηαη έλα αληηθείκελν ηεο 

θιάζεο TextureLoader γηα ηε θφξησζε ηνπ αξρείνπ εηθφλαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πθή θαη ζηε ζπλέρεηα εμάγεηαη ε πθή απφ ην αληηθείκελν απηφ: 

    private Texture2D texture = null;  // global 

 

    private void loadTexture(String fn) 

    { 

      TextureLoader texLoader = new TextureLoader(fn, null); 

      texture = (Texture2D) texLoader.getTexture( ); 

      if (texture == null) 
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        System.out.println("Cannot load texture from " + fn); 

      else { 

        System.out.println("Loaded texture from " + fn); 

        texture.setEnable(true); 

      } 

    } 

 

Ζ θιήζε ηεο setEnable() ελεξγνπνηεί ηε δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο ηεο πθήο (texture 

mapping) επηηξέπνληαο ζηελ πθή λα «ηπιηρηεί» γχξσ απφ ην ζρήκα. 

Ζ θιάζε TextureLoader κπνξεί λα ρεηξηζηεί αξρεία JPEG θαη GIF (ηα νπνία είλαη 

ρξήζηκα αλ απαηηείηαη δηαθάλεηα), θαη κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ Java Advanced 

Imaging (JAI) γηα λα θνξηψζεη θαη άιια formats, φπσο BMP, PNG, θαη TIFF αξρεία. 

Ο θνξησηήο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη δηάθνξα flags φπσο γηα παξάδεηγκα έλα πνπ 

επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία πθψλ ζε δηάθνξα επίπεδα αλάιπζεο γηα ηελ θάιπςε κηθξψλ 

επηθαλεηψλ. Δθηφο απφ πθέο ν θνξησηήο κπνξεί λα επηζηξέςεη ImageComponent2D 

αληηθείκελα, ηα νπνία είλαη ζχκθσλα κε ην Java 3D format γηα εηθφλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θφλην θαη γηα rasters. 

Οη πθέο κπνξεί λα είλαη δηζδηάζηαηεο (φπσο εδψ) ή ηξηζδηάζηαηεο. Ζ θιάζε 

Texture3D ρξεζηκνπνηείηαη γηα νγθνκεηξηθέο πθέο, νη νπνίεο ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο επηζηεκνληθέο εθαξκνγέο γηα λα πξνζθέξνπλ νπηηθνπνίεζε. 

Ο έιεγρνο if ζηελ loadTexture() γίλεηαη γηα λα εμαθξηβσζεί αλ ε πθή 

δεκηνπξγήζεθε ρσξίο πξνβιήκαηα. Έλαο ζπλήζεο ιφγνο απνηπρίαο είλαη ε 

αθαηαιιειφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο εηθφλαο. Ζ εηθφλα πξέπεη λα είλαη ηεηξάγσλε, 

κε ηε δηάζηαζή ηεο λα είλαη δχλακε ηνπ δχν. ην παξάδεηγκα καο ε εηθφλα ηεο 

πέηξαο είλαη 256 x 256 pixels. 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή κίαο πθήο ζε έλα ζρήκα ζα πξέπεη λα 

πιεξνχληαη ηξεηο πξνυπνζέζεηο: 

 Σν ζρήκα πξέπεη λα έρεη ζπληεηαγκέλεο πθήο, νη νπνίεο νξίδνληαη είηε κέζσ 

ηεο γεσκεηξίαο ηνπο είηε κέζσ ελφο αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο 

TexCoordGeneration (φπσο εμεγείηαη ακέζσο κεηά) 
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 Πξέπεη λα έρεη αληηζηνηρηζηεί έλα αληηθείκελν Texture2D ζην αληηθείκελν 

Αppearance ηνπ ζρήκαηνο. 

 Ζ πθή πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί (ην νπνίν γίλεηαη ζηελ loadTexture() )  

Σπληεηαγκέλεο πθήο 

Οη Texture2D ζπληεηαγκέλεο κεηξψληαη ζε (s,t) δεχγε ηηκψλ πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 

0 θαη 1. Ζ αληηζηνίρηζε πθψλ είλαη ζηελ νπζία ε «ηέρλε» ηεο αληηζηνίρηζεο ηηκψλ 

(s,t), θαινχκελεο θαη texels, ζε γεσκεηξηθέο ζπληεηαγκέλεο (x,y,z) γηα ηε δεκηνπξγία 

ξεαιηζηηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Μία πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηζηνίρηζε απηή είλαη λα εθαξκνζηεί σο «θεξακηδσηή» ε 

πθή πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σα «θεξακίδηα» είλαη κηθξά θνκκάηηα 

ηεο εηθφλαο. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξβνιηθή επαλάιεςε ηνπ 

κνληέινπ θαη επηπιένλ, κεηά απφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο θιίκαθαο ηνπ κνληέινπ ζηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο πθήο κπνξεί λα είλαη πνιχ 

κηθξέο θαη θαηά ζπλέπεηα δπζδηάθξηηεο. 

Μία πην επέιηθηε πξνζέγγηζε είλαη εθείλε πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο TexCoordGeneration, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζηή λα θαζνξίζεη εμηζψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ κεηαηξνπή ησλ 

γεσκεηξηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ζε texels. Οη απινχζηεξεο εμηζψζεηο είλαη γξακκηθέο 

ηεο κνξθήο:  

 s = (x*planeS.xc) + (y*planeS.yc) + (z*planeS.zc) + (planeS.w) 

 t = (x*planeT.xc) + (y*planeT.yc) + (z*planeT.zc) + (planeT.w) 

Σα planeS θαη planeT είλαη αλχζκαηα πνπ πεξηέρνπλ xc, yc, zc ζπληεηαγκέλεο θαη w 

ζηαζεξέο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο εμηζψζεηο. Ο θαζνξηζκφο απηψλ ησλ εμηζψζεσλ 

κπνξεί λα είλαη αξθεηά δχζθνινο νπφηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εμεηαδφκελνπ 

παξαδείγκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη κία απιή ηερληθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πιαίζην νξίσλ 

(bounding box) ηνπ ζρήκαηνο.  

Ζ Δηθφλα 3-14 παξνπζηάδεη ην πιαίζην νξίσλ ελφο ζρήκαηνο, κε ππεξηνληζκέλα ηα 

πάλσ θαη θάησ ζεκεία ηνπ. Σν πάλσ ζεκείν πεξηέρεη ηηο κέγηζηεο x,y θαη z ηηκέο θαη 

ην θάησ ζεκείν ηηο αληίζηνηρεο ειάρηζηεο. Ζ αληηζηνίρηζε πθψλ αθνξά πιένλ ζηελ 
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αληηζηνίρηζε ησλ (x, y, z) ζπληεηαγκέλσλ ηνπ πιαηζίνπ ζηηο  (s, t) ζπληεηαγκέλεο ηεο 

πθήο. 

Σν χςνο θαη ην πιάηνο ηνπ πιαηζίνπ νξίσλ ππνινγίδνληαη εχθνια σο εμήο: 

 height = ymax - ymin 

 width = xmax - xmin 

Γχν απιέο εμηζψζεηο γηα ηηο s θαη t είλαη νη αθφινπζεο: 

 s = x/width - xmin/width 

 t = y/height - ymin/height 

Απηφ εθθξάδεηαη ζε κνξθή αλχζκαηνο σο εμήο: 

 planeS = [1/width, 0, 0, -xmin/width] 

 planeT = [0, 1/height, 0, -ymin/height] 

Δηθόλα 3-14. Από ην πιαίζην νξίσλ ζηελ πθή 

 

Όπσο παξαηεξεί θάπνηνο ακέζσο ε ζπληεηαγκέλε z δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

εμηζψζεηο απηέο. Ο ιφγνο ζα εμεγεζεί ζηε ζπλέρεηα. 

Ο αιγφξηζκνο ηνπ πιαηζίνπ νξίσλ πινπνηείηαη ζηελ stampTexCoords():  

    private TexCoordGeneration stampTexCoords(Shape3D shape) 

    { 

      BoundingBox boundBox = new BoundingBox( shape.getBounds( ) ); 

      Point3d lower = new Point3d( ); 
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      Point3d upper = new Point3d( ); 

      boundBox.getLower(lower);  boundBox.getUpper(upper); 

 

      double width = upper.x - lower.x; 

      double height = upper.y - lower.y; 

      Vector4f planeS = new Vector4f( (float)(1.0/width), 0.0f, 0.0f, 

                                                 (float)(-

lower.x/width)); 

      Vector4f planeT = new Vector4f( 0.0f, (float)(1.0/height), 0.0f, 

                                                 (float)(-

lower.y/height)); 

 

      // generate texture coordinates 

      TexCoordGeneration texGen = new TexCoordGeneration( ); 

      texGen.setPlaneS(planeS); 

      texGen.setPlaneT(planeT); 

 

      return texGen; 

    } // end of stampTexCoords( ) 

 

Οη (s, t) εμηζψζεηο θσδηθνπνηνχληαη κε ηε κνξθή δχν Vector4f αληηθεηκέλσλ, ησλ 

planeS θαη planeT. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αξρηθνπνηήζνπλ έλα αληηθείκελν 

TexCoordGeneration ην νπνίν επηζηξέθεηαη ηειηθά απφ ηε κέζνδν.   

Τν πξόβιεκα ηεο δεκηνπξγίαο «ισξίδσλ» πθήο 

Ζ Δηθφλα 3-13 δείρλεη ισξίδεο πθήο λα δηαηξέρνπλ θαη’χςνο ηνπο ηνίρνπο ηνπ 

θάζηξνπ. Απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο νθείιεηαη ζηελ πεξηζηξνθή ηνπ κνληέινπ θαηά 

90 κνίξεο γχξσ απφ ηνλ άμνλα x. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ισξίδεο δηαηξέρνπλ ηνπο 

ηνίρνπο θαηά ηνλ άμνλα z ηνπ κνληέινπ.  

Ζ «ισξηδνπνίεζε» απηή θαηά ηνλ άμνλα z είλαη ην απνηέιεζκα ηεο κε ρξήζεο ηεο z 

ζπληεηαγκέλεο ζηηο (s,t) εμηζψζεηο. Οη (x, y, z) ζπληεηαγκέλεο κε ίδηεο (x,y) ηηκέο θαη 

δηαθνξεηηθέο z ηηκέο ζα αληηζηνηρηζηνχλ ζηηο ίδηεο (s,t) ζπληεηαγκέλεο. 

Εθαξκνγή ηεο πθήο ζην ζρήκα 

Ζ πθή εθαξκφδεηαη ζην ζρήκα κέζσ ηεο κεζφδνπ addTextureGA() , ε νπνία έρεη 

ηέζζεξηο θχξηεο αξκνδηφηεηεο: 
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 Να απελεξγνπνηήζεη ηελ απφθξπςε φςεσλ (face culling) έηζη ψζηε ε πθή λα 

εκθαληζηεί ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ζρήκαηνο. 

 Να δεκηνπξγήζεη έλα αληηθείκελν TexCoordGeneration ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κέζνδν stampTexCoords(). 

 Να ξπζκίζεη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (mode) ηεο πθήο έηζη ψζηε ην ππάξρνλ 

ρξψκα ησλ επηθαλεηψλ ηνπ κνληέινπ θαη απηφ ηεο πθήο λα ζπλδπαζηνχλ κε 

ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν. 

 Να αλαζέζεη ηελ πθή ζην ζρήκα κε θιήζε ηεο setTexture(). 

Ο θψδηθαο έρεη σο εμήο: 

    private void addTextureGA(Shape3D shape) 

    { 

      Appearance app = shape.getAppearance( ); 

 

      // make shape two-sided, so texture appears on both sides 

      PolygonAttributes pa = new PolygonAttributes( ); 

      pa.setCullFace( PolygonAttributes.CULL_NONE ); 

      app.setPolygonAttributes( pa ); 

 

      // generate texture coords 

      app.setTexCoordGeneration( stampTexCoords(shape) ); 

 

      // modulate texture with color and lighting of underlying 

surface 

      TextureAttributes ta = new TextureAttributes( ); 

      ta.setTextureMode( TextureAttributes.MODULATE ); 

      app.setTextureAttributes( ta ); 

 

      // apply texture to shape 

      if (texture != null) {    // loaded at start, from 

adjustShapes( ) 

        app.setTexture(texture); 

        shape.setAppearance(app); 

      } 

    }  // end of addTextureGA( ) 
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Ζ ξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο (mode) ηεο πθήο γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ TextureAttributes.  

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ηξφπνη ξχζκηζεο : 

REPLACE  

Ζ πθή αληηθαζηζηά θάζε ρξψκα ηνπ ζρήκαηνο. 

MODULATE  

Ζ πθή θαη ην ρξψκα ζπλδπάδνληαη (φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε). 

DECAL  

Οη δηαθαλείο πεξηνρέο ηεο πθήο δελ ζρεδηάδνληαη πάλσ ζην ζρήκα. 

BLEND  

Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα έλα δηαβαζκηδφκελν κίγκα πθήο θαη ρξψκαηνο. 

Ο ηξφπνο MODULATE ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα λα ζπλδπάζεη έλα Material 

αληηθείκελν κίαο επηθάλεηαο κε κία πθή, πξαθηηθή πνπ επηηξέπεη ζε πηζαλά εθέ 

θσηηζκνχ θαη ζθίαζεο λα είλαη νξαηά καδί κε ηελ πθή. Ζ Δηθφλα 3-15 δείρλεη ηα 

δειθίληα ζε κπιε ρξψκα θαη κε πθή.   
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Δηθόλα 3-15. Μπιε δειθίληα κε πθή … πέηξαο 

 

 

Δπηζθόπεζε ηεο εθαξκνγήο Loader3D 

Όπσο ε LoaderInfo3D, έηζη θαη ε Loader3D θνξηψλεη έλα εμσηεξηθφ κνληέιν κε ηνλ 

θνξησηή Porfolio αιιά αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ην πψο ην κνληέιν κπνξεί λα 

κεηαθηλεζεί, λα πεξηζηξαθεί θαη λα αιιάμεη θιίκαθα κεηά ηε θφξησζή ηνπ. 

Σν κνληέιν εκθαλίδεηαη ζε έλα 3D θακβά ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ παξαζχξνπ ηεο 

εθαξκνγήο ελψ ζηε δεμηά πιεπξά ππάξρεη κία ζεηξά απφ θνπκπηά θαη έλα πιαίζην 

θεηκέλνπ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζέζεο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο 

θιίκαθαο ηνπ κνληέινπ. Οη ιεπηνκέξεηεο θάζε λέαο ηξνπνπνίεζεο κπνξνχλ λα 

ζσζνχλ ζε έλα αξρείν θεηκέλνπ θαη λα επαλαθνξησζνχλ ηελ επφκελε θνξά έηζη ψζηε 

ην κνληέιν λα μεθηλά ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, κε ζπγθεθξηκέλν πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

κέγεζνο.    

Σν δηάγξακκα  θιάζεσλ ηεο εθαξκνγήο Loader3D παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 3-16, 

κε νξαηέο κφλν ηηο public κεζφδνπο ησλ θιάζεσλ.  

Δηθόλα 3-16. Σν δηάγξακκα  θιάζεσλ ηεο εθαξκνγήο Loader3D 
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Οη θιάζεηο CheckerFloor θαη ColouredTile είλαη αθξηβψο ίδηεο κε ηα πξνεγνχκελα 

παξαδείγκαηα. 

Σα πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα είραλ απιά GUIs. Βαζηθά επξφθεηην γηα έλα 

αληηθείκελν Canvas3D ελζσκαησκέλν ζε έλα JPanel, κε ελέξγεηεο πνληηθηνχ γηα ηε 

κεηαθίλεζε ηνπ viewpoint. Ζ Loader3D δηαρεηξίδεηαη έλα πην πνιχπινθν GUI θαη 

ζηέιλεη ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε ζηελ WrapLoader3D, ε νπνία ηελ πεξλά ζηελ 

PropManager. Ζ PropManager αλαιακβάλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζέζεο, ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο θιίκαθαο ηνπ κνληέινπ. 

Ζ PropManager ζπλαληάηαη θαη ζηα επφκελα θεθάιαηα φπνηε γίλεηαη θφξησζε ελφο 

εμσηεξηθνχ κνληέινπ ζηε ζθελή. 

 

Υξήζε ηεο εθαξκνγήο Loader3D 

Ζ  Loader3D κπνξεί λα θιεζεί κε δχν ηξφπνπο: 

    java -cp "%CLASSPATH%;ncsa\portfolio.jar Loader3D" <filename> 

or: 

    java -cp "%CLASSPATH%;ncsa\portfolio.jar Loader3D" -c <filename> 
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Ζ εθαξκνγή εξεπλά ζηνλ ππνθαηάινγν models γηα ην ζπγθεθξηκέλν φλνκα αξρείν ην 

νπνίν θαη θνξηψλεη. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί ε παξάκεηξνο –c, ε εθαξκνγή ζα 

πξνζπαζήζεη λα θνξηψζεη ηα αξρείν πνπ πεξηέρεη ηηκέο γηα ηελ κεηαηφπηζε, ηελ 

πεξηζηξνθή θαη ηελ θιίκαθα (θαινχληαη coords data) νη νπνίεο θαη ζα εθαξκνζζνχλ 

ζην κνληέιν. 

Ζ Δηθφλα 3-17 παξνπζηάδεη ην κνληέιν Coolrobo.3ds φπσο αξρηθά θνξηψλεηαη ζηε 

ζθελή ελψ ε Δηθφλα 3-18 ην παξνπζηάδεη κεηά απφ δηαδνρηθέο κεηαθηλήζεηο, 

πεξηζηξνθέο θαη αιιαγέο θιίκαθαο. 

Δηθόλα 3-17. Σν κνληέιν Coolrobo.3ds όπσο αξρηθά θνξηώλεηαη ζηε ζθελή 

 
 

Δηθόλα 3-18. Σν κνληέιν Coolrobo.3ds κεηά από ρεηξηζκνύο 
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Σν viewpoint ζηηο εηθφλεο 3-16 θαη 3-17 έρεη κεηαθηλεζεί έηζη ψζηε λα εκθαληζηνχλ 

κεγαιχηεξεο ζηε ζθελή. Οη αιιαγέο ζην ξνκπφη γίλνληαη επθνιφηεξα αληηιεπηέο 

ζπγθξίλνληαο ην κέγεζνο ηνπ κε απηφ ηνπ θφθθηλνπ ηεηξαγψλνπ ηεο αξρήο ησλ 

αμφλσλ.. 

Σν θάησ κηζφ ηνπ GUI pane ηεο Δηθφλαο 3-18 παξνπζηάδεη ηελ ηξέρνπζα ξχζκηζε: 

ηελ (x,y,z) ζέζε κε άλπζκα (-1.9, 3.9, 0), ην άλπζκα ησλ πεξηζηξνθψλ αλά άμνλα (0, 

70, 0) θαη ηε ζπλνιηθή αιιαγή θιίκαθαο λα νξίδεη κεγέζπλζε κε ζπληειεζηή 2.594. 

Με ηελ επηινγή Save Coords νη ηξέρνπζεο ξπζκίζεηο απνζεθεχνληαη ζε νκψλπκν ηνπ 

κνληέινπ αξρείν θεηκέλνπ κε ηελ αθφινπζε γξακκνγξάθεζε: 

    Coolrobo.3ds 

    -p -1.9 3.9 0 

    -r 3333333 

    -s 2.594 

 

Ζ γξακκή p αλαθέξεηαη ζηηο (x,y,z) ζπληεηαγκέλεο, ε γξακκή r ζηηο πεξηζηξνθέο θαη 

ην s αλαθέξεηαη ζηε ζπλνιηθή αιιαγή θιίκαθαο. 

Οη κέζνδνη ηεο Loader3D δίλνληαη ζηελ Δηθφλα3-19. 

Δηθόλα 3-19. Οη κέζνδνη ηεο Loader3D 

 
 

Ζ Loader3D δεκηνπξγεί ηνλ GUI πίλαθα ειέγρνπ ηεο κε ηελ κέζνδν initGUI(). Ζ 

κέζνδνο ρεηξίδεηαη ηα δηάθνξα γεγνλφηα ηνπ πνληηθηνχ θαη ηνπ πιαηζίνπ θεηκέλνπ. 

Αλάινγα κε ην αίηεκα ηνπ ρξήζηε, ε actionPerformed θαιεί ηηο movePosn( ), 

rotate( ), scale( ), ή ηελ saveCoordsFile( )ηεο WrapLoader3D γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ην αληίζηνηρν αίηεκα. 
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Έλα ηκήκα ηνπ θψδηθα απηνχ έρεη σο εμήο: 

    // globals 

    // constants for specifying moves and rotations 

    private static final int X_AXIS = 0; 

    private static final int Y_AXIS = 1; 

    private static final int Z_AXIS = 2; 

    private static final int INCR = 0; 

    private static final int DECR = 1; 

 

    private WrapLoader3D w3d;    // the loader canvas 

 

 

    public void actionPerformed(ActionEvent e) 

    { 

      if (e.getSource( ) == saveBut)   // save coord info 

        w3d.saveCoordFile( ); 

      else if (e.getSource( ) == xPosLeftBut)   // an X move 

        w3d.movePos(X_AXIS, DECR); 

      else if (e.getSource( ) == xPosRightBut) 

        w3d.movePos(X_AXIS, INCR); 

      else if (e.getSource( ) == yPosLeftBut)   // a Y move 

        w3d.movePos(Y_AXIS, DECR); 

      else if (e.getSource( ) == yPosRightBut) 

        w3d.movePos(Y_AXIS, INCR); 

       ... 

      // more branches dealing with a Z move, X rotation, 

      // Y rotation, Z rotation, and scaling 

 

      showPosInfo( );   // update on-screen display 

      showRotInfo( ); 

      showScale( ); 

    } 

 

ην ηέινο ηεο actionPerformed, νη showPosInfo(), showRotInfo()επηθνηλσλνχλ 

κε ηελ WrapLoader3D γηα λα πάξνπλ ηα ηξέρνληα δεδνκέλα ζπληεηαγκέλσλ θαη λα 

ελεκεξψζνπλ ην GUI: 

    // global 

    private JTextField xyzTF; 
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    private void showPosInfo( ) 

    { 

      Vector3d loc = w3d.getLoc( );  // get coords data 

      xyzTF.setText("( " + df.format(loc.x) + ", " + 

          df.format(loc.y) + ", " + df.format(loc.z) + " )"); 

    } 

Γεκηνπξγία ηεο ζθελήο 

Όπσο θαη νη πξνεγνχκελεο Wrap θιάζεηο, ε WrapLoader3D δεκηνπξγεί ηε ζθελή (ην 

πάησκα, ηα θψηα, ην θφλην, ηε ζπκπεξηθνξά γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ πνληηθηνχ θαη ην 

viewpoint). Πξνζθέξεη κεζφδνπο ηηο νπνίεο κπνξεί λα θαιέζεη ε Loader3D γηα λα 

πάξεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ κνληέινπ.  

Ζ Δηθφλα 3-20 παξνπζηάδεη ηηο κεζφδνπο ηεο WrapLoader3D.  

Δηθόλα 3-20. Οη κέζνδνη ηεο WrapLoader3D 

 
 

Οη public κέζνδνη πεξλνχλ ηηο αηηήζεηο ηνπ ρξήζηε απφ ην GUI ζε έλα αληηθείκελν 

ηεο PropManager, ην propMan: 
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    // global 

    private PropManager propMan; 

 

    public void movePos(int axis, int change) 

    {  propMan.move(axis, change);  } 

 

Ζ PropManager ηξνπνπνηεί ην κνληέιν. Ζ WrapLoader3D απνθξχπηεη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο απφ ην επίπεδν παξνπζίαζεο (GUI) ηεο εθαξκνγήο. Απηή ε 

πξαθηηθή επηηξέπεη ζηελ WrapLoader3D λα δηεμάγεη ηνπο δηθνχο ηεο ειέγρνπο ζηηο 

εηζφδνπο ηνπ GUI (αλ θαη ζηελ παξνχζα πινπνίεζε απηφ δελ γίλεηαη). 

Σν αληηθείκελν ηεο PropManager δεκηνπξγείηαη ζηνλ constructor ηεο WrapLoader3D: 

    propMan = new PropManager(filename, hasCoordsInfo); 

 

Ζ θιήζε πεξηιακβάλεη ην φλνκα ηνπ αξρείνπ ηνπ κνληέινπ θαη κία ινγηθή κεηαβιεηή 

πνπ ππνδεηθλχεη αλ είλαη δηαζέζηκν θαη θάπνην αξρείν ζπληεηαγκέλσλ. 

Ο top-level TRansformGroup θφκβνο ηνπ κνληέινπ είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηεο 

κεζφδνπ getTG() ηνπ αληηθεηκέλνπ propMan θαη πξνζηίζεηαη ζηε ζθελή ζηελ 

createSceneGraph( ): 

    sceneBG.addChild( propMan.getTG( ) ); 

 

Υεηξηζκόο ηνπ κνληέινπ 

Ζ Δηθφλα 3-21 παξνπζηάδεη ηηο κεζφδνπο ηεο PropManager. 

mk:@MSITStore:C:/Users/gpanos/Desktop/Διπλωματική/Games.chm::/0596007302/killergame-chp-16-sect-9.html#killergame-CHP-16-FIG-21#killergame-CHP-16-FIG-21


 79 

Δηθόλα 3-21. Οη κέζνδνη ηεο PropManager 

 
 

Ζ θιάζε έρεη ηέζζεξηο θχξηεο αξκνδηφηεηεο: 

1. Φνξηψλεη ην κνληέιν, εθαξκφδεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε θιίκαθα θαη 

πεξηζηξέθεη ην κνληέιν αλ απηφ είλαη αξρείν ηνπ 3D Studio Max (3DS) 

2. Δθφζνλ δεηεζεί, θνξηψλεη ην αξρείν ζπληεηαγκέλσλ θαη εθαξκφδεη ηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ είλαη απνζεθεπκέλνη ζε απηφ. 

3. Καζηζηά δηαζέζηκν ηνλ top-level transformGroup θφκβν ηνπ κνληέινπ 

(εκεηψλεηαη φηη ζε απηή εδηθά ηελ εθαξκνγή ν ππνγξάθνο ηνπ κνληέινπ 

πξνζηίζεηαη ζηε ζθελή απφ ηελ WrapLoader3D)  

4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ην αληηθείκελν ηεο δέρεηαη θαη εθαξκφδεη 

εληνιέο ηνπ ρξήζηε γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζέζεο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

ηνπ κεγέζνπο ηνπ κνληέινπ, ηξνπνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ γξάθν 

ζθελήο (εκεηψλεηαη φηη ζε απηή εδηθά ηελ εθαξκνγή νη εληνιέο έξρνληαη 

απφ ην GUI κέζσ ηεο WrapLoader3D.) 
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Καηαζθεπή ηνπ γξάθνπ ζθελήο ηνπ κνληέινπ 

Ζ Δηθφλα 3-22 παξνπζηάδεη ηνλ γξάθν ζθελήο κεηά ηε θφξησζε ηνπ αξρείνπ 

dolphins.3ds. Σν αληηθείκελν ηεο PropManager δεκηνπξγεί ηνλ καθξχ θιάδν ζηα 

δεμηά ηεο εηθφλαο, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θφκβνπο TRansformGroup θαη 

έλα θφκβν BranchGroup κε ηξεηο θφκβνπο Shape3D σο παηδηά . Κάζε δειθίλη 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλα θφκβν . 

Ζ PropManager ρξεζηκνπνηεί ηέζζεξηο θφκβνπο transformGroup γηα λα ρεηξηζηεί 

ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ κνληέινπ: 

moveTG  

Γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεηαηνπίζεσλ. 

rotTG  

Γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ πεξηζηξνθψλ. 

scaleTG  

Γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αιιαγψλ θιίκαθαο 

objBoundsTG  

Γηα ηελ αξρηθή ξχζκηζε ηεο θιίκαθαο θαη ηελ πηζαλή πεξηζηξνθή ακέζσο 

κεηά ηε θφξησζε ηνπ κνληέινπ   
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Δηθόλα 3-22. Ο γξάθνο ζθελήο γηα ην κνληέιν dolphins.3ds 

 
 

Ο δηαρσξηζκφο απηφο επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία θάζε μερσξηζηήο ιεηηνπξγίαο ζε 

δηαθνξεηηθφ θφκβν θάζε θνξά. Απηή ε πξαθηηθή κεηψλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

θψδηθα εθκεηαιιεπφκελε ηελ ηεξαξρία ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ ησλ 

θφκβσλ transformGroup.   

ην ηνπηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ελφο θφκβνπ transformGroup ε αξρή είλαη 

πάληνηε ην ζεκείν (0,0,0) ρσξίο πεξηζηξνθέο ή αιιαγέο θιίκαθαο. Όηαλ ηψξα ε Java 

3D ζειήζεη λα απνδψζεη ηα ζρήκαηα πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ θφκβν απηφ, 

πξέπεη λα απνθηήζεη ηηο θαζνιηθέο ζπληεηαγκέλεο απηψλ (δειαδή ηε ζέζε ηνπο ζηνλ 

εηθνληθφ θφζκν). Απηφ ην πεηπραίλεη ππνινγίδνληαο ηα ζπλδπαζκέλα απνηειέζκαηα 

φισλ ησλ θφκβσλ transformGroup πνπ πξνεγνχληαη ηνπ εμεηαδφκελνπ ζηε 

δηαδξνκή απηνχ ζην γξάθν ζθελήο.  
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Γηα παξάδεηγκα, αλ ν θφκβνο moveTG νξίζεη κεηαηφπηζε ζην ζεκείν (1,5,0) απφ ην 

δηθφ ηνπ ζεκείν εθθίλεζεο (0,0,0), ηφηε φινη νη θφκβνη TRansformGroup θάησ απφ 

απηφλ ζηνλ γξάθν ζθελήο κεηαηνπίδνληαη επίζεο. Ζ Java 3D δεκηνπξγεί ην εθέ απηφ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απφδνζεο, αιιά ζε φηη αθνξά ηνπο θφκβνπο παηδηά, απηνί 

παξακέλνπλ ζην ζεκείν (0,0,0) ηνπ ηνπηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ. 

Ο δηαρσξηζηηθφο κεραληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί απηή ε εθαξκνγή απινπνηεί θαηά 

πνιχ ην έξγν ηνπ πξνγξακκαηηζηή ζε φηη αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία 

transformGroup κεηαζρεκαηηζκψλ. Γηα παξάδεηγκα, κία πεξηζηξνθή θαηά 70 κνίξεο 

γχξσ απφ ηνλ άμνλα z γηα ηνλ θφκβν rotTG ζα εθαξκνζζεί ζην ηνπηθφ ζχζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ ηνπ. Αλ ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε νη κεηαζρεκαηηζκνί ησλ 

πξνγφλσλ ηνπ θφκβνπ (θαη απηνί ήηαλ ζχλζεηνη πεξηιακβάλνληαο ηφζν πεξηζηξνθέο 

φζν θαη κεηαηνπίζεηο καδί), ε πεξηζηξνθή απηή ζα ήηαλ πνιχ πην πνιχπινθε θαζψο 

ζα έπξεπε λα αλαηξεζνχλ φινη νη πξνεγνχκελνη κεηαζρεκαηηζκνί, λα γίλεη ε 

πεξηζηξνθή θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθαξκνζηνχλ εθ λένπ νη αθπξσζέληεο 

κεηαζρεκαηηζκνί ησλ πξνγφλσλ. Σν πιενλέθηεκα ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ 

κεηαηνπίζεσλ απφ ηηο πεξηζηξνθέο, κε ηνλ θφκβν ησλ κεηαηνπίζεσλ (moveTG ) λα 

είλαη επάλσ απφ ηνλ θφκβν ησλ πεξηζηξνθψλ (rotTG), είλαη φηη νη πεξηζηξνθέο 

εθαξκφδνληαη κφλν ζηνλ rotTG θαη ηα παηδηά ηνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, κία ζεηηθή πεξηζηξνθή θαηά 90 κνίξεο γχξσ απφ ηνλ άμνλα y 

πεξηζηξέθεη ην XZ επίπεδν κε απνηέιεζκα νη άμνλεο x θαη z λα δείρλνπλ ζε λέεο 

θαηεπζχλζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, αλ έλα παηδί ηνπ θφκβνπ κεηαηνπηζηεί θαηά δχν κνλάδεο 

ζηελ θαηεχζπλζε (+x), ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε σο κεηαηφπηζε δχν κνλάδσλ ζηελ 

αξλεηηθή z θαηεχζπλζε (-z). Δπεηδή φκσο ν moveTG είλαη επάλσ απφ ηνλ rotTG, νη 

αιιαγέο ζηνπο άμνλεο πνπ επηθέξεη ν rotTG δελ επεξεάδνπλ ηνλ moveTG. Μία x 

κεηαηφπηζε ζα γίλεηαη πάληνηε θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x, φπσο αλακέλεηαη θαη απφ 

ηνλ ρξήζηε.  

Φόξησζε ηνπ κνληέινπ 

Ο γξάθνο ζθελήο δεκηνπξγείηαη ζηε κέζνδν loadFile() ηεο PropManager. Αξρηθά 

ην κνληέιν θνξηψλεηαη κέζσ ηεο θιάζεο ModelLoader θαη ν θφκβνο BranchGroup 

απηνχ εμάγεηαη ζηε κεηαβιεηή sceneGroup. ηε ζπλέρεηα ζρεκαηίδεηαη ε αιπζίδα 

ησλ ηεζζάξσλ transformGroup θφκβσλ. Ο αθφινπζνο θψδηθαο παξνπζηάδεη ηε 
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δεκηνπξγία ησλ objBoundsTG θαη scaleTG θαζψο θαη ηε ζχλδεζε ηνπ scaleTG κε ην 

objBoundsTG: 

    // create a transform group for the object's bounding sphere 

    TransformGroup objBoundsTG = new TransformGroup( ); 

    objBoundsTG.addChild( sceneGroup ); 

 

    // resize loaded object's bounding sphere (and maybe rotate) 

    String ext = getExtension(fnm); 

    BoundingSphere objBounds = (BoundingSphere) 

sceneGroup.getBounds( ); 

    setBSPosn(objBoundsTG, objBounds.getRadius( ), ext); 

 

    // create a transform group for scaling the object 

    scaleTG = new TransformGroup( ); 

    scaleTG.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_READ); 

    scaleTG.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_WRITE); 

    scaleTG.addChild( objBoundsTG );  // link TGs 

 

Σα capability bits ηνπ scaleTG (φπσο θαη ησλ rotTG θαη moveTG) πξέπεη λα ηεζνχλ ζε 

1 (set) πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ησλ θφκβσλ απηψλ αθνχ ε ζθελή 

γίλεη live.   

Ζ θιήζε ηεο setBSPosn() έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή θιίκαθαο ηνπ κνληέινπ 

έηζη ψζηε ε ζθαίξα νξίσλ ηνπ (bounding sphere) λα έρεη αθηίλα κίαο κνλάδαο. Απηφ 

βνεζά ζηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ πνιχ κηθξνχ ή πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ 

κνληέινπ. εκεηψλεηαη φηη απηή είλαη κία παξαιιαγή ηεο ηερληθήο κε ην bounding 

box πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή LoaderInfo3D.  

Αλ ε επέθηαζε ηνπ αξρείνπ είλαη .3ds, ηφηε ην κνληέιν πεξηζηξέθεηαη θαηά -90 

κνίξεο γχξσ απφ ηνλ άμνλα x πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ε δηαθνξά ησλ 

ζπζηεκάησλ αμφλσλ κεηαμχ ηνπ 3DS θαη ηεο Java 3D, φπσο πεξηγξάθεθε πξσηχηεξα. 

Φόξησζε θαη εθαξκνγή ησλ Coords Data 

Ζ ζπλάξηεζε getFileCoords αλνίγεη θαη δηαβάδεη ηηο γξακκέο ηνπ θεηκέλνπ. Απηέο 

πεξλνχλ ζηηο setCurrentPosn(),setCurrentRotation() ή setCurrentScale() 

αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ αθνινπζεί ην (-) ζηελ αξρή ηεο γξακκήο. 
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Ζ setCurrentPosn( ) εμάγεη ηηο (x, y, z) ηηκέο θαη θαιεί ηελ doMove() κε ηηο ηηκέο 

ησλ ζπληεηαγκέλσλ λα απνδίδνληαη κέζσ Vector3d αληηθεηκέλσλ. Ζ doMove() 

πξνζζέηεη ηελ κεηαηφπηζε ζηελ ηξέρνπζα ηηκή: 

    private void doMove(Vector3d theMove) 

    { moveTG.getTransform(t3d);        // get current posn from TG 

      chgT3d.setIdentity( );               // reset change TG 

      chgT3d.setTranslation(theMove);  // setup move 

      t3d.mul(chgT3d);                 // 'add' move to current posn 

      moveTG.setTransform(t3d);        // update TG 

    } 

Ζ κεηαβιεηή chgT3d είλαη έλα αληηθείκελν transform3D θαζνιηθήο εκβέιεηαο, ην 

νπνίν επαλαξρηθνπνηείηαη πξηλ ηε ρξήζε ηνπ ζε κνλαδηαίν πίλαθα. 

Ζ πξφζζεζε κίαο λέαο κεηαηφπηζεο γίλεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πηλάθσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα αληηθείκελα transform3D. 

Ζ setCurrentScale() είλαη παξφκνηα κέζνδνο, ε νπνία αθνχ εμαγάγεη ηελ ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή αιιαγήο θιίκαθαο, θαιεί ζηε ζπλέρεηα ηε κέζνδν scale() γηα λα 

εθαξκφζεη ηελ αιιαγή: 

    public void scale(double d) 

    { scaleTG.getTransform(t3d);    // get current scale from TG 

      chgT3d.setIdentity( );            // reset change Trans 

      chgT3d.setScale(d);           // set up new scale 

      t3d.mul(chgT3d);              // multiply new scale to current 

one 

      scaleTG.setTransform(t3d);    // update the TG 

      scale *= d;                   // update scale variable 

    } 

 

Υεηξηζκόο ηεο πεξηζηξνθήο 

Ο ρεηξηζκφο ησλ πεξηζηξνθψλ είλαη πην πνιχπινθνο εμαηηίαο ηεο καζεκαηηθήο 

ηδηφηεηαο πνπ νξίδεη φηη νη πεξηζηξνθέο γχξσ απφ δηαθνξεηηθνχο άμνλεο είλαη κε 

κεηαιιαθηηθέο (noncommutative). Γηα παξάδεηγκα κία ζεηξά απφ πεξηζηξνθέο κε 

αξρηθή κία πεξηζηξνθή θαηά 80 κνίξεο γχξσ απφ ηνλ άμνλα x θαη ζηε ζπλέρεηα κία 
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δεχηεξε θαηά 80 κνίξεο γχξσ απφ ηνλ άμνλα z, παξάγεη δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα αλ 

ε ζεηξά αληηζηξαθεί, φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο Δηθφλεο 3-23 θαη 3-24. 

 

Δηθόλα 3-23. εηξά πεξηζηξνθήο: άμνλαο x αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα άμνλαο z 

 
 

Δηθόλα 3-24.  εηξά πεξηζηξνθήο άμνλαο z αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα άμνλαο x 

 
 

ηηο παξαπάλσ εηθφλεο κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη φηη νη ηηκέο πεξηζηξνθήο είλαη 

(80, 0, 80). ε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ, ε παξαηήξεζε απηή καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε γξακκή κε ηηο ηηκέο ηεο πεξηζηξνθήο ζην αξρείν ησλ 

ζπληεηαγκέλσλ δελ επαξθεί γηα λα πεξηγξάςεη ζσζηά ην ζχλνιν ησλ ηξηψλ πηζαλψλ 

πεξηζηξνθψλ. Δίλαη απαξαίηεηε ε ζεηξά κε ηελ νπνία εθηεινχληαη νη πεξηζηξνθέο 
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απηέο. Ζ ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ βαζίδεηαη ζε κία απινπνίεζε ηνπ user interface: 

Έλα θιηθ ζε θνπκπί πεξηζηξνθήο αληηζηνηρεί ζε πεξηζηξνθή 10 κνηξψλ, ζεηηθή ή 

αξλεηηθή, γχξσ απφ ηνλ αληίζηνηρν άμνλα. Με απηφ ππφςε κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε 

φηη νη εληνιέο πεξηζηξνθήο ηνπ ρξήζηε κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ κε κία ζεηξά 

απφ αξηζκνχο, κε εχξνο απφ 1 έσο 6, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηε βεκαηηθή 

πεξηζηξνθή γχξσ απφ θάζε άμνλα, κε ηελ αθφινπζε ινγηθή:: 

1. Θεηηθή πεξηζηξνθή ROT_INCR γχξσ απφ ηνλ άμνλα  x. 

2. Αξλεηηθή πεξηζηξνθή ROT_INCR γχξσ απφ ηνλ άμνλα  x 

3. Θεηηθή πεξηζηξνθή ROT_INCR γχξσ απφ ηνλ άμνλα  y 

4. Αξλεηηθή πεξηζηξνθή ROT_INCR γχξσ απφ ηνλ άμνλα y 

5. Θεηηθή πεξηζηξνθή ROT_INCR γχξσ απφ ηνλ άμνλα  z 

6. Αξλεηηθή πεξηζηξνθή ROT_INCR γχξσ απφ ηνλ άμνλα z 

Ζ ROT_INCR είλαη κία ζηαζεξά πνπ νξίδεηαη ζηελ θιάζε PropManager κε ηηκή 10 

κνίξεο. 

Με απηή ηε ινγηθή ε πιεξνθνξία ηεο πεξηζηξνθήο γηα ηελ Δηθφλα 3-23 

θσδηθνπνηείηαη σο: 

    -r 1111111155555555 

 

Σα νθηψ «1» ζεκαίλνπλ πεξηζηξνθή 80 κνηξψλ γχξσ απφ ηνλ x, ελψ ηα νθηψ «5» 

ζεκαίλνπλ πεξηζηξνθή 80 κνηξψλ γχξσ απφ ηνλ z. 

Ζ Δηθφλα 3-24 θσδηθνπνηείηαη σο: 

    -r 5555555511111111 

Δθαξκνγή ηεο πεξηζηξνθήο 

Ζ ζεηξά ησλ αξηζκψλ πεξηζηξνθήο εμάγεηαη απφ ην αξρείν ζπληεηαγκέλσλ ζηε 

κέζνδν setCurrentRotation() ηεο PropManager. Ζ κέζνδνο θαιεί ηελ rotate() 

γηα λα εθηειέζεη ηελ πεξηζηξνθή γηα θάζε αξηζκφ. Ζ rotate() θαιεί ηελ doRotate() 

γηα λα αιιάμεη ηνλ γξάθν ηεο ζθελήο θαη κία εθ ησλ 

storeRotateX(),storeRotateY() ή  storeRotateZ()γηα λα θαηαγξάςεη ηελ 
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πεξηζηξνθή ζε έλα ArrayList φπνπ θπιάζζεηαη ε ζεηξά ησλ αξηζκψλ πεξηζηξνθήο. 

Ζ κέζνδνο έρεη σο εμήο: 

    private void doRotate(int axis, int change) 

    { 

      double radians = (change == INCR) ? ROT_AMT : -ROT_AMT; 

      rotTG.getTransform(t3d);     // get current rotation from TG 

      chgT3d.setIdentity( );        // reset change Trans 

      switch (axis) {              // setup new rotation 

        case X_AXIS: chgT3d.rotX(radians); break; 

        case Y_AXIS: chgT3d.rotY(radians); break; 

        case Z_AXIS: chgT3d.rotZ(radians); break; 

        default: System.out.println("Unknown axis of rotation"); 

break; 

      } 

      t3d.mul(chgT3d);     // 'add' new rotation to current one 

      rotTG.setTransform(t3d);     // update the TG 

    } 

Ο θψδηθαο είλαη παξαπιήζηνο απηνχ ησλ doMove() θαη scale(): Σν ηζρχνλ 

TRanform3D αληηθείκελν εμάγεηαη απφ ηνλ θφκβν, ε πεξηζηξνθή ηνπ ελεκεξψλεηαη 

γηα λα ζπκθσλεί κε ηελ αιιαγή θαη ζηε ζπλέρεηα απνζεθεχεηαη πίζσ ζηνλ θφκβν.   

 

Καζηζηώληαο ην κνληέιν δηαζέζηκν 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 3-22 ν top level θφκβνο ηνπ γξάθνπ ηνπ κνληέινπ 

είλαη ν moveTG TransformGroup. ε απηφλ απνθηνχκε πξφζβαζε κέζσ ηεο getTG():  

    public TransformGroup getTG( ) 

    {  return moveTG; } 

Σν κνλαδηθφ ιεπηφ ζεκείν εδψ είλαη φηη νη θφκβνη moveTG, rotTG, θαη scaleTG ζα 

ηξνπνπνηεζνχλ ζρεδφλ ζίγνπξα κεηά ηε θφξησζε ηνπ κνληέινπ ζηε ζθελή. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ηα capability bits ηνπο ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε «έλα» (set) πξνθεηκέλνπ 

λα επηηξαπεί ε ηξνπνπνίεζε ησλ θφκβσλ θαηά ηελ εθηέιεζε:  

    // create a transform group for scaling the object 

    scaleTG = new TransformGroup( ); 

    scaleTG.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_READ); 

    scaleTG.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_WRITE); 
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    scaleTG.addChild( objBoundsTG ); 

 

    // create a transform group for rotating the object 

    rotTG = new TransformGroup( ); 

    rotTG.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_READ); 

    rotTG.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_WRITE); 

    rotTG.addChild( scaleTG ); 

 

    // create a transform group for moving the object 

    moveTG = new TransformGroup( ); 

    moveTG.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_READ); 

    moveTG.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_WRITE); 

    moveTG.addChild( rotTG ); 

 

Σξνπνπνίεζε ηνπ κνληέινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

Σα αηηήκαηα ηνπ ρξήζηε γηα κεηαηφπηζε, πεξηζηξνθή ή αιιαγή θιίκαθαο πεξλνχλ 

απφ ην GUI ηεο Loader3D δηα κέζσ ηεο WrapLoader3D ζην αληηθείκελν ηεο 

PropManager. Οη ζρεηηθέο κέζνδνη είλαη νη move(), rotate(), scale(), and 

saveCoordFile(). 

Οη rotate() θαη scale() πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. Υξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ζην 

κνληέιν εθαξκφδνληαη ηα δεδνκέλα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ αξρείνπ. Ζ θχξηα 

αξκνδηφηεηα ηεο move()είλαη λα αληηζηνηρίζεη ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη απφ ην 

GUI (άμνλα θαη θαηεχζπλζε) ζε έλα άλπζκα ην νπνίν θαη ζα πεξάζεη ζηελ doMove(). 

Ζ saveCoordFile( ) είλαη απιή ζηε ιεηηνπξγία ηεο αιιά βαζίδεηαη ζε θαζνιηθέο 

κεηαβιεηέο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηελ πιεξνθνξία ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ 

κνληέινπ. 

Έλα ηειεπηαίν ζεκείν πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη ην θνκκάηη θψδηθα πνπ 

εκθαλίδεη ζην GUI ηελ πιεξνθνξία ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ κνληέινπ. Απηφ 

γίλεηαη κέζσ ησλ θιήζεσλ ησλ  getLoc( ), geTRotations( ), θαη getScale( ) 

ηεο θιάζεο απφ ηελ θιάζε PropManager. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ  Loader3D: 

    // global 

    private WrapLoader3D w3d; 
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    private void showPosInfo( ) 

    { Vector3d loc = w3d.getLoc( ); 

      xyzTF.setText("( " + df.format(loc.x) + ", " + 

          df.format(loc.y) + ", " + df.format(loc.z) + " )"); 

    } 

 

ηελ WrapLoader3D: 

// global 

    private PropManager propMan; 

 

    public Vector3d getLoc( ) 

    {  return propMan.getLoc( );  } 

 

ηελ PropManager: 

    public Vector3d getLoc( ) 

    { moveTG.getTransform(t3d); 

      Vector3d trans = new Vector3d( ); 

      t3d.get(trans); 

      return trans; 

    } 
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Κεθάιαην 4 : 3D Sprites (θηλνύκελα κνληέια) 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε αλάπηπμε ηεο θιάζεο ε νπνία κπνξεί λα 

επεθηαζεί γηα ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ εηδψλ sprites. Σν sprite ηνπ ρξήζηε (ην ξνκπφη) 

θαη έλα sprite δηψθηεο (κία παιάκε) παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 4-1 ζην γλψξηκν 

ζθεληθφ κε ηελ πξνζζήθε θάπνησλ επηπιένλ αληηθεηκέλσλ (φπσο ελφο θάζηξνπ θαη 

ελφο θνίληθα) θαη νξηζκέλσλ θπιηλδξηθψλ εκπνδίσλ. 

Δηθόλα 4-1. Σα 3D sprites ηεο εθαξκνγήο 

 
 

Ζ εθαξκνγή απηή πξαγκαηεχεηαη ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

πκπεξηθνξά ησλ sprites  

Σα sprites ειέγρνληαη απφ ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο Behavior. 

Κάκεξα ηξίηνπ πξνζψπνπ  
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Μία απιή θάκεξα ηξίηνπ πξνζψπνπ πξνζαξκφδεη απηφκαηα ην viewpont ηνπ 

ρξήζηε θαζψο ην sprite ηνπ ρξήζηε (ην ξνκπφη) θηλείηαη ζηε ζθελή. Ζ θάκεξα 

κπνξεί λα θάλεη δνπκ κέζα θαη έμσ ζηε ζθελή ειεγρφκελε κέζσ ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ. 

Δκπφδηα 

Ζ ζθελή πεξηέρεη εκπφδηα απφ ηα νπνία ηα sprites δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ 

(πξφθεηηαη γηα απιά θπιηλδξηθά ζρήκαηα). Δπίζεο ηα sprites δελ κπνξνχλ λα 

θηλεζνχλ έμσ απφ ηα φξηα ηνπ παηψκαηνο. 

Αλίρλεπζε ζπγθξνχζεσλ  

Μέζσ ηεο ηερληθήο ειέγρνπ νξίσλ (bounds checking) γηα θάζε ζρήκα, είλαη 

δπλαηή ε αλίρλεπζε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ spites θαζψο κεηαμχ ησλ 

sprites θαη ησλ εκπνδίσλ. 

Καζνξηζκφο ηεο ζθελήο  

Έλα αξρείν θεηκέλνπ κε ην φλνκα “tour.txt” πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηα αξρεία ησλ εκπνδίσλ θαη ηνπ ζθεληθνχ (δέληξν, θάζηξν) θαζψο θαη 

ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ ζηε ζθελή. Ζ θφξησζε ησλ κνληέισλ απηψλ γίλεηαη 

κέζσ αληηθεηκέλσλ ηεο θιάζεο PropManager. 

Δηθφλα θφληνπ  

Σν θφλην ηεο ζθελήο δεκηνπξγείηαη κε κία εηθφλα JPEG κε ηελ θαηάιιειε 

αιιαγή θιίκαθαο. 

 

Δκθάληζε ζε πιήξε νζφλε  

Ζ εθαξκνγή απηή είλαη ξπζκηζκέλε λα εκθαλίδεηαη ζε πιήξε νζφλε. 

Γηαγξάκκαηα θιάζεσλ ηεο Tour3D 

Ζ Δηθφλα 4-2 παξνπζηάδεη ηα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ ηεο Tour3D, εκθαλίδνληαο γηα 

ιφγνπο απινχζηεπζεο κφλν ηα νλφκαηα ησλ θιάζεσλ. 
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Δηθόλα 4-2. Γηαγξάκκαηα θιάζεσλ ηεο Tour3D 

 

Ζ Tour3D θιάζε είλαη ην top-level JFrame ηεο εθαξκνγήο. Ζ WrapTour3D δεκηνπξγεί 

ηε ζθελή θαη είλαη παξφκνηα κε ηηο Wrap θιάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εθαξκνγψλ ζην 

φηη δεκηνπξγεί ην πάησκα θαη εηνηκάδεη ηνλ θσηηζκφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε 

θνξηψλεη επηπιένλ ηα αληηθείκελα ηνπ ζθεληθνχ θαη ηα εκπφδηα θαη δεκηνπξγεί ηα 

sprites. 

H PropManager δελ αιιάδεη θαζφινπ απφ εθείλε ηεο εθαξκνγήο Loader3D ηνπ 

θεθαιαίνπ 3. Οη CheckerFloor θαη παξακέλνπλ ColouredTiles θαη απηέο ίδηεο. Μία 

λέα θιάζε είλαη ε Obstacles, ε νπνία απνζεθεχεη πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηα 

εκπφδηα ηεο ζθελήο.  

Σα sprites είλαη ππνθιάζεηο ηεο Sprite3D. Σν ξνκπφη είλαη έλα αληηθείκελν ηεο 

TourSprite, θαη ε παιάκε είλαη αληηθείκελν ηεο AlienSprite. Ζ TourSprite 

ειέγρεηαη απφ ηελ TouristControls θαη ε TimeBehavior ελεκεξψλεη ηελ 

AlienSprite. Ζ TouristControls θαη ε TimeBehavior είλαη ππνθιάζεηο ηεο 

Behavior.  

 

Γεκηνπξγία ηεο ζθελήο 

Ζ Δηθφλα 4-3 παξνπζηάδεη ηηο κεζφδνπο ηεο WrapTour3D. 
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Δηθόλα 4-3. Οη κέζνδνη ηεο WrapTour3D 

 
 

H δεκηνπξγεί ην πάησκα θαη εηνηκάδεη ηνλ θσηηζκφ (φπσο θαη νη άιιεο Wrap θιάζεηο 

σο ηψξα). Οη δηαθνξέο είλαη φηη θαηά πξψηνλ ε κέζνδνο addBackground 

ρξεζηκνπνηεί κία θιηκαθσκέλε εηθφλα θαη θαηά δεχηεξνλ ππάξρνπλ ηξεηο επηπιένλ 

κέζνδνη makeScenery(), addTourist(), θαη addAlien(). Οη κέζνδνη απηέο 

θαινχληαη απφ ηελ γηα λα πξνζζέζνπλ ηα ζθεληθά, ηα εκπφδηα θαη ηα sprites ζηε 

ζθελή.  

Ζ Δηθφλα 4-4 παξνπζηάδεη ηνλ γξάθν ζθελήο ηεο εθαξκνγήο. Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ 

εμεγνχληαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο, 
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Δηθόλα 4-4. Ο γξάθνο ζθελήο ηεο εθαξκνγήο Tour3D 

 
 

Πξόζζεζε εηθόλαο θόληνπ 

Έλαο θφκβνο θφληνπ ηεο θιάζεο Background κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ζηαζεξφ 

ρξψκα, κία εηθφλα, ή έλα γεσκεηξηθφ ζρήκα (π.ρ. κία ζθαίξα ή έλα θχβν) κε κία 

εηθφλα απνηππσκέλε ζε απηφ. ηελ εθαξκνγή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ην αξρείν 

bigSky.jpg ην νπνίν πεξηέρεη κία εηθφλα ελφο νκηριψδνπο νπξαλνχ, κεγέζνπο 400 x 

400 pixels: 
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    TextureLoader bgTexture = new TextureLoader("models/bigSky.jpg", 

null); 

    Background back = new Background(bgTexture.getImage( )); 

    back.setImageScaleMode(Background.SCALE_FIT_MAX);   // fit the 

display 

 

    back.setApplicationBounds( bounds ); 

    sceneBG.addChild( back ); 

 

Ζ εηθφλα θνξηψλεηαη σο πθή θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε κνξθή 

ImageComponent2D γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην αληηθείκελν ηεο Background. Ζ 

Java 3D δηαζέηεη δηάθνξεο κεζφδνπο θιηκάθσζεο (scaling modes) γηα ηελ θιάζε 

Background. Απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ πξνζαξκφδεη ηελ θιίκαθα ηεο εηθφλαο 

έηζη ψζηε απηή λα θαηαιακβάλεη φιν ην παξάζπξν πξνβνιήο. Κάηη ηέηνην βέβαηα 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή παξακφξθσζε θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηηκήζεθε ε 

νκηριψδεο πθή γηα ηνλ νπξαλφ κηαο θαη ε παξακφξθσζε γίλεηαη ιηγφηεξν αηζζεηή κε 

ηνλ ηξφπν απηφ. Μία άιιε κέζνδνο είλαη ε Background.SCALE_REPEAT ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί φκνηα «πιαθίδηα» (tiles) ηεο εηθφλαο γηα λα γεκίζεη ηελ επηθάλεηα 

πξνβνιήο.  

Έλα κεηνλέθηεκα ηεο ρξήζεο ζηαζεξήο εηθφλαο σο θφλην είλαη φηη ην ζθεληθφ 

παξακέλεη ακεηάβιεην αθφκε θαη φηαλ ην viewpoint αιιάδεη. Οξίδνληαο έλα ζρήκα 

ζαλ θφλην θαη εθαξκφδνληαο κία πθή ζε απηφ πεηπραίλνπκε κία ξεαιηζηηθφηεξε 

αλαπαξάζηαζε θαζψο ν ρξήζηεο θηλνχκελνο βιέπεη δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ θφληνπ. 

Με παξφκνηα ηερληθή κπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα ηνπνζεηεζνχλ αζηέξηα ζηνλ 

νπξαλφ. 

Πξνβνιή πιήξνπο νζόλεο 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα λα ιεηηνπξγήζεη κία εθαξκνγή ζε πιήξε νζφλε. Ο πξψηνο 

ηξφπνο νξίδεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ παξαζχξνπ λα είλαη φκνηεο κε εθείλεο ηεο νζφλεο. Ο 

δεχηεξνο, ν νπνίνο θαιείηαη full-screen exclusive mode (FSEM), δίλεη ζηελ εθαξκνγή 

απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο νζφλεο. 
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ην εξψηεκα πνηνο ηξφπνο είλαη πξνηηκφηεξνο, ην θξηηήξην ηεο ηαρχηεηαο δελ παίδεη 

ηδηαίηεξν ξφιν θαζψο ε Java 3D θαη ζηνπο δχν ηξφπνπο πεξλά ηα αηηήκαηα 

επεμεξγαζίαο γξαθηθψλ ζηελ OpenGL ή ην DirectX. 

Έλα πιενλέθηεκα ηνπ FSEM είλαη ν έιεγρνο ηεο αλάιπζεο ηεο νζφλεο. Έλα κηθξφ 

πιενλέθηεκα είλαη ε αδχλακε αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηα  Swing components θαζψο νη 

πεξηζζφηεξεο δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ . Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο είλαη φηη ε κέζνδνο 

GraphicsDevice.isFullScreenSupported() κπνξεί λα επηζηξέςεη (ζε νξηζκέλεο 

εθδφζεηο ηνπ Unix). ηα ζπζηήκαηα πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη ν FSEM, επηιέγεηαη 

απηφκαηα ν πξψηνο ηξφπνο. ην θεθάιαην απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ν πξψηνο ηξφπνο. 

Ζ αιιαγή κεγέζνπο ηνπ παξαζχξνπ απαηηεί ηξεηο ελέξγεηεο. ηελ θιάζε Tour3D ην 

κελνχ θαη ηα ππφινηπα πεξηηηά ζηνηρεία ηνπ πιαζίνπ JFrame απελεξγνπνηνχληαη: 

    setUndecorated(true); 

ηελ WrapTour3D ην panel πξέπεη λα αιιάμεη κέγεζνο γηα λα «γεκίζεη» ηελ νζφλε: 

    setPreferredSize( Toolkit.getDefaultToolkit( ).getScreenSize( ) ); 

Με δεδνκέλε ηελ απνπζία γξακκήο κελνχ, ε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηεξκαηηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζίδεηαη ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε κίαο αλψλπκεο θιάζεο KeyAdapter ζην παξάζπξν πνπ έρεη ην focus, 

ην νπνίν είλαη ην αληηθείκελν ηεο Canvas3D ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή: 

    canvas3D.setFocusable(true); 

    canvas3D.requestFocus( ); 

 

    canvas3D.addKeyListener( new KeyAdapter( ) { 

    // listen for Esc, q, end, Ctrl-c on the canvas to 

    // allow a convenient exit from the full screen configuration 

      public void keyPressed(KeyEvent e) 

      { int keyCode = e.getKeyCode( ); 

        if ((keyCode == KeyEvent.VK_ESCAPE) || 

            (keyCode == KeyEvent.VK_Q) || 

            (keyCode == KeyEvent.VK_END) || 

            ((keyCode == KeyEvent.VK_C) && e.isControlDown( )) ) { 

          win.dispose( ); 

          System.exit(0);    // exit( ) isn't sufficient usually 
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        } 

      } 

    }); 

 

Ζ ζχιιεςε γεγνλφησλ ηνπ πιεθηξνινγίνπ (KeyEvents) απφ ηελ WrapTour3D δελ 

απνθιείεη ηε ρξήζε ηνπο απφ άιια ηκήκαηα ηεο εθαξκνγήο. Ζ θιάζε 

TouristControls γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηεί KeyEvents πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη 

ηελ θίλεζε ηνπ ξνκπφη θαη λα πξνζαξκφζεη θαηάιιεια ην viewpoint ηνπ ρξήζηε.  

Ζ θιήζε ηεο κεζφδνπ Window.dispose( ) ε νπνία εθαξκφδεηαη ζην αληηθείκελν 

win ην νπνίν δεκηνπξγείηαη ζηελ Tour3D θαη απνηειεί reference πξνο ην top-level 

Jframe απνηειεί πξνηηκφηεξε πξαθηηθή ηεξκαηηζκνχ ηεο εθαξκνγήο θαζψο ζπρλά ε 

απιή θιήζε ηεο exit() δελ θαζαξίδεη ηελ νζφλε απφ ηελ εηθφλα ηεο εθαξκνγήο. 

Πξνζζήθε ζθεληθνύ θαη εκπνδίσλ 

Ζ Tour3D θάλεη δηαρσξηζκφ κεηαμχ ζθεληθνχ θαη εκπνδίσλ. Σν ζθεληθφ πξνέξρεηαη 

απφ εμσηεξηθά κνληέια (π.ρ. θάζηξν, θνίληθαο) θαη θνξηψλεηαη κέζσ PropManager 

αληηθεηκέλσλ. Σα εκπφδηα είλαη θφθθηλεο θνιφλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε θψδηθα θαη 

ρξεηάδνληαη κφλν ηηο (x,z) ζπληεηαγκέλεο γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζην επηζπκεηφ ζεκείν 

ηνπ παηψκαηνο.  

Μία αθφκε ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη φηη ην ζθεληθφ είλαη δηαπεξαηφ απφ ηα sprites 

ελψ ηα εκπφδηα εκπνδίδνπλ ηελ θίλεζε ησλ sprites δηακέζνπ απηψλ.  

Σα δεδνκέλα ηνπ ζθεληθνχ θαη ησλ εκπνδίσλ δηαβάδνληαη απφ έλα αξρείν ην φλνκα 

ηνπ νπνίνπ δίλεηαη σο παξάκεηξνο ζηε γξακκή εληνιψλ: 

    java -cp %CLASSPATH%;ncsa\portfolio.jar Tour3D ctour.txt 

Ζ επέθηαζε ηεο classpath γίλεηαη γηα λα κπνξέζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο 

loaders ηνπ NCSA Portfolio package. 

Ζ γξακκνγξάθεζε ηνπ tour αξρείνπ είλαη απιή. Κάζε γξακκή πεξηέρεη είηε ην φλνκα 

αξρείνπ ελφο κνληέινπ, είηε κία ζεηξά απφ ζπληεηαγκέλεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

εκπνδίσλ. Οη ζπληεηαγκέλεο αξρίδνπλ κε ην πξφζεκα –o. 
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Σν αξρείν ctour.txt πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ζθελήο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 4-1 πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

    Castle.cob 

    -o (4,4) (6,6) 

    Palm.dxf 

    -o (-2,3) 

Οη ζπληεηαγκέλεο ησλ εκπνδίσλ πεξλνχλ ζην αληηθείκελν ηεο θιάζεο Obstacle ην 

νπνίν δεκηνπξγεί ηηο απαξαίηεηεο δνκέο δεδνκέλσλ, κεηαμχ απηψλ θαη ηνπο ηξεηο 

θφθθηλνπο θπιίλδξνπο. 

Σα αξρεία ησλ κνληέισλ ζεσξείηαη φηη βξίζθνληαη ζηνλ ππνθαηάινγν models θαη 

ζπλνδεχνληαη απφ αξρεία ζπληεηαγκέλσλ γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζή ηνπο ζηε ζθελή. 

Σα αξρεία ζπληεηαγκέλσλ ζπδεηήζεθαλ ζην Κεθάιαην 3 θαη δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

εθαξκνγή Loader3D γηα λα θξαηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηελ κεηαηφπηζε, 

ηελ πεξηζηξνθή θαη ηελ αιιαγή θιίκαθαο ηνπ κνληέινπ. Σα αξρεία απηά ζε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηελ PropManager ζηελ εθαξκνγή Loader3D ακέζσο κεηά ηε 

θφξησζε ηνπ κνληέινπ γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ην κνληέιν ζηηο επηζπκεηέο 

(απνζεθεπκέλεο) ζπληεηαγκέλεο. Ζ θιάζε PropManager επαλαρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

Tour3D γηα λα ηνπνζεηήζεη ζσζηά ηα κνληέια ζηε ζθελή. Ζ θφξησζε ηνπ αξρείνπ 

tour.txt γίλεηαη απφ ηελ makeScenery() ηεο WrapTour3D. Παξαηίζεηαη ην ζρεηηθφ 

ηκήκα θψδηθα: 

    obs = new Obstacles( );    // initialise Obstacle object 

    PropManager propMan; 

    ... // other nonrelevant code 

 

    BufferedReader br = new BufferedReader( new FileReader(tourFile)); 

    String line; 

    while((line = br.readLine( )) != null) { 

      if (line.startsWith("-o"))   // save obstacle info 

        obs.store( line.substring(2).trim( ) ); 

      else {    // load scenery 

        propMan = new PropManager(line.trim( ),true); 

        sceneBG.addChild( propMan.getTG( ) );    // add to scene 

      } 

    } 
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    br.close( ); 

    sceneBG.addChild( obs.getObsGroup( ) );  // add obs to scene 

 

Έλα αληηθείκελν PropManager δεκηνπξγεί έλαλ θιάδν ζην γξάθν ζθελήο ν νπνίνο 

πεξηέρεη κία αιπζίδα θφκβσλ transformGroups. ηελ Δηθφλα 4-4 νη αιπζίδεο πάλσ 

απφ ηνπο θφκβνπο BranchGroups γηα ην θάζηξν θαη ηνλ θνίληθα ζρεδηάζηεθαλ σο 

ηεηξάγσλα. Ζ αιπζίδα απηή ησλ TRansformGroups κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πξνζζέηεη 

πεξηηηή πνιππινθφηεηα θαη επίζεο φηη απμάλεη ην δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο γηα ηελ 

απφδνζε ηνπ γξάθνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα αληηθείκελα απηά δελ αιιάδνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο. Γη’ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απελεξγνπνηεζνχλ ηα ζρεηηθά capability bits, ν βειηηζηνπνηεηήο ηεο Java 3D ζα ηα 

ελνπνηήζεη ζε έλα θφκβν γηα ηαρχηεξε απφδνζε. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε 

ηελ πξνζζήθε κίαο κεζφδνπ ζηελ PropManager ε νπνία ζα έθαλε ηα αθφινπζα:  

    moveTG.clearCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_READ); 

    moveTG.clearCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_WRITE); 

Ζ πξαθηηθή απηή γηα ιφγνπο απιφηεηαο δελ αθνινπζήζεθε εδψ θαη ε θιάζε 

PropManager παξακέλεη ίδηα κε απηή ησλ πξνεγνχκελσλ Κεθαιαίσλ.  

Εκπόδηα  

Σν αληηθείκελν Obstacles πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ makeScenery() δηαηεξεί 

ηξηψλ εηδψλ πιεξνθνξίεο: 

 Έλαλ δηζδηάζηαην πίλαθα απφ ινγηθέο κεηαβιεηέο, ηνλ obs, ν νπνίνο δείρλεη 

αλ έλα ζπγθεθξηκέλν δεχγνο ζπληεηαγκέλσλ (x,z) είλαη θαηεηιεκκέλν απφ 

θάπνην εκπφδην.   

 Έλαλ δηζδηάζηαην πίλαθα απφ αληηθείκελα BoundingSphere, ηνλ obsBounds, 

ν νπνίνο θαζνξίδεη ηνλ ρψξν επηξξνήο ελφο εκπνδίνπ δεδνκέλεο ηεο (x,z) 

ζέζεο ηνπ.  

 Έλαλ θφκβν Group, ηνλ obsGroup, ν νπνίνο νκαδνπνηεί ηνπο θπιίλδξνπο πνπ 

αλαπαξηζηνχλ ηα εκπφδηα. 

Σν δηάγξακκα ηεο Obstacles παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 4-5. 
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Δηθόλα 4-5. Η θιάζε Obstacles 

 
 

Ο θψδηθαο ηεο θιάζεο απηήο απινπνηείηαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ 

εκπνδίσλ ζε αθέξαηεο κφλν ζπληεηαγκέλεο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε αιγνξίζκσλ θαη δνκψλ δεδνκέλσλ βαζηζκέλσλ ζε πίλαθεο.  

Έλα δεχγνο ζπληεηαγκέλσλ (x,z) ειέγρεηαη γηα ην αλ «βξίζθεηαη θνληά» ζε εκπφδην 

κέζσ ηεο nearObstacle(), ε νπνία θαιείηαη απφ ηα sprites κέζσ ηεο θιάζεο 

Sprite3D. Δπηζηξέθεη true αλ ε εμεηαδφκελε ζέζε είλαη έμσ απφ ηα φξηα ηνπ 

παηψκαηνο ή πνιχ θνληά ζε εκπφδην. Ζ εγγχηεηα εμεηάδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ αλ κία 

ζθαίξα νξίσλ κε θέληξν ην εμεηαδφκελν ζεκείν ηέκλεηαη απφ θάπνηα απφ ηηο ζθαίξεο 

νξίσλ ηνπ πίλαθα obsBounds:    

    BoundingSphere bs = new BoundingSphere( pos, radius); 

    for (int z=0; z <= FLOOR_LEN; z++) 

      for(int x=0; x <= FLOOR_LEN; x++) 

        if (obs[z][x]) {   // does (x,z) have an obstacle? 

          if (obsBounds[z][x].intersect(bs)) 

            return true; 

        } 

    return false; 
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Ζ ζθαίξα νξίσλ δεκηνπξγείηαη κε ηελ θιάζε BoundingSphere θαη θαζνξίδεηαη απφ 

ην θέληξν θαη ηελ αθηίλα ηεο. Οη ζθαίξεο νξίσλ ησλ εκπνδίσλ δεκηνπξγνχληαη θαζψο 

νη ζπληεηαγκέλεο ηνπο δηαβάδνληαη απφ ην αξρείν tour.txt θαη απνζεθεχνληαη ζηνλ 

πίλαθα obsBounds. Υξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο intersect ηεο θιάζεο 

BoundingSphere ε νπνία επηζηξέθεη true αλ δχν ζθαίξεο ηέκλνληαη. 

Ο παξαπάλσ αιγφξηζκνο είλαη εμαληιεηηθφο ππφ ηελ έλλνηα φηη ειέγρεη θάζε εκπφδην 

γηα ηελ δεδνκέλε ζέζε (pos). Θα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφ ην λα πεξηνξίδεηαη ν 

αξηζκφο ησλ εκπνδίσλ κέζσ ρξήζεο ηεο ηηκήο pos, αιιά απηφ ζα απαηηνχζε πην 

δνκεκέλν θαη ζχλζεην ηξφπν απνζήθεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο ησλ εκπνδίσλ, θάηη πνπ 

είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθν γηα ηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο εθαξκνγήο.  

Κάζε εκπφδην απεηθνλίδεηαη σο έλαο θφθθηλνο θχιηλδξνο θαη ηνπνζεηείηαη θάησ απφ 

έλαλ θφκβν TRansformGroup πξνθεηκέλνπ απηφο λα ηνλ πξνζαλαηνιίζεη ζσζηά ζηε 

ζθελή, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ . Ο θφκβνο TRansformGroup κεηαθηλεί ηνλ 

θχιηλδξν πξνο ηα πάλσ θαηά HEIGHT/2 ,έηζη ψζηε ε βάζε  ηνπ λα βξίζθεηαη αθξηβψο 

ζην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ.   

Σν βαζηθό 3D Sprite 

Ζ Sprite3D είλαη ε βαζηθή θιάζε γηα ηε δεκηνπξγία 3D sprites. Ζ ππνθιάζε 

TourSprite ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη ην sprite ξνκπφη ηνπ ρξήζηε θαη ε 

AlienSprite είλαη ππνθιάζε ηεο TourSprite πνπ δεκηνπξγεί ηελ «εμσγήηλε» 

παιάκε (γη’απηφ θαη ην φλνκα “Alien”). 

H TourSprite ειέγρεηαη απφ ηελ TouristControls, ε νπνία επηβιέπεη ηελ είζνδν 

απφ ην πιεθηξνιφγην θαη κπνξεί λα πξνζαξκφδεη θαηάιιεια ηε ζέζε ηνπ sprite ή ην 

viewpoint ηνπ ρξήζηε. Ζ AlienSprite ελεκεξψλεηαη πεξηνδηθά απφ ηελ 

TimeBehavior πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ηελ παιάκε λα θπλεγά ην ξνκπφη. 

Ζ Δηθφλα 4-6 παξνπζηάδεη ηηο public κεζφδνπο ησλ ππνθιάζεσλ ησλ  Sprite3D θαη 

Behavior θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. 
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Δηθόλα 4-6. Σκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο θιάζεσλ ηεο Tour3D 

 
 

H Sprite3D αληηπξνζσπεχεη έλα κνληέιν ηθαλφ λα θηλεζεί ζην επίπεδν XZ, λα 

πεξηζηξαθεί γχξσ απφ ηνλ άμνλα θαη λα αληρλεχζεη εκπφδηα θαζψο θαη ηα φξηα ηνπ 

δαπέδνπ. Σν sprite κπνξεί επίζεο λα γίλεη αλελεξγφ θαη λα εμαθαληζζεί απφ ηε ζθελή. 

Ο constructor ηεο Sprite3D ρξεζηκνπνηεί ηελ PropManager γηα λα θνξηψζεη ην 

κνληέιν ηνπ sprite. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηεη έλα θφκβν Switch θαη έλαλ θφκβν 

transformGroup πάλσ απφ ηνλ γξάθν ηνπ κνληέινπ. Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηνπο 

θιάδνπο ηνπ ξνκπφη (Coolrobo.3ds) θαη ηεο παιάκεο (hand1.obj) ζηελ Δηθφλα 4-4. Ο 

ζρεηηθφο θψδηθαο έρεη σο εμήο: 

    PropManager propMan = new PropManager(fnm, true); 

 

    visSwitch = new Switch( );   // for sprite visibility 

    visSwitch.setCapability(Switch.ALLOW_SWITCH_WRITE); 

    visSwitch.addChild( propMan.getTG( ) );     // add obj to switch 

    visSwitch.setWhichChild( Switch.CHILD_ALL );   // make visible 

 

    objectTG = new TransformGroup( );  // for sprite moves 
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    objectTG.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_READ); 

    objectTG.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_WRITE); 

    objectTG.addChild( visSwitch );   // add switch to TG 

Ο θφκβνο objectTG node θαζίζηαηαη δηαζέζηκνο ζηε ζθελή ηεο εθαξκνγήο κέζσ ηεο 

κεζφδνπ getTG( ), ε νπνία θαιείηαη απφ ηελ WrapTour3D. 

Οξαηόηεηα 

Ο θφκβνο Switch ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμεη ηελ νξαηφηεηα ηνπ θιάδνπ πνπ 

βξίζθεηαη απφ θάησ ηνπ. Απηφ γίλεηαη ζηε κέζνδν setActive() ηεο Sprite3D: 

    public void setActive(boolean b) 

    { isActive = b; 

      if (!isActive) 

         visSwitch.setWhichChild( Switch.CHILD_NONE ); //make 

invisible 

      else if (isActive) 

        visSwitch.setWhichChild( Switch.CHILD_ALL );   // make 

visible 

    } 

 

ηελ Java 3D, ε νξαηφηεηα ελφο θφκβνπ κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηξεηο ηξφπνπο: 

 Με ηε ρξήζε ηεο setWhichChild() ζε έλα θφκβν Switch πάλσ απφ ην 

κνληέιν (φπσο εδψ) 

 Με ηε ρξήζε ηεο setVisible() ζηηο ηδηφηεηεο απφδνζεο (rendering attributes) 

ηνπ κνληέινπ 

 Με ρξήζε ηεο TRansparencyAttributes φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ εθαξκνγή 

LoaderInfo3D ηνπ Κεθαιαίνπ 3, ζηελ ελφηεηα πεξί δηαθάλεηαο. 

Απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ν πνην απνδνηηθφο είλαη ν πξψηνο θαζψο ε δηαρείξηζε 

ησλ ηδηνηήησλ απφδνζεο (rendering attributes) θαηά ηελ εθηέιεζε είλαη δαπαλεξή ζε 

ππνινγηζηηθνχο πφξνπο θαη ξίρλεη ηελ απφδνζε. Ο θφκβνο Switch ηνπνζεηεκέλνο 

πάλσ απφ ην κνληέιν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Java 3D λα κελ απνδψζεη θαζφινπ 

ηνπο θφκβνπο πνπ βξίζθνληαη απφ θάησ φηαλ ν θφκβνο Switch ηεζεί ζε CHILD_NONE, 

γεγνλφο κε κεγάια νθέιε ζηελ απφδνζε ηεο εθαξκνγήο. Έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα 

ηεο ρξήζεο ηνπ θφκβνπ Switch εληνπίδεηαη ζηε ρξήζε ηνπ πάλσ απφ θφκβνπο Group 
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πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηελ νξαηφηεηα νιφθιεξσλ ππνγξάθσλ ηεο ζθελήο. Ο 

ππνγξάθνο κπνξεί λα είλαη κία νκάδα ζρεκάησλ (π.ρ. έλα ζχλνιν ζηξαηησηψλ) ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα εμαθαληζηνχλ ηαπηφρξνλα απφ ηε ζθελή (φηαλ γηα παξάδεηγκα 

ρηππεζνχλ απφ θάπνην φπιν). Οη δχν άιινη ηξφπνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

ηδηφηεηεο κεκνλσκέλσλ ζρεκάησλ απνθιεηζηηθά.  

Κίλεζε θαη πεξηζηξνθή 

Ζ πξνζζήθε ελφο αθφκε θφκβνπ transformGroup ζηνλ θιάδν ηνπ κνληέινπ (κε ηελ 

έλδεημε TG ζηελ Δηθφλα 4-4) απνζθνπεί ζηελ απινπνίεζε ηνπ θψδηθα. Με απηφλ ηνλ 

θφκβν έλα αληηθείκελν Sprite3D κπνξεί λα κεηαθηλεζεί θαη λα πεξηζηξαθεί ρσξίο λα 

απαηηείηαη παξέκβαζε ζηε δνκή ηνπ ππνγξάθνπ πνπ επηζηξέθεη ε κέζνδνο getTG() 

ηε PropManager.    

Έλα sprite κπνξεί λα κεηαθηλεζεί κέζσ ησλ κεζφδσλ setPosition() θαη moveBy() 

θαη κπνξεί λα πεξηζηξαθεί κέζσ ηεο doRotateY() . Οη κέζνδνη απηέο επεξεάδνπλ 

ηνλ αληηθείκελν objectTG ηεο θιάζεο TransformGroup, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηνλ 

TG θφκβν πάλσ απφ θάζε κνληέιν ηεο Δηθφλαο 4-4.  

Οη κέζνδνη κεηαθίλεζεο θαη πεξηζηξνθήο επεξεάδνπλ ηνλ ίδην θφκβν 

transformGroup έηζη ψζηε νη πεξηζηξνθέο λα επεξεάδνπλ ηελ θίλεζε. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ έλα sprite θηλείηαη πξνο ηα εκπξφο, ζα θηλεζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

φπνπ είλαη ζηξακκέλε ε φςε ηνπ. Με άιια ιφγηα ε πεξηζηξνθή ηνπ ζα επεξεάζεη ηελ 

κεηαθίλεζή ηνπ. Ζ κέζνδνο doMove() κεηαθηλεί ην sprite θαηά κία απφζηαζε ε νπνία 

θαζνξίδεηαη κέζσ αλχζκαηνο: 

    private void doMove(Vector3d theMove) 

    // move the sprite by the amount in theMove 

    { 

      objectTG.getTransform( t3d ); 

      toMove.setTranslation(theMove);    // overwrite previous trans 

      t3d.mul(toMove); 

      objectTG.setTransform(t3d); 

    } 

 

Σα αληηθείκελα t3d θαη toMove ηεο θιάζεο transform3D δειψλνληαη σο θαζνιηθήο 

εκβέιεηαο θαη δεκηνπξγνχληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο θιάζεο Sprite3D γηα ιφγνπο 
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απφδνζεο. Ζ ελαιιαθηηθή κέζνδνο ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο αληηθεηκέλνπ ηεο 

θιάζεο transform3D ζην εζσηεξηθφ ηεο doMove() θάζε θνξά πνπ απηή ζα θαιείηαη. 

Κάηη ηέηνην ζα δεκηνπξγνχζε πνιιά πξνζσξηλά αληηθείκελα, ηα νπνία θαη ζα έπξεπε 

λα ζπιιεγνχλ θαη λα θαηαζηξαθνχλ απφ ηνλ garbage collector ηεο JVM, 

επηβξαδχλνληαο ηελ εθαξκνγή. 

  

Ζ doRotateY είλαη παξαπιήζηα ηεο doMove θαη ρξεζηκνπνηεί έλα αθφκε θαζνιηθήο 

εκβέιεηαο αληηθείκελν ηεο transform3D, ην toRot: 

 

    public void doRotateY(double radians) 

    // rotate the sprite by radians around its y-axis 

    { 

      objectTG.getTransform( t3d ); 

      toRot.rotY(radians);   // overwrite previous rotation 

      t3d.mul(toRot); 

      objectTG.setTransform(t3d); 

    } 

Αλίρλεπζε εκπνδίσλ θαη νξίσλ 

Σν sprite δελ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαπεξλά εκπφδηα, νχηε θαη λα μεθεχγεη απφ ηα 

φξηα ηνπ δαπέδνπ. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο Obstacles ην νπνίν θαη θαιείηαη obs. Μία αλαθνξά ζην 

obs κεηαβηβάδεηαη ζην sprite θαηά ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε κέζνδν moveBy(). Ζ moveBy() είλαη ε δεκφζηα κέζνδνο 

ππεχζπλε γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπ sprite θαη δέρεηαη έλα (x,z) βήκα:  

    public boolean moveBy(double x, double z) 

    // Move the sprite by offsets x and z, but only if within 

    // the floor and there is no obstacle nearby. 

    { 

      if (isActive( )) { 

        Point3d nextLoc = tryMove(new Vector3d(x, 0, z)); 

        if (obs.nearObstacle(nextLoc, radius*OBS_FACTOR))  // ask 

Obstacles object 

          return false; 

        else { 

          doMove( new Vector3d(x,0,z) ); 
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          return true; 

        } 

      } 

      else  // not active 

        return false; 

    } 

Ζ moveBy() κέζνδνο ππνινγίδεη ηελ επφκελε ζέζε ηνπ sprite θαιψληαο ηελ 

tryMove(), ε νπνία είλαη ζρεδφλ φκνηα κε ηελ doMove, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ φηη δελ 

πξνζαξκφδεη ηε ζέζε ηνπ objectTG. Ζ πηζαλή λέα ζέζε, nextLoc, κεηαβηβάδεηαη ζηε 

κέζνδν nearObstacle() ηεο Obstacles γηα έιεγρν. Αλ είλαη απνδεθηή, ην βήκα 

γίλεηαη κέζσ ηεο  doMove(). 

Ζ πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηεο αλίρλεπζεο 

εκπνδίσλ θαη νξίσλ απφ ηηο ππφινηπεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ην sprite, αλαζέηνληαο 

ηηο ελέξγεηεο απηέο ζηελ θιάζε Obstacles. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθήο αλίρλεπζεο 

ζπγθξνχζεσλ δελ ρξεζηκνπνηεί ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ε Java 3D δηαζέηεη γηα 

ην ζθνπφ απηφ.  

Ζ Java 3D κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζε ζπγθξνχζεσλ κε δχν 

ηξφπνπο: 

 Ζ Java 3D κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα event φηαλ έλα ζρήκα ηέκλεη έλα άιιν, 

ην νπνίν event επεμεξγάδεηαη απφ έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο Behavior. Σν 

κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ηα events απηά δεκηνπξγνχληαη 

αθνχ έρνπλ ηα ζήκαηα έρνπλ ήδε ηκεζεί. 

 Ζ ηερληθή «picking» ή ηερληθή ηεο «επηινγήο» ηεο Java 3D κπνξεί λα εμεηάζεη 

αλ ε κεηαθίλεζε ηνπ viewpoint ηνπ ρξήζηε ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

ζχγθξνπζε κε έλα αληηθείκελν ηεο ζθελήο. Με ηελ ηερληθή απηή επηιέγνληαη 

ζρήκαηα κέζα ζηε ζθελή φηαλ απηά βξίζθνληαη κέζα ζην ρψξν πνπ νξίδεη 

έλαο θψλνο (ή θαη κία απιή επζεία γξακκή) ν νπνίνο μεθηλά απφ ηε ζέζε ηνπ 

ζεαηή θαη εθηείλεηαη πξνο ηελ ζθελή. Όηαλ ε γξακκή ή ν θψλνο ηέκλεη θάπνην 

ζρήκα, ηφηε εθείλν ζεσξείηαη φηη έρεη επηιεγεί. Ζ ηερληθή απηή πξνζθέξεηαη 

γηα παηρλίδηα πξψηνπ πξνζψπνπ φπνπ θαη ην viewpoint αληηπξνζσπεχεη ηνλ 

παίθηε. Ζ εθαξκνγή Tour3D είλαη έλα πξψηκν παηρλίδη ηξίηνπ πξνζψπνπ, 

φπνπ ν ζεαηήο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ παίθηε (εδψ ην ξνκπφη). 
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Ελεκέξσζε ηνπ Sprite 

ε κία εθαξκνγή παηρληδηνχ δχν δηαζηάζεσλ ππάξρεη ζίγνπξα έλαο θχθινο 

ελεκέξσζεο, επαλαζρεδίαζεο θαη επαλαπφδνζεο (rerendering) ησλ sprites ζηε ζθελή. 

Απαηηνχληαη κάιηζηα θαη ζπλερείο θαηαγξαθέο θαη ππνινγηζκνί ρξφλσλ γηα λα 

θαζνξηζηεί ε ζπρλφηεηα ηνπ θχθινπ απηνχ. Όια απηά είλαη επζχλε ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή. Ζ Java 3D έρεη δηαθνξεηηθφ κεραληζκφ γηα ηελ αλαλέσζε θαη ηελ 

απφδνζε θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ πςεινχ πξνγξακκαηηζηηθνχ επηπέδνπ θχζε ηεο. ε 

πξνγξακκαηηζηηθφ επίπεδν ρξεηάδεηαη κφλν λα αιιάμνπκε ηε ζθελή (γηα παξάδεηγκα 

ηξνπνπνηψληαο ηνλ θφκβν ) θαη ε Java 3D αλαιακβάλεη ηα ππφινηπα. Αλ 

ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξν έιεγρν κπνξνχκε λα δεηήζνπκε κεηάβαζε ζην 

“immediate mode” ηεο Java 3D αληί ηνπ “retained mode”. ην “immediate mode” ε 

Java 3D επηηξέπεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαζνξίζεη πφηε ζα απνδνζεί ε ζθελή, 

αιιά ηνπ κεηαβηβάδεη ηελ επζχλε θαη γηα ηελ δηαρείξηζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

απνδηδφκελεο ζθελήο, έξγν ηδηαίηεξν πνιχπινθν. 

Σν sprite ηνπ ρξήζηε 

Ζ TourSprite θιεξνλνκεί ηελ Sprite3D πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ην βήκα 

κεηαθίλεζεο θαη πεξηζηξνθήο ηνπ sprite ηνπ ρξήζηε. Οη ζρεηηθέο κέζνδνη είλαη νη 

αθφινπζεο: 

    private final static double MOVERATE = 0.3; 

    private final static double ROTATE_AMT = Math.PI / 16.0; 

 

    public TourSprite(String fnm, Obstacles obs) 

    { super(fnm, obs);  } 

 

    public boolean moveForward( ) 

    { return moveBy(0.0, MOVERATE); } 

 

    public void rotClock( ) 

    { doRotateY(-ROTATE_AMT); }  // clockwise 

Ζ TourSprite δελ πεξηέρεη θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ν νπνίνο λα απνηειεί μερσξηζηή 

θιαζε ηχπνπ Behavior θαη πνπ λα θαζνξίδεη πφηε ζα θιεζνχλ νη κέζνδνη γηα ηελ 

κεηαηφπηζε θαη ηελ πεξηζηξνθή. Οη θιάζεηο απηέο ζα αλαιπζνχλ αξγφηεξα. 
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Σν Alien Sprite 

Σν «θπλεγεηφ» ηνπ ξνκπφη απφ ην Alien sprite πινπνηείηαη κέζσ ελφο αληηθεηκέλνπ 

ηεο θιάζεο  TimeBehavior ην νπνίν νδεγεί ην αληηθείκελν ηεο θιάζεο AlienSprite 

κέζσ ηεο πεξηνδηθήο θιήζεο ηεο κεζφδνπ update(). Ζ update() ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ηξέρνπζα ζέζε ηνπ ξνκπφη θαη ηνπ Alien γηα λα ππνινγίζεη ηελ πεξηζηξνθή εθείλε 

πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ην Alien λα ζηξαθεί πξνο ην ξνκπφη. ηε 

ζπλέρεηα ην Alien θηλείηαη πξνο ην ξνκπφη θαη κφιηο ην πιεζηάζεη εληφο ελφο νξίνπ, 

έλα ελδεηθηηθφ κήλπκα ηππψλεηαη ζηελ standard έμνδν. 

Ζ update( ) νξίδεηαη σο εμήο : 

    public void update( ) 

    // called by TimeBehaviour to update the alien 

    { if (isActive( )) { 

        headTowardsTourist( ); 

        if (closeTogether(getCurrLoc( ), ts.getCurrLoc( ))) 

          System.out.println("Alien and Tourist are close together"); 

      } 

    } 

Ζ headTowardsTourist( ) πεξηζηξέθεη ην sprite θαη επηρεηξεί λα ην θηλήζεη πξνο 

ηα εκπξφο: 

    private void headTowardsTourist( ) 

    { 

      double rotAngle = calcTurn( getCurrLoc( ), ts.getCurrLoc( )); 

      double angleChg = rotAngle-currAngle; 

      doRotateY(angleChg);   // rotate to face tourist 

      currAngle = rotAngle;  // store new angle for next time 

      if (moveForward( )) 

        ; 

      else if (moveLeft( )) 

        ; 

      else if (moveRight( )) 

        ; 

      else if (moveBackward( )) 

        ; 

      else 
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        System.out.println("Alien stuck!"); 

    } 

 

Ζ AlienSprite επεθηείλεη ηελ TourSprite θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο κεζφδνπο 

κεηαηφπηζεο θαη πεξηζηξνθήο ηεο θιάζεο εθείλεο. 

Έλαο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθφο κε ηελ ελ ιφγσ πινπνίεζε έρεη λα θάλεη κε ηνλ 

ρεηξηζκφ ησλ εκπνδίσλ. Αλ κία θίλεζε κπινθάξεηαη απφ έλα εκπφδην, ε αληίζηνηρε 

κέζνδνο κεηαηφπηζεο (moveForward(), moveLeft()θηι) επηζηξέθεη false. Ζ 

κέζνδνο headTowardsTourist δνθηκάδεη θάζε κία απφ ηηο κεζφδνπο κεηαηφπηζεο 

κέρξη θάπνηα λα επηηχρεη επηζηξέθνληαο true. Απηφ βέβαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

κία κε απνδνηηθή άζθνπε θίλεζε ηνπ sprite, ιφγσ ηεο απνπζίαο θψδηθα ζρεδίαζεο 

ηεο δηαδξνκήο (path planning), αιιά δεδνκέλνπ φηη ε ζθελή πεξηέρεη ιίγα εκπφδηα, ε 

ζπκπεξηθνξά απηή είλαη απνδεθηή γηα ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο. 

Ζ calcTurn( ) ππνινγίδεη ηελ θαηαιιειφηεξε κεηαμχ επηά δηαζέζηκσλ 

ζπζρεηηζκψλ ηνπνζέηεζεο κεηαμχ ηνπ ξνκπφη θαη ηνπ alien, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

Δηθφλα 4-7. 

Δηθόλα 4-7. Πηζαλέο γσλίεο κεηαμύ ηνπ ξνκπόη θαη ηνπ alien 

 
 

Σν alien μεθηλά θνηηψληαο πξνο ηνλ ζεηηθφ z-άμνλα, φπσο θαη ην viewpoint ηνπ 

ρξήζηε. Ζ πεξηζηξνθή (ε ηηκή ηεο νπνίαο απνζεθεχεηαη ζηελ rotAngle) 
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ππνινγίδεηαη ζρεηηθά πξνο ηελ αξρηθή απηή ζέζε έηζη ψζηε ε αιιαγή απφ ηελ φπνηα 

ζέζε λα κπνξεί ππνινγηζηεί κε αθαίξεζε. Ο ζρεηηθφο θψδηθαο πεξηέρεηαη ζηελ αξρή 

ηεο  headTowardsTourist(): 

    double rotAngle = calcTurn( getCurrLoc( ), ts.getCurrLoc( )); 

    double angleChg = rotAngle-currAngle; 

    doRotateY(angleChg);   // rotate to face tourist 

    currAngle = rotAngle;  // store new angle for next time 

Οη πηζαλέο ηηκέο γηα ηελ κεηαβιεηή rotAngle δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4-1.  

Πίλαθαο 4-1. Θέζεηο ηνπ ξνκπόη ζε ζρέζε κε ην alien 

Σεηαξηεκόξην x loc z loc rotAngle 

(1) +ve +ve arctan x/z 

(2) +ve -ve pi + arctan x/-z 

(3) -ve -ve pi + arctan -x/-z 

(4) -ve +ve arctan -x/z 

ηνλ άμνλα +x +ve 0 pi/2 

ηνλ άμνλα -x -ve 0 -pi/2 

ην ίδην ζεκείν 0 0 0 

 

Οη παξαπάλσ επηινγέο θσδηθνπνηνχληαη ζηελ calcTurn() κέζσ κίαο ζεηξάο if αθνχ 

έρνπλ πξψηα ππνινγηζηεί νη ηηκέο xDiff θαη zDiff (νη απνζηάζεηο θαηά ηνπο άμνλεο 

x θαη z αληίζηνηρα, κεηαμχ ησλ δχν sprites)  

πκπεξηθνξέο ζηελ Java 3D 

Έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο Behavior ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίβιεςε γεγνλφησλ 

(events) πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κία εθαξκνγή ηεο Java 3D, φπσο γηα παξάδεηγκα 

γεγνλφηα απφ ην πιεθηξνιφγην, γεγνλφηα απφ ηελ απφδνζε (rendering) ησλ πιαζίσλ 

(frames), ρξνληθά γεγνλφηα, γεγνλφηα ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ viewpoint ηνπ 

ρξήζηε, γεγνλφηα ιφγσ αιιαγψλ ζε αληηθείκελα ηεο θιάζεο TRansform3D, γεγνλφηα 

ιφγσ ζπγθξνχζεσλ θαη άιια. Σα γεγνλφηα απηά ηα νπνία θαινχληαη θαη «θξηηήξηα 
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αθχπληζεο» (wakeup criteria), ελεξγνπνηνχλ ην αληηθείκελν ηεο θιάζεο πξνθεηκέλνπ 

απηφ λα εθηειέζεη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. 

 Μία ηππηθή θιάζε ε νπνία επεθηείλεη ηελ θιάζε Behavior έρεη ηελ αθφινπζε δνκή: 

    public class FooBehavior extends Behavior 

    { 

      private WakeupCondition wc;   // what will wake the object 

      // other global variables 

 

      public FooBehavior(...) 

      {  // initialise globals 

          wc = new ...  //  create the wakeup criteria 

      } 

      public void initialize( ) 

      // register interest in the wakeup criteria 

      {  wakeupOn(wc);  } 

      public void processStimulus(Enumeration criteria) 

      { 

         WakeupCriterion wakeup; 

         while (criteria.hasMoreElements( ) ) { 

           wakeup = (WakeupCriterion) criteria.nextElement( ); 

           // determine the type of criterion assigned to wakeup; 

           // carry out the relevant task; 

         } 

         wakeupOn(wc);  // reregister interest 

       } // end of processStimulus( ) 

    }  // end of FooBehavior class 

 

Κάζε ππνθιάζε ηεο Behavior πξέπεη λα πινπνηεί ηηο κεζφδνπο initialize() θαη 

processStimulus(). Ζ initialize() πξέπεη λα θαηαρσξεί ηα θξηηήξηα αθχπληζεο 

θαη λα εθηειεί θαη ελέξγεηεο αξρηθνπνίεζεο αλ θαη ην ηειεπηαίν ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

θαη ζηνλ constructor ηεο θιάζεο. Ζ processStimulus() θαιείηαη απφ ηελ Java 3D 

φηαλ θάπνην γεγνλφο (ή θαη γεγνλφηα) πνπ «ελδηαθέξνπλ» ηελ θιάζε ιάβεη ρψξα. 

πρλά ε θιήζε ηεο processStimulus() επαξθεί γηα λα απνθαζηζζεί ηη ελέξγεηα 

πξέπεη λα γίλεη φπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη κε ηελ θιάζε TimeBehavior ε νπνία 

θαιείηαη λα ρεηξηζηεί ρξνληθά γεγνλφηα. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ηα γεγνλφηα πξέπεη λα 



 112 

αλαιπζνχλ πεξηζζφηεξν, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ ζπκβεί θάπνην γεγνλφο 

πιεθηξνινγίνπ νπφηε θαη ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πνην πιήθηξν παηήζεθε. 

Έλα θνηλφ ιάζνο πνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο είλαη ε παξάιεηςε ηεο 

επαλαθαηαρψξηζεο ησλ θξηηεξίσλ αθχπληζεο ζην ηέινο ηεο κεζφδνπ ιάζνο πνπ δελ 

επηηξέπεη ζην γεγνλφο λα ελεξγνπνηεζεί μαλά. 

wakeupOn(wc);  // reregister interest 

Έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο WakeupCondition κπνξεί λα ζπλδπάδεη πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη κέζσ ηεο θιάζεο WakeupCriterion. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ππνθιάζεηο ηεο WakeupCriterion, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη 

παξαθάησ: 

WakeupOnAWTEvent  

Γηα γεγνλφηα AWT φπσο γεγνλφηα πιεθηξνινγίνπ θαη γεγνλφηα πνληηθηνχ. 

WakeupOnElapsedFrames  

Έλα γεγνλφο κπνξεί λα πξνθιεζεί κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ απνδφζεσλ 

(renderings). Απηφ ην θξηηήξην ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή δηφηη 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πξφθιεζε ηνπ γεγνλφηνο πνιιέο θνξέο κέζα ζε έλα 

δεπηεξφιεπην. 

WakeupOnElapsedTime  

Έλα γεγνλφο κπνξεί λα πξνθιεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε ζπγθεθξηκέλνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Έλα αθφκε ζπρλφ ιάζνο ζηελ ρξήζε ηεο θιάζεο Behavior είλαη ε παξάιεηςε 

θαζνξηζκνχ κίαο πεξηνρήο νξίσλ ε ηνκή ηεο νπνίαο κε ην viewpoint ηνπ ρξήζηε 

θαζνξίδεη ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν ην αληηθείκελν ηεο είλαη ελεξγφ. Αλ δελ θαζνξηζηεί 

κία ηέηνηα πεξηνρή, ην αληηθείκελν ηεο Behavior δελ ζα ελεξγνπνηεζεί πνηέ. Ο 

θαζνξηζκφο ηεο πεξηνρήο απηήο γίλεηαη κέζσ ηεο κεζφδνπ setSchedulingBounds(). 
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Έιεγρνο ηνπ Touring Sprite 

Σν αληηθείκελν ηεο TouristControls αληαπνθξίλεηαη ζηα γεγνλφηα πιεθηξνινγίνπ 

αιιάδνληαο ην viewpoint ηνπ ρξήζηε. Καζψο ην sprite θηλείηαη, ην viewpoint 

πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα έηζη ψζηε ην sprite θαη ην viewpoint λα δηαηεξνχλ ζηαζεξή 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. Απηή είλαη κία απιή κνξθή κίαο θάκεξαο ηξίηνπ πξνζψπνπ. 

Τη είλαη κία θάκεξα ηξίηνπ πξνζώπνπ 

Ζ θάκεξα ηξίηνπ πξνζψπνπ είλαη ζηελ νπζία έλα viewpoint ην νπνίν κε εκηαπηφκαην 

ή θαη κε πιήξσο απηφκαην ηξφπν αθνινπζεί ηελ θίλεζε ηνπ sprite θαζψο απηφ 

θηλείηαη ζηε ζθελή. Ζ απηνκαηνπνίεζε απηή είλαη δχζθνιε δηαδηθαζία θαζψο ην 

θαιχηεξν ζεκείν ιήςεο γηα κία θάκεξα εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε ηνπ sprite ζηελ ζθελή, 

απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ, απφ ηελ χπαξμε ζηνηρείσλ ηνπ ζθεληθνχ ή θαη  άιισλ 

sprite πιεζίνλ ηνπ sprite ηνπ ρξήζηε, θαζψο θαη απφ ην ζεκείν εζηίαζεο ηεο 

ηξέρνπζαο ελέξγεηαο ζην παηρλίδη. Ζ θαιχηεξε θαη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε 

ηερληθή πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμεη αλάκεζα απφ πνιιέο 

θάκεξεο. 

Ζ εθαξκνγή Tour3D είλαη αξθεηά απινχζηεξε φζνλ αθνξά ηνλ ρεηξηζκφ ηεο θάκεξαο. 

Ζ θάκεξα παξακέλεη  απνκαθξπζκέλε απφ ην sprite θαηά κία ζπγθεθξηκέλε 

απφζηαζε ζηνλ άμνλα z. Ζ απφζηαζε απηή δηαηεξείηαη θαζψο ην sprite θηλείηαη 

εκπξφο, πίζσ, δεμηά θαη αξηζηεξά. Ζ κφλε επηηξεπφκελε πξνζαξκνγή ηεο θάκεξαο 

είλαη ε κεγέζπλζε ε νπνία απμνκεηψλεη αληίζηνηρα ηελ απφζηαζε ηνπ viewpoint απφ 

ην sprite. Ο θψδηθαο ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί γηα λα ππνζηεξίμεη πην πνιχπινθεο 

αιιαγέο ζηε ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θάκεξαο.  

Ζ πινπνίεζε απηήο ηεο θάκεξαο ηξίηνπ πξνζψπνπ απνηειεί κία ελαιιαθηηθή ιχζε 

ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θιάζεο OrbitBehavior ηεο Java 3D. Ζ θιάζε 

OrbitBehavior κεηαθηλεί ην viewpoint γχξσ απφ έλα ζεκείν ηνπ ελδηαθέξνληφο καο 

κέζσ ηεο θίλεζεο ηνπ πνληηθηνχ κε ηα πιήθηξα ηνπ πηεζκέλα. Τπνζηεξίδεη 

πεξηζηξνθή, κεγέζπλζε θαη κεηαηφπηζε.  

Πξνεηνηκαζία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο TouristControls 
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Σα αληηείκελα ησλ θιάζεσλ TourSprite θαη TouristControls δεκηνπξγνχληαη θαη 

ζπλδένληαη κέζα ζηελ κέζνδν addTourist() ηεο WrapTour3D:  

    private void addTourist( ) 

    { 

      bob = new TourSprite("Coolrobo.3ds", obs);   // sprite 

      bob.setPosition(2.0, 1.0); 

      sceneBG.addChild( bob.getTG( ) ); 

 

      ViewingPlatform vp = su.getViewingPlatform( ); 

      TransformGroup viewerTG = vp.getViewPlatformTransform( ); 

                      // TransformGroup for the user's viewpoint 

 

      TouristControls tcs = new TouristControls(bob, viewerTG); 

                   // sprite's controls 

      tcs.setSchedulingBounds( bounds ); 

      sceneBG.addChild( tcs ); 

    } 

 

Σν αληηθείκελν tcs ηεο θιάζεο TouristControls ρξεηάδεηαη κία αλαθνξά ζηελ 

θιάζε TourSprite (ε νπνία αλαθνξά θαιείηαη bob) πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηε ζέζε 

ηνπ, θαζψο επίζεο θαη κία αλαθνξά πξνο ην αληηθείκελν ηεο θιάζεο 

transformGroup ηνπ viewpoint ηνπ ρξήζηε (viewerTG), πξνθεηκέλνπ λα θηλήζεη ην 

viewpoint ζχκθσλα κε ηελ ζέζε ηνπ sprite ηεο TourSprite. 

Ζ ζπλζήθε WakeupCondition γηα ηελ TouristControls είλαη έλα AWT γεγνλφο 

πιεθηξνινγίνπ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζηνλ constructor: 

    keyPress = new WakeupOnAWTEvent( KeyEvent.KEY_PRESSED ); 

Σν γεγνλφο απηφ θαηαρσξίδεηαη ζηελ κέζνδν initialize(): 

    wakeupOn( keyPress ); 

Ή προψεσσΣτιμθλθσ() ειέγρεη αλ ην θξηηήξην είλαη έλα AWT γεγνλφο θαη 

αληαπνθξίλεηαη θαηάιιεια ζηα γεγνλφηα πιεθηξνινγίνπ πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ 

εθαξκνγή. 
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    public void processStimulus(Enumeration criteria) 

    { WakeupCriterion wakeup; 

      AWTEvent[] event; 

 

      while( criteria.hasMoreElements( ) ) { 

        wakeup = (WakeupCriterion) criteria.nextElement( ); 

        if( wakeup instanceof WakeupOnAWTEvent ) {  // is it AWT? 

          event = ((WakeupOnAWTEvent)wakeup).getAWTEvent( ); 

          for( int i = 0; i < event.length; i++ ) { // many events 

 

            if( event[i].getID( ) == KeyEvent.KEY_PRESSED ) 

              processKeyEvent((KeyEvent)event[i]);  // do something 

          } 

        } 

      } 

      wakeupOn( keyPress );  // re-register 

    } 

 

Ο έιεγρνο θαη ε δηάζρηζε ηνπ πίλαθα event[] νδεγεί ζε θιήζε ηεο 

processKeyEvent(), ε νπνία θαη αληαπνθξίλεηαη ζην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ. 

Τα πιήθηξα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε TouristControls 

Σν sprite ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα θηλεζεί ζε ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο: εκπξφο, πίζσ, 

αξηζηεξά θαη δεμηά. Μπνξεί επίζεο λα πεξηζηξαθεί γχξσ απφ ηνλ άμνλα y. Σα 

πιήθηξα πνπ αληηζηνηρίζηεθαλ ζηηο παξαπάλσ θηλήζεηο είλαη ηα ηέζζεξα βέιε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην πιήθηξν Alt. Σν viewpoint κπνξεί λα κεγεζπλζεί ή λα ζκηθξπλζεί 

θαηά κήθνο ηνπ άμνλα z : 

Κάησ βέινο Δκπξφο 

Πάλσ βέινο Πίζσ 

Αξηζηεξφ βέινο Πεξηζηξνθή αξηζηεξά 

Γεμί βέινο Πεξηζηξνθή δεμηά 

Alt + Αξηζηεξφ βέινο Πιάγηα θίλεζε αξηζηεξά 

Alt + Γεμί βέινο Πιάγηα θίλεζε δεμηά 

Πιήθηξν i Zoom In (κεγέζπλζε viewpoint) 

Πιήθηξν ν Zoom Out (ζκίθξπλζε viewpoint) 
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Ζ processKeyEvent()έρεη σο εμήο: 

    private void processKeyEvent(KeyEvent eventKey) 

    { int keyCode = eventKey.getKeyCode( ); 

      if( eventKey.isAltDown( ) ) 

        altMove(keyCode); 

      else 

        standardMove(keyCode); 

 

      viewerMove( ); 

    } 

Κάζε πιήθηξν έρεη κία κνλαδηθή ζηαζεξά θσδηθνχ. Ζ κέζνδνο standardMove() 

θαιεί ηηο ζρεηηθέο κεζφδνπο ηεο TourSprite αλάινγα κε ην πιήθηξν πνπ παηήζεθε: 

    if(keycode == forwardKey ) 

      bob.moveForward( ); 

    else if(keycode == backKey) 

      bob.moveBackward( ); 

Γηα ιφγνπο επαλαγλσζηκφηεηαο ηνπ θψδηθα, ζηελ θιάζε  TouristControls έρνπλ 

νξηζζεί ζηαζεξέο φπσο νη  παξαθάησ: 

    private final static int forwardKey = KeyEvent.VK_DOWN; 

    private final static int backKey = KeyEvent.VK_UP; 

 

Αξρηθνπνίεζε ηνπ Viewpoint 

Ζ αξρηθνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ viewpoint γίλεηαη ζηελ κέζνδν setViewer() ηεο 

TouristControls: 

    private void setViewer( ) 

    { bobPosn = bob.getCurrLoc( );   // start location for bob 

      viewerTG.getTransform( t3d ); 

      t3d.lookAt( new Point3d(bobPosn.x, HEIGHT, bobPosn.z + ZOFFSET), 

                new Point3d(bobPosn.x, HEIGHT, bobPosn.z), 

                new Vector3d(0,1,0)); 

      t3d.invert( ); 

      viewerTG.setTransform(t3d); 
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    } 

 

Ζ κέζνδνο TRansform3D.lookAt() θαζνξίδεη ηε ζέζε ηνπ ζεαηή, ην ζεκείν πξνο ην 

νπνίν απηφο θνηηά θαη ηελ άλσ θαηεχζπλζε. Οη ζπληεηαγκέλεο απνθηψληαη απφ ηελ 

αξρηθή ζέζε ηνπ sprite ηεο TourSprite. Σν viewpoint αλπςψλεηαη θαηά HEIGHT ζηνλ 

άμνλα y θαη θαηά ZOFFSET ζηνλ άμνλα z γηα λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαλεί 

νιφθιεξν ην ξνκπφη. 

Μεηαθίλεζε ηεο θάκεξαο 

Ζ θάκεξα κεηαθηλείηαη κέζσ ηεο viewerMove(), ε νπνία θαιείηαη ζην ηέινο ηεο 

processKeyEvent(), κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζέζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ 

sprite. 

Ζ viewerMove() παίξλεη ηε λέα ζέζε ηνπ sprite θαη ππνινγίδεη ηελ κεηαηφπηζε ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ζέζε. Ζ κεηαηφπηζε απηή εθαξκφδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζην 

ζεαηή: 

    private void viewerMove( ) 

    { Point3d newLoc = bob.getCurrLoc( ); 

      Vector3d trans = new Vector3d( newLoc.x - bobPosn.x, 

                                     0, newLoc.z - bobPosn.z); 

      viewerTG.getTransform( t3d ); 

      toMove.setTranslation(trans); 

      t3d.mul(toMove); 

      viewerTG.setTransform(t3d); 

      bobPosn = newLoc;   // save for next time 

    } 

Ζ Δηθφλα 4-8 παξνπζηάδεη δχν ζπιιήςεηο ηεο κε ην sprite ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαη 

πξνζαλαηνιηζκφ, κε ην viewpoint λα είλαη ζηελ ίδηα ζρεηηθή απφζηαζε θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο.  

mk:@MSITStore:C:/Users/gpanos/Desktop/Διπλωματική/Games.chm::/0596007302/killergame-chp-18-sect-7.html#killergame-CHP-18-FIG-8#killergame-CHP-18-FIG-8
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Δηθόλα 4-8. Η θίλεζε ηνπ spritte επεξεάδεη ην viewpoint 

 
 

Zoom ηεο θάκεξαο 

Σν zoom ηεο θάκεξαο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ηεο απφζηαζεο κεηαμχ 

ηνπ sprite θαη ηνπ viepoint θαηά κήθνο ηνπ άμνλα z. Όηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη i ή o , 

θαιείηαη ε κέζνδνο shiftViewer() κέζα απφ ηελ standardMove():   

    // other key processing in standardMove( ) 

    else if(keycode == inKey)   // letter 'i' 

      shiftViewer(-ZSTEP); 

    else if(keycode == outKey)  // letter 'o' 

      shiftViewer(ZSTEP); 

 

Σν ZSTEP έρεη ηελ ηηκή 1.0. Ζ shiftViewer() κεηαηνπίδεη ην TRansformGroup θαηά 

ην απαηηνχκελν κέγεζνο θαηά κήθνο ηνπ άμνλα z: 

    private void shiftViewer(double zDist) 

    { Vector3d trans = new Vector3d(0,0,zDist); 

      viewerTG.getTransform( t3d ); 

      toMove.setTranslation(trans); 

      t3d.mul(toMove); 

      viewerTG.setTransform(t3d); 

    } 
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Ζ Δηθφλα 4-9 παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα πέληε ζπλερφκελσλ κεγεζχλζεσλ (πηέζεηο 

ηνπ πιήθηξν i). πγθξίλνληαο ηηο ζέζεηο ηνπ viewpoint κε εθείλεο ηεο Δηθφλαο 4-8 

αληηιακβαλφκαζηε ην απνηέιεζκα ηνπ zoom. 

Πεξηζηξνθή ηεο θάκεξαο 

Ζ TouristControls δελ ππνζηεξίδεη πεξηζηξνθή ηνπ viepoint αιιά έρεη ελδηαθέξνλ 

ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε θάπνηαο κνξθήο απηή ηεο 

πεξηζηξνθήο. 

Δηθόλα 4-9. Έλα θνληηλό πιάλν ηνπ sprite 

 
 

Σν πξψην πξφβιεκα είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη νη πεξηζηξνθέο θαη νη κεηαηνπίζεηο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζην sprite αλαπαξάγνληαη ηζφπνζα θαη ζην viewpoint. Αλ ην 

viewpoint πεξηζηξαθεί θαηά δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, ηφηε νη κεηαηνπίζεηο ηνπ sprite ζα 

έρνπλ δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα ζην viewpoint θαζψο απηφ ζα θνηηά ζε δηαθνξεηηθή 

θαηεχζπλζε. Ζ αλαπαξαγσγή απηή πινπνηείηαη θαιχηεξα κε ηελ αληηγξαθή ησλ 

κεζφδσλ κεηαηφπηζεο θαη πεξηζηξνθήο ηεο θιάζεο Sprite3D ζηελ θιάζε 

TouristControls. Ο θψδηθαο ζα ρξεηαζηεί νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο θαζψο ην 

viewpoint βιέπεη πξνο ην sprite, νπφηε ε αληίιεςε απηνχ γηα ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

εκπξφο, πίζσ, αξηζηεξά δεμηά είλαη δηαθνξεηηθή.   

Αθφκα φκσο θαη αλ νη πεξηζηξνθέο ηνπ sprite θαη ηνπ viewpoint «επζπγξακκηζηνχλ», 

ζα εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα κία πεξηζηξνθή 180 
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κνηξψλ ηνπ sprite ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηζφπνζε πεξηζηξνθή ηνπ viewpoint θαη ην 

ηειεπηαίν ζα θνηηά ηψξα ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ ην sprite. Απηφ είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ viewpoint αιιά θαη ηνπ sprite γχξσ απφ ηα δηθά 

ηνπο θέληξα ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ε πεξηζηξνθή ηνπ viewpoint πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ sprite ζαλ θέληξν. 

Ζ Δηθφλα 4-10 δείρλεη ηελ επηζπκεηή πεξηζηξνθή ηνπ viewpoint κεηά απφ κία 

πεξηζηξνθή ηνπ sprite θαηά 30 κνίξεο.  

ε πξνγξακκαηηζηηθνχο φξνπο, απηφ απαηηεί ηελ κεηαηφπηζε ηνπ transformGroup 

ηνπ viewpoint ζηε ζέζε ηνπ sprite, ηελ πεξηζηξνθή ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

επαλαηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Ζ ηειεπηαία απηή κεηαηφπηζε ζα είλαη 

ζηελ νπζία ε «αξλεηηθή» ηεο πξψηεο κεηαηφπηζεο θαζψο ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ 

ηνπ viewpoint ζα έρεη ηξνπνπνηεζεί ιφγσ ηεο πεξηζηξνθήο.  

Έλα αθφκε βαζηθφηεξν εξψηεκα παξακέλεη: Γίλεη ζηνλ ρξήζηε ε πεξηζηξνθή κία 

θαιχηεξε άπνςε ηνπ sprite; Γπζηπρψο ε απάληεζε είλαη «ίζσο». Σν πξφβιεκα είλαη 

φηη ε πεξηζηξνθή κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ην viewpoint κέζα ζε θάπνην ζηνηρείν ηνπ 

ζθεληθνχ ή λα κπινθάξεη κε θάπνην ηξφπν ηε ζέα. Μία ιχζε ζα ήηαλ λα πξνζθέξακε 

ζηνλ ρξήζηε αξθεηά ελαιιαθηηθά viewpoints. 

Δηθόλα 4-10. Πεξηζηξνθή ηνπ viewpoint 
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Δλεκέξσζε ηνπ Alien Sprite 

Ζ θιάζε TimeBehavior ιεηηνπξγεί ζαλ έλα αληηθείκελν ηεο Τimer γηα ηελ θιήζε ηεο 

κεζφδνπ update() ηεο AlienSprite θάζε 500 milliseconds. Οη δχν θιάζεηο 

ζπλδένληαη κέζσ ηεο κεζφδνπ addAlien() ηεο θιάζεο WrapTour3D: 

    private void addAlien( ) 

    { 

      AlienSprite al =  new AlienSprite("hand1.obj", obs, bob);   // 

alien 

      al.setPosition(-6.0, -6.0); 

      sceneBG.addChild( al.getTG( ) ); 

 

      TimeBehavior alienTimer = new TimeBehavior(500, al);  // 

alien's controls 

      alienTimer.setSchedulingBounds( bounds ); 

      sceneBG.addChild( alienTimer ); 

    } 

Ζ θιάζε TimeBehavior είλαη απινχζηεξε ηεο TouristControls θαζψο ε θιήζε ηεο 

κεζφδνπ processStimulus() επαξθεί γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θιήζεο ηεο 

update():  

    public class TimeBehavior extends Behavior 

    { 

      private WakeupCondition timeOut; 

      private AlienSprite alien; 

 

      public TimeBehavior(int timeDelay, AlienSprite as) 

      { alien = as; 

        timeOut = new WakeupOnElapsedTime(timeDelay); 

      } 

 

      public void initialize( ) 

      { wakeupOn( timeOut );  } 

 

 

      public void processStimulus( Enumeration criteria ) 

      { alien.update( );      // ignore criteria 

        wakeupOn( timeOut ); // re-register 
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      } 

    } 

Σν θξηηήξην αθχπληζεο είλαη έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο WakeupOnElapsedTime. 
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Κεθάιαην 5. Κηλνύκελα 3D Sprites 

ην θεθάιαην απηφ, φπσο θαη ζην επφκελν, αζρνινχκαζηε κε ηελ ηερληθή ηεο 

απφδνζεο θίλεζεο ζηα sprites, ηερληθή πνπ γηα ιφγνπο απιφηεηαο ζα πεξηγξάθνπκε 

κε ηνλ αγγιφθσλν φξν animation. Ζ θιάζε Sprite3d ηνπ Κεθαιαίνπ 4 πξνζθέξεη κία 

ππνηππψδε κνξθή animation ε νπνία επηηξέπεη ηελ θίλεζε ζην επίπεδν XY θαη ηελ 

πεξηζηξνθή γχξσ απφ ηνλ άμνλα X. ηα επφκελα δχν θεθάιαηα ζα εμεηάζνπκε πην 

πξνρσξεκέλεο κνξθέο animation νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζε ηκήκαηα ηνπ κνληέινπ λα 

θηλεζνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα θίλεζε ησλ ρεξηψλ, άικα ή πεξηζηξνθή ηνπ θεθαιηνχ. 

Τπάξρνπλ ηξεηο θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο γηα animation: 

 Keyframe animation 

 Articulated animation 

 Articulated animation κε skinning 

ηελ ηερληθή ηνπ Keyframe animation ρξεζηκνπνηείηαη κία αιιεινπρία (ζεηξά) 

απφ ηξηζδηάζηαηα κνληέια. Κάζε κνληέιν αλαπαξίζηαηαη απφ ηελ ίδηα θηγνχξα, 

ηνπνζεηεκέλε ειαθξψο δηαθνξεηηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε. Ζ γξήγνξε ελαιιαγή ησλ 

κνληέισλ δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο. Οη δηάθνξεο «ζηάζεηο» κπνξνχλ 

λα νξγαλσζνχλ σο ζεηξέο απηνχ ηνπ είδνπο θαη έηζη κπνξνχκε, γηα παξάδεηγκα, λα 

έρνπκε αλαπαξάζηαζε ηνπ βαδίζκαηνο σο κία αιιεινπρία δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ ησλ 

πνδηψλ. Ζ αιιεινπρία απηή ζπλήζσο εθθηλεί θαηφπηλ εληνιήο ηνπ ρξήζηε κέζσ 

θάπνηνπ πιήθηξνπ ή θαη κέζσ άιισλ εμσηεξηθψλ γεγνλφησλ. ην θεθάιαην απηφ 

αλαπηχζζεηαη κία απιή εθαξκνγή πνπ θάλεη ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ Keyframe 

animation. 

ηελ ηερληθή ηνπ Articulated animation κία θηγνχξα αλαπαξίζηαηαη σο κία ζεηξά 

απφ αιιεινζπλδεφκελα κέξε. Σα κέξε απηά ηππηθά αλαπαξηζηνχλ ηηο αξζξψζεηο 

(limbs) ηεο θηγνχξαο θαη κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ θαη λα πεξηζηξαθνχλ. Ζ θίλεζε 

ελφο limb επεξεάδεη απηνχο πνπ είλαη ζπλδεκέλνπο ζε απηφλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο θηλεκαηηθήο. 

Ή ηερληθή ηνπ articulation κε skinning, επεθηείλεη ηελ ηερληθή Articulated 

animation κε ηελ εθαξκνγή ελφο επηπέδνπ (mesh) πνπ παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ δέξκαηνο 
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πάλσ ζηνπο limbs. Καζψο νη limbs θηλνχληαη ην δέξκα κεηαθηλείηαη θαη 

παξακνξθψλεηαη απηφκαηα πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζεη ηα κέξε θαιπκκέλα. 

Η ηερληθή Keyframe Animation ζην θεθάιαην απηό 

Σν θεληξηθφ παξάδεηγκα ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, ε εθαξκνγή AnimSprite3D, θνξηψλεη 

πνιιαπιά κνληέια ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ηεο θηγνχξαο, γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε ηεο βάδηζεο θαη ηεο θαζήκελεο ζέζεο. Οη ζηάζεηο απηέο νξγαλψλνληαη 

σο αιιεινπρίεο animation κέζσ ελφο αληηθείκελν ηεο θιάζεο Animator. 

Ζ Δηθφλα 5-1  πεξηέρεη δχν ζπιιήςεηο: Ζ αξηζηεξή παξνπζηάδεη ην κνληέιν λα 

πεξπαηά ελψ ε δεμηά λα εθηειεί θίλεζε ρηππήκαηνο. 

Δηθόλα 5-1. Βάδηζε θαη ρηύπεκα 

 

 

Γηάγξακκα θιάζεσλ ηεο AnimTour3D 

Ζ Δηθφλα 5-2 παξνπζηάδεη ην δηάγξακκα θιάζεσλ ηεο εθαξκνγήο AnimTour3D. 

Ζ AnimTour3D είλαη ην top-level JFrame ηεο εθαξκνγήο. Ζ WrapAnimTour3D 

δεκηνπξγεί ηελ ζθελή θαη είλαη παξαπιήζηα ησλ θιάζεσλ Wrap ησλ πξνεγνχκελσλ 

θεθαιαίσλ. Γεκηνπξγεί ην πάησκα θαη ηνλ θσηηζκφ. Φνξηψλεη ην sprite θαη 

πξνεηνηκάδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ. Ζ θιάζε PropManager παξακέλεη ε ίδηα φπσο 

θαη ζηελ εθαξκνγή . Οη θιάζεηο  CheckerFloor θαη  ColouredTiles παξακέλνπλ 

θαη απηέο σο είραλ. 
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Figure 5-2. Γηάγξακκα θιάζεσλ ηεο AnimTour3D 

 

 
 

Οη KeyBehavior θαη Animator είλαη ππνθιάζεηο ηεο Behavior. Ζ KeyBehavior 

ειέγρεη ηηο εληνιέο πιήθηξσλ, φπσο απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ  Tour3D. 

Αληαπνθξίλεηαη ζηηο εληνιέο απηέο δεηψληαο απφ ην αληηθείκελν ηεο Animator λα 

πξνζζέζεη κία αιιεινπρία animation ζην πξφγξακκά ηνπ. Σν αληηθείκελν ηεο 

Animator αθππλίδεηαη πεξηνδηθά θαη επεμεξγάδεηαη ηελ επφκελε αιιεινπρία ζην 

πξφγξακκά ηεο, αιιάδνληαο ην sprite. 

 

Γεκηνπξγία ηεο ζθελήο 

Ζ Δηθφλα 5-3 παξνπζηάδεη ηηο κεζφδνπο ηεο θιάζεο WrapAnimTour3D. 

Δηθόλα 5-3. Μέζνδνη ηεο WrapAnimTour3D 
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Ζ ηερληθή δεκηνπξγίαο ηεο ζθελήο ζηελ θιάζε WrapAnimTour3D είλαη ζρεδφλ φκνηα 

κε ηελ ηερληθή δεκηνπξγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο θιάζεηο, 

κε ηελ εμαίξεζε ηεο κεζφδνπ addTourist(). Ζ θιάζε WrapAnimTour3D 

πξνεηνηκάδεη ην sprite, ηα αληηθείκελα ησλ θιάζεσλ KeyBehavior θαη Animator θαη 

ηα ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην δηάγξακκα θιάζεσλ ηεο Δηθφλαο 

5-2 

    private void addTourist( ) 

    { // sprite 

      AnimSprite3D bob = new AnimSprite3D( ); 

      bob.setPosition(2.0, 1.0); 

      sceneBG.addChild( bob.getTG( ) ); 

 

      // viewpoint TG 

      ViewingPlatform vp = su.getViewingPlatform( ); 

      TransformGroup viewerTG = vp.getViewPlatformTransform( ); 

 

      // sprite's animator 

      Animator animBeh = new Animator(20, bob, viewerTG); 

      animBeh.setSchedulingBounds( bounds ); 

      sceneBG.addChild( animBeh ); 

 

      // sprite's input keys 

      KeyBehavior kb = new KeyBehavior(animBeh); 

      kb.setSchedulingBounds( bounds ); 

      sceneBG.addChild( kb ); 

    } // end of addTourist( ) 

 

Σν αληηθείκελν bob ηεο AnimSprite3D είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θφξησζε ησλ 

κνληέισλ πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ θίλεζε ηνπ sprite ζηηο δηάθνξεο ηνπ ζηάζεηο. Σν 

αληηθείκελν animBeh ηεο θιάζεο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ viewpoint 

ηνπ ρξήζηε θαη γηα ην ιφγν απηφ ιακβάλεη ηελ αλαθνξά viewerTG πξνο ην 

αληηθείκελν ηεο θιάζεο TransformGroup, ηεο θιάζεο ViewingPlatform. Σν 

αληηθείκελν ηεο θιάζεο Animator θαζνξίδεηαη λα «μππλά» θάζε 20 ms κέζσ ηεο 

κεζφδνπ δφκεζεο ηνπ. 
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Ο γξάθνο ζθελήο ηεο εθαξκνγήο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 5-4 θαη δεδνκέλεο ηεο 

απνπζίαο ζθεληθνχ, εκπνδίσλ θαη άιισλ sprites είλαη θαηά πνιχ απινχζηεξνο 

εθείλσλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα.  

Σν Animated 3D Sprite 

Ζ Δηθφλα 5-5 παξνπζηάδεη ηηο δεκφζηα νξαηέο κεζφδνπο ηεο θιάζεο AnimSprite3D. 

Σν interface ηεο θιάζεο απηήο είλαη ζρεδφλ φκνην κε ην αληίζηνηρν ηεο θιάζεο 

Sprite3D (ηεο εθαξκνγήο Tour3D ηνπ θεθαιαίνπ 4). Οη κέζνδνη  setPosition, 

moveBy() θαη doRotateY() πξνζαξκφδνπλ ηελ ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

sprite. Οη κέζνδνη isActive() θαη setActive() ζρεηίδνληαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ sprite (αλ ζα είλαη νξαηφ ζηε ζθελή ή φρη). Ζ κέζνδνο getCurrLoc() επηζηξέθεη 

ηε ζέζε ηνπ sprite θαη ε κέζνδνο getTG() επηζηξέθεη κία αλαθνξά πξνο ην αλψηεξν 

ζηελ ηεξαξρία ηνπ γξάθνπ ζθελήο αληηθείκελν ηεο θιάζεο transformGroup. 

Ζ κφλε λέα κέζνδνο είλαη ε setPose(), ε νπνία δέρεηαη ζαλ είζνδν κία 

ζπκβνινζεηξά κε ην φλνκα ηεο ζηάζεο θαη αιιάδεη ην εκθαληδφκελν κνληέιν 

αλάινγα. Ζ πινπνίεζε ηεο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα αξγφηεξα ζην θεθάιαην 

απηφ. 
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Δηθόλα 5-4. Ο γξάθνο ζθελήο ηεο εθαξκνγήο 

 
 

Δηθόλα 5-5. Οη δεκόζηα νξαηέο κέζνδνη ηεο  AnimSprite3D 

 
 

Φόξησζε ησλ ζηάζεσλ 

Γηα ιφγνπο απιφηεηαο, ε επηινγή ησλ κνληέισλ γίλεηαη «θαξθσηά» ζηνλ θψδηθα ηεο 

AnimSprite3D. Σα νλφκαηα ησλ κνληέισλ πξνθαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα poses[]. 
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    private final static String poses[] = 

           {"stand", "walk1", "walk2", "rev1", "rev2", "rotClock", 

            "rotCC", "mleft", "mright", "punch1", "punch2"}; 

 

Σα νλφκαηα ησλ ζηάζεσλ ηνπ πίλαθα poses[] ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ 

loadPoses() πξνθεηκέλνπ λα θνξησζνχλ ηα νκψλπκα αξρεία ηχπνπ 3D Studio Max 

κέζσ ηεο θιάζεο PropManager. Σα θνξησκέλα κνληέια, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

ζηάζεηο ηνπ sprite, πξνζαξηψληαη ζηνλ γξάθν ζθελήο κέζσ ελφο θφκβνπ πνπ αλήθεη 

ζηελ θιάζε Switch ηεο Java 3D: 

    private void loadPoses( ) 

    { PropManager propMan; 

 

      imSwitch = new Switch(Switch.CHILD_MASK); 

      imSwitch.setCapability(Switch.ALLOW_SWITCH_WRITE); 

 

      maxPoses = poses.length; 

      for (int i=0; i < maxPoses; i++) { 

        propMan = new PropManager(poses[i] + ".3ds", true); 

        imSwitch.addChild( propMan.getTG( ) );   // add obj to switch 

      } 

 

      visIms = new BitSet( maxPoses );    // bitset used for 

switching 

      currPoseNo = STAND_NUM;  // sprite standing still 

      setPoseNum( currPoseNo ); 

    } 

 

Ο θφκβνο imSwitch ηεο θιάζεο Switch παξνπζηάδεηαη ζηνλ γξάθν ζθελήο ηεο 

Δηθφλαο 5-4. Δίλαη παηδί ηνπ αληηθείκέλνπ objectTG ηεο θιάζεο TransformGroup, 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ sprite. Ο ξφινο 

ηνπ θφκβνπ Switch είλαη λα επηηξέςεη ζην sprite λα εκθαληζηεί ζε δηαθνξεηηθή 

ζηάζε δηαιέγνληαο κία εθ ησλ επηινγψλ πνπ «θξέκνληαη» θάησ απφ ην Switch.  

Σν αληηθείκελν imSwitch δεκηνπξγείηαη κε ηελ ηηκή CHILD_MASK, γεγνλφο πνπ 

επηηξέπεη ηελ ελαιιαγή ζηάζεσλ κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο 

BitSet ηεο Java 3D (visIms). Σα bits ηνπ visIms αληηζηνηρνχληαη ζηα παηδηά ηεο 
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Switch: Σν bit 0 αληηζηνηρεί ζην παηδί 0, ην 1 ζην παηδί 1 θ.ν.θ. Ζ θιάζε πξνζθέξεη 

δηάθνξεο κεζφδνπο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ bits.  

Ο ρεηξηζκφο ησλ bits γίλεηαη κέζα ζηελ κέζνδν setPoseNum(), ε νπνία δέρεηαη σο 

είζνδν ηνλ αξηζκφ ηνπ bit πνπ πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί απφ ην imSwitch: 

    private void setPoseNum(int idx) 

    { visIms.clear( ); 

      visIms.set( idx );   // show child with index idx 

      imSwitch.setChildMask( visIms ); 

      currPoseNo = idx; 

    } 

Σν κνληέιν πνπ απνζεθεχεηαη ζηελ ζέζε idx θάησ απφ ηνλ θφκβν Switch γίλεηαη 

νξαηφ φηαλ θαιείηαη ε κέζνδνο setChildMask(). 

Ζ ηξνπνπνίεζεο ηεο Switch θαηά ηελ εθηέιεζε, πξνυπνζέηεη λα έρεη ελεξγνπνηεζεί 

ην θαηάιιειν write capability bit. 

Σα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θνξηψζεθαλ αξρηθά ζηελ εθαξκνγή Loader3D 

γηα λα πξνζαξκνζηεί ε ζέζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο. Ζ εθαξκνγή Poser κέζσ 

ηεο νπνίαο δεκηνπξγήζεθαλ, εμάγεη ηα 3DS κνληέια κε ην επίπεδν XZ σο επίπεδν 

βάζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην κνληέιν εκθαλίδεηαη μαπισκέλν κε ηελ πιάηε 

φηαλ θνξησζεί ζηελ Loader3D. Κάζε έλα απφ ηα αξρεία 3DS πνπ θνξηψλνληαη έρεη 

κέγεζνο πεξίπνπ ζηα 20 ΚΒ, ιφγσ ηεο απιφηεηαο ηνπ κνληέινπ. 

Δπηινγή ζηάζεο 

Ζ ζηάζε ηνπ sprite αιιάδεη κέζσ ηεο θιήζεο ηεο κεζφδνπ setPose(), ε νπνία 

δέρεηαη ην φλνκα ηεο ζηάζεο σο παξάκεηξν εηζφδνπ. Ζ κέζνδνο εληνπίδεη ηε ζέζε 

ηνπ νλφκαηνο απηνχ ζηνλ πίλαθα poses[] θαη θαιεί ηε κέζνδν setPoseNum():  

    public boolean setPose(String name) 

    { if (isActive( )) { 

        int idx = getPoseIndex(name); 

        if ((idx < 0) || (idx > maxPoses-1)) 

          return false; 

        setPoseNum( idx ); 
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        return true; 

      } 

      else 

        return false; 

    } 

 

Ο θψδηθαο πεξηπιέθεηαη απφ ηελ αλάγθε ειέγρνπ γηα ην αλ ην sprite είλαη ελεξγφ. 

Έλα κε ελεξγφ sprite είλαη θαη κε νξαηφ νπφηε δελ έρεη λφεκα ε φπνηα αιιαγή 

ζηάζεο.  

 

Δλεξγνπνίεζε ηνπ Sprite 

Σν sprite κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα απελεξγνπνηεζεί κέζσ ηεο θιήζεο ηεο 

κεζφδνπ setActive() θαη ηεο αληίζηνηρεο ινγηθήο ηηκήο (true ή false) σο 

παξακέηξνπ: 

    public void setActive(boolean b) 

    { isActive = b; 

      if (!isActive) { 

        visIms.clear( ); 

        imSwitch.setChildMask( visIms );   // display nothing 

      } 

      else if (isActive) 

        setPoseNum( currPoseNo );   // make visible 

    } 

 

Απηή ε πξνζέγγηζε απαηηεί ηε ρξήζε κίαο κεηαβιεηήο θαζνιηθήο εκβέιεηαο, ηεο 

currPoseNo, ε νπνία θαηαγξάθεη ην index ηεο ηξέρνπζαο ζηάζεο. Υξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ sprite κεηά απφ πεξίνδν αδξάλεηαο.  

Αλίρλεπζε νξίσλ δαπέδνπ 

Οη κέζνδνη θίλεζεο θαη πεξηζηξνθήο ηεο AnimSprite3D δελ αιιάδνπλ ζε ζρέζε κε 

εθείλεο ηεο Sprite3D, εθηφο ηεο κεζφδνπ moveBy(). Ζ απφθαζε λα κελ ππάξρνπλ 

εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή απηή, ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη αληηθείκελν ηεο θιάζεο 

Obstacle, ην νπνίν θαη ζα ήιεγρε αλ ην sprite ζα έβγαηλε απφ ηα φξηα ηνπ δαπέδνπ. 
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Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη κε ηε κέζνδν beyondEdge(), ε νπνία εμεηάδεη αλ 

νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ sprite μεθεχγνπλ απφ ηα φξηα ηνπ δαπέδνπ:   

    public boolean moveBy(double x, double z) 

    // move the sprite by an (x,z) offset 

    { if (isActive( )) { 

        Point3d nextLoc = tryMove( new Vector3d(x, 0, z)); 

          if (beyondEdge(nextLoc.x) || beyondEdge(nextLoc.z)) 

          return false; 

        else { 

          doMove( new Vector3d(x, 0, z) ); 

          return true; 

        } 

      } 

      else    // not active 

        return false;}  // end of moveBy( ) 

    private boolean beyondEdge(double pos) 

    { if ((pos < -FLOOR_LEN/2) || (pos > FLOOR_LEN/2)) 

        return true; 

      return false; 

    } 

Έιεγρνο ηνπ sprite 

Οη θηλήζεηο ηνπ sprite ειέγρνληαη κέζσ γεγνλφησλ πιήθηξσλ ηα νπνία 

ζπιιακβάλνληαη απφ έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο KeyBehavior. Ζ KeyBehavior 

είλαη κία εθδνρή ηεο θιάζεο TouristControls ηνπ Κεθαιαίνπ 4, αιιά ρσξίο ηα 

ηκήκαηα θψδηθα πνπ ρεηξίδνληαλ ηνπο θσδηθνχο πιήθηξσλ. Απηφ πνπ παξακέλεη είλαη 

ν έιεγρνο γηα ην πνηα κέζνδν ηεο θιάζεο Animator ζα πξέπεη λα θιεζεί ζε απάληεζε 

ηεο πίεζεο ελφο πιήθηξνπ. Ζ κέζνδνο standardMove() δείρλεη πσο ε πίεζε ελφο 

πιήθηξνπ (ζηελ νπζία ν θσδηθφο πιήθηξνπ) κεηαηξέπεηαη ζε δηαθνξεηηθέο θιήζεηο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο Animator (ην νπνίν θαιείηαη animBeh): 

    private void standardMove(int keycode) 

    { if(keycode == forwardKey ) 

        animBeh.moveForward( ); 

      else if ...  // more if-tests of keycode 

        ... 

      else if(keycode == activeKey) 

        animBeh.toggleActive( ); 
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      else if(keycode == punchKey) 

        animBeh.punch( ); 

      else if(keycode == inKey) 

        animBeh.shiftInViewer( ); 

      else if(keycode == outKey) 

        animBeh.shiftOutViewer( ); 

    } 

 

Ο θψδηθαο θιεηδηνχ activeKey, ην πιήθηξν a, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελαιιαγή ηνπ 

sprite απφ ελεξγφ ζε αλελεξγφ θαη αληίζηξνθα. 

Ο θψδηθαο θιεηδηνχ punchKey, ην πιήθηξν p, ζέηεη ην sprite ζηελ ζηάζε ρηππήκαηνο. 

Animation ηνπ Sprite 

Ζ Δηθφλα 5-6 παξνπζηάδεη ηηο δεκφζηα νξαηέο κεζφδνπο ηεο Animator. 

Ζ Animator επηηειεί ηξεηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο: 

 Πξνζζέηεη αιιεινπρίεο animation ζην πξφγξακκά ηεο ζε απάληεζε ησλ 

θιήζεσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο KeyBehavior. 

 Πεξηνδηθά, αθαηξεί κία ιεηηνπξγία animation απφ ην πξφγξακκά ηεο θαη ηελ 

εθηειεί. Ζ εθηέιεζε ηππηθά αιιάδεη ηελ ζέζε θαη ζηάζε ηνπ sprite. Ζ 

αθαίξεζε εθθηλεί κε ηελ άθημε ελφο WakeupOnElapsedTime γεγνλφηνο ηεο 

Java 3D. 

 Δλεκεξψλεη ην viewpoint ηνπ ρξήζηε ζε απάληεζε ησλ θιήζεσλ ηεο θιάζεο 

KeyBehavior. 
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Δηθόλα 5-6. Γεκόζηα νξαηέο κέζνδνη ηεο Animator 

 
 

Πξνζζήθε κίαο αιιεινπρίαο animation 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δεκφζησλ κεζφδσλ ηεο θιάζεο Animator (rotClock(),  

rotCounterClock(), moveLeft(), moveRight(), punch(), moveForward(), 

moveBackwards θαη toggleActive()) εθηεινχληαη κε παξαπιήζην ηξφπν φηαλ 

θαινχληαη απφ ην αληηθείκελν ηεο KeyBehavior. Πξνζζέηνπλ κία πξνθαζνξηζκέλε 

αιιεινπρία animation ζε έλα πξφγξακκα (ην νπνίν πινπνηείηαη σο κία ιίζηα ε νπνία 

θαιείηαη animSchedule θαη είλαη αληηθείκελν ηεο θιάζεο ArrayList): 

    public void moveForward( ) 

    { addAnims(forwards); } 

Ο forwards είλαη έλαο πίλαθαο ζπκβνινζεηξψλ, ν νπνίνο αλαπαξηζηά ηελ 

αιιεινπρία animation γηα ηελ πξνο ηα εκπξφο θίλεζε θαηά έλα βήκα: 

private final static String forwards[] = {"walk1", "walk2", "stand"}; 

 

Σα "walk1", "walk2", θ.ι.π. είλαη ηα νλφκαηα ησλ αξρείσλ ηχπνπ 3DS ηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ζηάζεηο ηνπ sprite. Ζ αληηζηνίρηζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θφξησζε ησλ κνληέισλ θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο AnimTour3D. 

Μία απαίηεζε γηα ηηο αιιεινπρίεο animation είλαη λα ηειεηψλνπλ κε "stand". Έλαο 

ιφγνο γη’ απηφ είλαη δηφηη ζα πξέπεη θάζε θίλεζε λα ηειεηψλεη κε ην κνληέιν ζε κία 

νπδέηεξε ζέζε, έηζη ψζηε ε επφκελε αιιεινπρία λα αθνινπζεί νκαιά ηελ 
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πξνεγνχκελε. Έλαο άιινο ιφγνο είλαη φηη ην αληηθείκελν ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ζπκβνινζεηξά "stand"γηα λα αληρλεχζεη ην ηέινο ηεο αιιεινπρίαο. 

Ζ addAnims() πξνζζέηεη ηελ αιιεινπρία ζην ηέινο ηνπ animSchedule θαη απμάλεη 

ηελ seqCount, ε νπνία θξαηά ηνλ αξηζκφ ησλ απνζεθεπκέλσλ αιιεινπρηψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο: 

    synchronized private void addAnims(String ims[]) 

    { if (seqCount < MAX_SEQS) {  // not too many animation sequences 

        for(int i=0; i < ims.length; i++) 

          animSchedule.add(ims[i]); 

        seqCount++; 

      } 

    } 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο αιιεινπρηψλ ζην πξφγξακκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή, πεξηνξίδεηαη 

ζε MAX_SEQS. Απηφ δηαζθαιίδεη φηη ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ (ή ηζνδχλακα κία 

αιιεινπρία animation) δελ ζα πεξηκέλεη ππεξβνιηθά ζην πξφγξακκα πξηλ εθηειεζηεί. 

Απηφ ζα ζπλέβαηλε αλ ν ρξήζηεο παηνχζε έλα πιήθηξν ζπλέρεηα, πξνθαιψληαο έηζη 

ηε δεκηνπξγία ελφο κεγάινπ πξνγξάκκαηνο. 

Πεξηνξίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ αιιεινπρηψλ, ην αληηθείκελν αγλνεί ηα παηήκαηα ησλ 

πιήθηξσλ φηαλ ε ζεηξά αλακνλήο κεγαιψλεη. Όηαλ ε ηειεπηαία κηθξχλεη μαλά (αθνχ 

κέξνο ηεο έρεη εθηειεζηεί), ηα παηήκαηα ησλ πιήθηξσλ γίλνληαη μαλά απνδεθηά. 

Ζ addAnim() είλαη ζπγρξνληζκέλε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα είλαη 

αδχλαηνλ λα δηαβαζηεί ην πξφγξακκα animSchedule ελψ απηφ επεθηείλεηαη. 

Δπεμεξγαζία κίαο ιεηηνπξγίαο Animation 

Ο constructor ηεο Animator δεκηνπξγεί έλα αληηθείκελν ηεο WakeupCondition 

βαζηδφκελνο ζηελ ρξνληθή θαζπζηέξεζε πνπ ηνπ κεηαβηβάδεηαη απφ ηελ 

WrapAnimTour3D: 

    public Animator(int td, AnimSprite3D b, TransformGroup vTG) 

    {  timeDelay = new WakeupOnElapsedTime(td); 

       // the rest of Animator's initialization 

    } 
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Ζ ζπλζήθε απηή θαηαρσξείηαη ζηελ initialize() έηζη ψζηε ε processStimulus() 

λα θαιείηαη θάζε td milliseconds: 

 

    public void processStimulus( Enumeration criteria ) 

    { // don't bother looking at the criteria 

      String anim = getNextAnim( ); 

      if (anim != null) 

        doAnimation(anim); 

      wakeupOn( timeDelay ); 

    } 

 

Ζ processStimulus() είλαη ζχληνκε θαζψο δελ ππάξρεη αλάγθε λα εμεηαζηνχλ ηα 

θξηηήξηα αθχπληζεο. Ζ θιήζε ηεο κφλν επαξθεί θαζψο απηή ζπκβαίλεη θάζε td 

milliseconds. 

H getNextAnim() ζθνπφ έρεη λα αθαηξέζεη κία αιιεινπρία animation απφ ην 

animSchedule. Ζ ArrayList κπνξεί φκσο λα είλαη άδεηα νπφηε ε κέζνδνο κπνξεί λα 

επηζηξέθεη null: 

    synchronized private String getNextAnim( ) 

    { if (animSchedule.isEmpty( )) 

        return null; 

      else { 

        String anim = (String) animSchedule.remove(0); 

        if (anim.equals("stand"))   // end of a sequence 

           seqCount; 

        return anim; 

      } 

    } 

Ζ getNextAnim() είλαη γηα λα επηβάιιεη ακνηβαίν απνθιεηζκφ πάλσ ζην 

animSchedule. Αλ ε αλαζπξφκελε απφ ην πξφγξακκα ιεηηνπξγία είλαη ε "stand", 

απηφ ζεκαίλεη φηη ηειείσζε κία αιιεινπρία animation θαη ε κεηψλεηαη.  

Ζ doAnimation() κπνξεί λα επεμεξγαζηεί κία ιεηηνπξγία animation (πνπ 

αλαπαξίζηαηαη κέζσ ελφο String) κε δχν ηξφπνπο: Ζ ιεηηνπξγία κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη έλαλ κεηαζρεκαηηζκφ ζην sprite ηνπ ρξήζηε (ην νπνίν θαιείηαη bob), 
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θαη/ή κπνξεί λα πξνθαιέζεη κία αιιαγή ζηε ζηάζε ηνπ. Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα είλαη 

απαξαίηεην λα ελεκεξσζεί ην viewpoint ηνπ ρξήζηε αλ ην sprite θηλεζεί: 

    private void doAnimation(String anim) 

    { /* Carry out a transformation on the sprite. 

         Note: "stand", "punch1", "punch2" have no transforms 

      */ 

      if ( anim.equals("walk1") || anim.equals("walk2"))   // forward 

        bob.moveBy(0.0, MOVERATE/2);      // half a step 

      else if ( anim.equals("rev1") || anim.equals("rev2"))  // back 

        bob.moveBy(0.0, -MOVERATE/2);     // half a step 

      else if (anim.equals("rotClock")) 

        bob.doRotateY(-ROTATE_AMT);       // clockwise rot 

      else if (anim.equals("rotCC")) 

        bob.doRotateY(ROTATE_AMT);        // counterclockwise rot 

      else if (anim.equals("mleft"))      // move left 

        bob.moveBy(-MOVERATE,0.0); 

      else if (anim.equals("mright"))     // move right 

        bob.moveBy(MOVERATE,0.0); 

      else if (anim.equals("toggle")) { 

        isActive = !isActive;    // toggle activity 

        bob.setActive(isActive); 

      } 

      // update the sprite's pose, except for "toggle" 

      if (!anim.equals("toggle")) 

        bob.setPose(anim); 

 

      viewerMove( );    // update the user's viewpoint 

    }  // end of doAnimation( ) 

Σν πξψην κέξνο ηεο doAnimation() θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία 

ιεηηνπξγία animation κεηαθξάδεηαη ζε έλα κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ sprite. Έλα ζεκείν 

άμην πξνζνρήο είλαη ε επεμεξγαζία ησλ αιιεινπρηψλ  forward θαη backwards. 

Απηέο νη αιιεινπρίεο νξίδνληαη σο: 

    private final static String forwards[] = 

{"walk1","walk2","stand"}; 

    private final static String backwards[] = {"rev1","rev2","stand"}; 
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Ζ αιιεινπρία forwards εθηειείηαη ζε απάληεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ ρξήζηε λα 

παηήζεη ην πιήθηξν ηνπ θάησ βέινπο. Ση ζπκβαίλεη: Ζ αιιεινπρία απαξηίδεηαη απφ 

ηξεηο ζηάζεηο ("walk1", "walk2", θαη "stand" ), νπφηε θαη ζα απαηηεζνχλ ηξεηο 

ελεξγνπνηήζεηο ηεο processStimulus(). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπλνιηθή αθνινπζία 

ζα ρξεηαζηεί 3*<time delay> γηα λα εμεηαζηεί, δειαδή πεξίπνπ 60 ms. Πνιιαπιά 

βήκαηα πξνο ηα εκπξφο επηηπγράλνληαη πξνζζέηνληαο πνιιαπιά αληίγξαθα ηεο 

αιιεινπρίαο forwrad ζηε ιίζηα πξνγξάκκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Animator's.  

Ζ αιιεινπρία ηνπ ρηππήκαηνο θαζνξίδεηαη σο: 

    private final static String punch[] = 

            {"punch1", "punch1", "punch2", "punch2", "stand"}; 

 

Καζψο νη "punch1" θαη "punch2" εκθαλίδνληαη δχν θνξέο, ζα επεμεξγαζηνχλ δχν 

θνξέο απφ ηελ processStimulus(), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

ζα δηαξθέζνπλ γηα 2*<time delay>.. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζηάζεηο ζα παξακείλνπλ ζηε 

ζθελή γηα ηνλ δηπιάζην ηνπ θαλνληθνχ ρξφλνπ, γηα λα δνζεί ε εληχπσζε φηη ην sprite 

«θξαηά» θαη αληηζηέθεηαη. 

Δλεκέξσζε ηνπ Viewpoint ηνπ ρξήζηε 

Ζ θιάζε Animator ρξεζηκνπνηεί ηνλ θψδηθα ρεηξηζκνχ ηνπ viewpoint πνπ 

αλαπηχρζεθε γηα ηελ TouristControls ηνπ Κεθαιαίνπ 4.  Καζψο ην sprite θηλείηαη, 

ην viewpoint παξακέλεη πξνζθνιιεκέλν ζε κία ζηαζεξή απφζηαζε απφ απηφ εθηφο 

θαη αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα θάλεη zoom. 

Σν αξρηθφ viepoint θαζνξίδεηαη ζηνλ constructor ηεο Animator κέζσ κίαο θιήζεο ηεο 

setViewer(), ε νπνία είλαη ε ίδηα κέζνδνο κε απηή ηεο TouristControls.  

Σν λέν πξφβιεκα κε ηελ Animator είλαη ην πφηε ζα πξέπεη λα γίλεη ε αλαλέσζε ηνπ 

viewpoint. Γελ ζα πξέπεη λα αλαλεσζεί κέρξη λα νινθιεξσζεί ε φπνηα ιεηηνπξγία 

animation (πρ "walk1"). Γηα ην ιφγν απηφ ε κέζνδνο αλαλέσζεο ηνπ viewpoint, ε 

viewerMove(), θαιείηαη ζην ηέινο ηεο doAnimation(). 

Σα ηειεπηαία ζεκεία ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ viewpoint έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα πιήθηξα i 

θαη o γηα ηηο ελέξγεηεο “zoom in”, “zoom out” αληίζηνηρα. Σα πιήθηξα απηά 
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ειέγρνληαη ζηελ Animator απφ ηελ shiftViewer(), ε νπνία θαη αιιάδεη ην 

viewpoint κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ζέζε ηνπ sprite: 

    public void shiftInViewer( ) 

    {  shiftViewer(-ZSTEP); }   // move viewer negatively on z-axis 

 

    public void shiftOutViewer( ) 

    {  shiftViewer(ZSTEP); } 

 

    private void shiftViewer(double zDist) 

    // move the viewer inwards or outwards 

    { Vector3d trans = new Vector3d(0,0,zDist); 

      viewerTG.getTransform( t3d ); 

      toMove.setTranslation(trans); 

      t3d.mul(toMove); 

      viewerTG.setTransform(t3d); 

    } 

 

Λίγα ιόγηα γηα ηελ Full-Screen Exclusive Mode (FSEM) 

Ζ ιεηηνπξγία απνθιεηζηηθήο ρξήζεο πιήξνπο νζφλεο (ή FSEM) εηζήρζε κε ηελ 

έθδνζε J2SE 1.4 σο κία κέζνδνο απελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαζχξσλ ηεο 

Java ε νπνία επηηξέπεη ηελ απεπζείαο ζρεδίαζε ζηελ νζφλε. Ο θχξηνο ζθνπφο είλαη ε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ιφγσ πςειφηεξεο ηαρχηεηαο. Άιια νθέιε πεγάδνπλ απφ ηε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ bit depth θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο νζφλεο. 

 

Τπέξ θαη θαηά ηνπ Keyframe Animation  

Σν πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο πνιιαπιψλ κνληέισλ είλαη φηη κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ 

εθηφο ηεο Java 3D κε εμεηδηθεπκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ ινγηζκηθφ. Ζ δεκηνπξγία ησλ 

κνληέισλ κπνξεί λα γίλεη αλεμάξηεηα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ππφινηπεο εθαξκνγήο 

απφ πξνζσπηθφ εμεηδηθεπκέλν ζην 3D modeling.  

Τπάξρνπλ αξθεηνί Java 3D loaders πνπ ππνζηεξίδνπλ keyframe animation. Γηα 

παξάδεηγκα ν NWN loader (http://nwn-j3d.sourceforge.net/loader.about.php) νξίδεη 

ην animation σο αιιεινπρίεο πιαηζίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα κνληέια Never Winter 

http://nwn-j3d.sourceforge.net/loader.about.php
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Night. Ζ αλαπαξαγσγή ηνπ animation απαηηεί απιά κία θιήζε ηεο κεζφδνπ 

playAnimation() κε ην θαηάιιειν φλνκα. 

Σν ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα αθνξά ζην κέγεζνο ηνπ θάζε κνληέινπ θαη ζηνλ 

αξηζκφ ησλ κνληέισλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα θαιπθζνχλ φιεο νη θηλήζεηο. Με ηελ 

επηινγή γηα παξάδεηγκα πνπ έγηλε ζηελ εθαξκνγή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ γηα κέγεζνο 

κνληέινπ ζηα 20 KB θαη κηθξφ αξηζκφ ζηάζεσλ (13), απαηηνχληαη ζπλνιηθά 260 ΚΒ 

πνπ πξέπεη λα θνξησζνχλ ζηε κλήκε. Σα λνχκεξα απηά κπνξεί λα γίλνπλ ηφζν 

κεγάια γηα κνληέια κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα θαη πεξηζζφηεξεο ζηάζεηο έηζη πνπ 

λα γίλεηαη πξαθηηθά αδχλαηε ε δηαρείξηζή ηνπο. Τπάξρεη κία ηερληθή πνπ ζα 

κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαη αθνξά ηε ρξήζε θφκβσλ 

SharedGroup ηεο Java 3D, νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηελ θνηλή ρξήζε κνληέισλ γηα 

δηαθνξεηηθά sprites ηεο ζθελήο. Ζ ηερληθή απηή πξνζθέξεηαη φηαλ ζηε ζθελή 

εκθαλίδνληαη παξφκνηα sprites (π.ρ. ζηξαηηψηεο ζε κία κάρε).  
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Κεθάιαην 6. Υεηξηζκόο όπινπ 

Σα παηρλίδηα δξάζεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξίηνπ πξνζψπνπ θαη 

πξψηνπ πξνζψπνπ. Σα παηρλίδηα ηξίηνπ πξνζψπνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ έλα  ζεκείν 

ζέαζεο ιίγν επάλσ θαη πίζσ ηνπ ραξαθηήξα. Σα παηρλίδηα δξάζεο πξψηνπ πξνζψπνπ, 

ηνπνζεηνχλ ην ζεκείν ζέαζεο πάλσ ζην ρέξη πνπ θξαηά ην φπιν. 

Σν θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεη ηερληθέο γηα ηνλ ρεηξηζκφ φπινπ θαη ηελ 

εθππξζνθξφηεζε. Οη ηερληθέο απηέο πξναπαηηνχληαη ζηελ αλάπηπμε παηρληδηψλ 

ηξίηνπ πξνζψπνπ. 

Ζ εθαξκνγή Shooter3D πεξηέρεη έλα φπιν (έλα θψλν αλαξηεκέλν ζε έλα θχιηλδξν) 

ην νπνίν ξίρλεη κία αθηίλα laser ζην ζεκείν ηνπ παηψκαηνο φπνπ θάλεη θιηθ ν 

ρξήζηεο. Ζ πνξεία ηεο αθηίλαο ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ ήρν θαη αθνινπζείηαη απφ κία 

έθξεμε (κία animated ζεηξά απφ εηθφλεο θαη έλαλ αθφκε ήρν).   

Ζ Δηθφλα 6-1 παξνπζηάδεη ηξεηο ζπιιήςεηο ηεο εθαξκνγήο Shooter3D. Ζ πξψηε 

παξνπζηάδεη ηελ αθηίλα ζην κηζφ ηεο πνξείαο ηεο, ε δεχηεξε παξνπζηάδεη ηελ έθξεμε 

θαη ε Σξίηε είλαη κία αθφκε έθξεμε ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν ηνπ δαπέδνπ θαη απφ 

δηαθνξεηηθφ viewpoint. 

 Δηθόλα 6-1. Η εθαξκνγή Shooter3D 

 
 

Ζ θεθαιή ηνπ θψλνπ πεξηζηξέθεηαη γηα λα θνηηάμεη πξνο ην ζηφρν, θαη ε έθξεμε 

«θνηηά» πάληα πξνο ηνλ ρξήζηε. 

Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Java 3D πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εθαξκνγή 

απηή είλαη: 

mk:@MSITStore:C:%5CUsers%5Cgpanos%5CDesktop%5CΔιπλωματική%5CGames.chm::/0596007302/killergame-chp-23.html#killergame-CHP-23-FIG-1%23killergame-CHP-23-FIG-1
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Picking  

Ο ρεηξηζκφο ηνπ θιηθ πνπ θάλεη ν ρξήζηεο ζην δάπεδν γηα λα ζηνρεχζεη 

γίλεηαη κέζσ ηεο ηερληθήο picking. ηελ ηερληθή απηή δεκηνπξγείηαη έλα 

ζρήκα επηινγήο (pick shape), ζπρλά κία γξακκή ή έλαο θψλνο, ην νπνίν 

εθηείλεηαη απφ ην ζεκείν ζέαζεο ηνπ ρξήζηε (viewpoint), δηακέζνπ ηεο ζέζεο 

ηνπ πνληηθηνχ κέρξη κέζα ζηε ζθελή. Μπνξεί δηα ηεο ηερληθήο απηήο λα 

ζπιιεγεί πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα πνπ ηέκλνληαη απφ ην ζρήκα 

επηινγήο (φπσο εδψ, γηα παξάδεηγκα, ην δάπεδν) 

3D Ήσοι  

Οη ήρνη ηεο αθηίλαο θαη ηεο έθξεμεο είλαη αληηθείκελα ηεο θιάζεο 

PointSound, Σεο Java 3D. Ζ θιάζε απηή πεξηγξάθεη κία πεγή ήρνπ 

ηνπνζεηεκέλε ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο ζθελήο. 

Πολύπλοκερ πεπιζηποθέρ  

Οη πεξηζηξνθέο ηνπ θψλνπ θαη ηεο αθηίλαο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε γσλίεο 

αμφλσλ πνπ θαζνξίδνληαη κέζσ ηεο θιάζεο AxisAngle4d. Ζ θιάζε απηή 

πξηγξάθεη ηελ πεξηζηξνθή θαηά δεδνκέλε γσλία γχξσ απφ άθνλα πνπ 

θαζνξίδεηαη κέζσ αλχζκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα έρεη νπνηαδήπνηε 

θαηεχζπλζε.  

Animation  

Ζ έθξεμε δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο θιάζεο ,ε νπνία απινπνηεί ηελ θφξησζε 

θαη ηελ δηαδνρηθή εκθάληζε κίαο ζεηξάο απφ δηάθαλεο GIF εηθφλεο. 

Καθολικέρ μεηαβληηέρ για επαναλαμβανόμενοςρ ςπολογιζμούρ  

Πνιιέο ιεηηνπξγίεο φπσο ε κέζνδνο γηα ηελ πεξηζηξνθή ηνπ φπινπ, απαηηνχλ 

ηε ρξήζε αληηθεηκέλσλ ηεο Java 3D φπσο γηα παξάδεηγκα εθείλα ησλ θιάζεσλ  

Vector3d θαη  transform3D. Ζ εθ λένπ δεκηνπξγία ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ, 

ηε ζηηγκή πνπ απαηηνχληαη θαη ε θαηαζηξνθή ηνπο ζηε ζπλέρεηα δελ απνηειεί 

θαιή πξνγξακκαηηζηηθή ηαθηηθή θαζψο ε φιε δηαδηθαζία επηβαξχλεη ηελ 
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εθαξκνγή θαη ηελ επηβξαδχλεη. Ζ ρξήζε θαζνιηθψλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχληαη ζηελ αξρή θαη επαλαρξεζηκνπνηνχληαη φπνηε ρξεηαζηεί, 

απνηειεί θαιχηεξε ιχζε. 

Πολςνημαηικόρ (multithreading) ππογπαμμαηιζμόρ. Threads ηος σπήζηη και 

threads ηηρ Java3D  

Ζ απφδνζε ηεο αθηίλαο θαη ε ελ ζπλερεία έθξεμε, ειέγρνληαη απφ ην thread 

FireBeam, παξνπζηάδνληαο πσο κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ ηα threads ηεο Java 

κε ηελ ελζσκαησκέλε λεκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Java 3D. 

Τα οθέλη ηος ανηικειμενοζηπαθούρ ππογπαμμαηιζμού. 

Ζ πνιππινθφηεηα ηεο εθαξκνγήο απηήο ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηε ρξήζε 

ησλ κεζφδσλ ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. Κάζε νληφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο (αθηίλα, φπιν, έθξεμε θνθ) αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε 

θιάζε. 
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Γηάγξακκα θιάζεσλ ηεο Shooter3D 

Ζ Δηθφλα 6-2 παξνπζηάδεη ην δηάγξακκα θιάζεσλ ηεο Shooter3D. 

 Δηθόλα 6-2. Γηάγξακκα θιάζεσλ ηεο Shooter3D 

 
 

H Shooter3D είλαη ην top-level JFrame ηεο εθαξκνγήο θαη δελ δηαθέξεη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο JFrame θιάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εθαξκνγψλ. Ζ θιάζε 

WrapShooter3D δεκηνπξγεί ηε ζθελή θαη πξνζζέηεη ην φπιν, ηελ αθηίλα θαη ηελ 

έθξεμε, θαζψο θαη ηηο ειέγρνπζεο απηψλ ζπκπεξηθνξέο. Οη CheckerFloor θαη 

ColouredTiles ειέγρνπλ ην δάπεδν φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο, αιιά 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζεί ε ηερληθή picking. 

 

Ζ ExplosionsClip αλαπαξηζηά ηελ έθξεμε, ε GunTurret ην φπιν θαη ε LaserBeam 

ηελ αθηίλα. Ζ ExplosionsClip ρξεζηκνπνηεί ηελ ImagesSeries γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ην animation ηεο έθξεμεο. Ζ  ShootingBehaviour πεξηέρεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ε νπνία εθδειψλεηαη φηαλ ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζην δάπεδν. Οη 

δπλαηφηεηεο ηεο γηα επηινγή (picking) νθείινληαη ζην φηη απηή απνηειεί ππνθιάζε 

ηεο PickMouseBehavior, κηαο βνεζεηηθήο θιάζεο ηεο Java 3D, ε νπνία είλαη κε ηε 

ζεηξά ηεο ππνθιάζε ηεο Behavior. Οη ελέξγεηεο ηεο εθππξζνθξφηεζεο ηνπ φπινπ θαη 

ηεο εθθίλεζεο ηεο έθξεμεο ειέγρνληαη απφ ην thread FireBeam. 

 

mk:@MSITStore:C:%5CUsers%5Cgpanos%5CDesktop%5CΔιπλωματική%5CGames.chm::/0596007302/killergame-chp-23-sect-1.html#killergame-CHP-23-FIG-2%23killergame-CHP-23-FIG-2
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Γεκηνπξγία ηεο ζθελήο 

Ζ κέζνδνο createSceneGraph() ηεο WrapShooter3D  θαιεί ηελ makeGun( )γηα λα 

αξρηθνπνηήζεη δηάθνξα ζηνηρεία: 

    private void makeGun(Canvas3D canvas3D) 

    { // starting vector for the gun cone and beam 

      Vector3d startVec = new Vector3d(0, 2, 0); 

    

      // the gun 

      GunTurret gun = new GunTurret(startVec); 

      sceneBG.addChild( gun.getGunBG(  ) ); 

    

      // explosion and sound 

      PointSound explPS = initSound("Explo1.wav"); 

      ExplosionsClip expl = new ExplosionsClip( startVec, explPS); 

      sceneBG.addChild( expl.getExplBG(  ) ); 

    

      // laser beam and sound 

      PointSound beamPS = initSound("laser2.wav"); 

      LaserBeam laser = new LaserBeam( startVec, beamPS); 

      sceneBG.addChild( laser.getBeamBG(  ) ); 

    

      // the behavior that controls the shooting 

      ShootingBehaviour shootBeh = 

          new ShootingBehaviour(canvas3D, sceneBG, bounds, 

                        new Point3d(0,2,0), expl, laser, gun ); 

      sceneBG.addChild(shootBeh); 

    } // end of makeGun(  ) 

 

Σν άλπζκα ζέζεο ηνπ φπινπ είλαη ζηαζεξφ θαη έρεη ηελ ηηκή (0, 2, 0).. Σν ίδην άλπζκα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο αθηίλαο (έλαο θφθθηλνο θχιηλδξνο) κέζα 

ζηνλ θψλν. Ζ απφθαζε λα είλαη ζηαζεξφ ην ζεκείν απηφ, έρεη λα θάλεη κε ηελ 

πξνζπάζεηα λα θξαηεζεί ζρεηηθά απιφο ν θψδηθαο, γεγνλφο βέβαηα πνπ επηθέξεη έλα 

ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ζηελ εθαξκνγή αθνχ ε βάζε ηνπ φπινπ δελ κπνξεί λα 

κεηαθηλεζεί. 
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Ο ήρνο ηεο αθηίλαο 

Ζ Java 3D έρεη ηξία είδε θιάζεσλ θφκβσλ ήρνπ. Καη ηα ηξία απνηεινχλ ππνθιάζεηο 

ηεο Sound. 

BackgroundSound  

Ο ήρνο ηεο θιάζεο BackgroundSound δηαρέεηαη ζε φιν ην πεξηβάιινλ ηεο 

ζθελήο ρσξίο ε πεγή απηνχ λα εληνπίδεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε.  

PointSound  

Ζ πεγή ηνπ ήρνπ ηεο θιάζεο PointSound είλαη ρσξηθά εληνπηζκέλε κε 

απνηέιεζκα ε έληαζή ηνπ ήρνπ λα κεηαβάιιεηαη θαζψο ν ρξήζηεο θηλείηαη (ή 

θαζψο ε πεγή ηνπ ήρνπ θηλείηαη). Οη ήρνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

εθαξκνγή απηή είλαη αληηθείκελα ηεο θιάζεο απηήο. 

ConeSound  

Ζ θιάζε ConeSound πεξηγξάθεη ζηελ νπζία αληηθείκελα ηεο θιάζεο 

PointSound κε ήρνπο φκσο πνπ «ζηνρεχνπλ» πξνο ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. 

Πξηλ πξνζηεζνχλ θφκβνη ήρσλ ζηε ζθελή, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κία «ζπζθεπή 

ήρνπ» (audio device) θαη λα ζπλδεζεί κε έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο Viewer. Απηφ 

είλαη ζρεηηθά απιφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί ε βνεζεηηθή θιάζε 

SimpleUniverse: 

    AudioDevice audioDev = su.getViewer(  ).createAudioDevice(  ); 

 

Ζ παξαπάλσ γξακκή θψδηθα εκθαλίδεηαη ζηνλ constructor ηεο WrapShooter3D. 

Ζ SimpleUniverse παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην 1. Υηίδεη ηνλ θιάδν view ηεο 

ζθελήο, ν νπνίνο θαη θαζνξίδεη πσο ηνπνζεηείηαη ην viewpoint ηνπ ρξήζηε ζηνλ 

εηθνληθφ θφζκν ηεο εθαξκνγήο θαη πεξηιακβάλεη ην αληηθείκελν ηεο θιάζεο Viewer. 

Ζ WrapShooter3D ρξεζηκνπνηεί ηελ initSound() γηα λα θνξψζεη WAV αξρεία 

ήρνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο PointSound: 
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    private PointSound initSound(String filename) 

    { MediaContainer soundMC = null; 

      try { 

        soundMC = new MediaContainer("file:sounds/" + filename); 

        soundMC.setCacheEnable(true);   // load sound into container 

      } 

      catch (Exception ex) 

      {  System.out.println(ex); } 

    

      // create a point sound 

      PointSound ps = new PointSound(  ); 

      ps.setSchedulingBounds( bounds ); 

      ps.setSoundData( soundMC ); 

    

      ps.setInitialGain(1.0f);  // full on sound from the start 

    

      // allow sound to be switched on/off & its position to be moved 

      ps.setCapability(PointSound.ALLOW_ENABLE_WRITE); 

      ps.setCapability(PointSound.ALLOW_POSITION_WRITE); 

    

      System.out.println("PointSound created from sounds/" + 

filename); 

      return ps; 

    } // end of initSound(  ) 

 

Έλαο θφκβνο ήρνπ Sound ρξεηάδεηαη θαη κία πεγή ήρνπ, ε νπνία θνξηψλεηαη κέζσ 

ελφο αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο MediaContainer. Ζ θφξησζε κπνξεί λα γίλεη απφ έλα 

αξρείν, θάπνην URL ή θαη απφ θάπνην θαλάιη εηδφζνπ. Ζ initSound() θνξηψλεη 

ηνλ ήρν απφ έλα ηνπηθφ θάθειν αξρείν ζηνλ ππνθαηάινγν  sounds/.  

Γηα φινπο ηνπο θφκβνπο Sound πξέπεη λα θαζνξηζηεί κία πεξηνρή νξίσλ (bounding 

region) θαζψο θαη κία πεγή ήρνπ: 

    PointSound ps = new PointSound(  ); 

    ps.setSchedulingBounds( bounds ); 

    ps.setSoundData( soundMC ); 
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Γηα λα αλαπαξαρζεί ν ήρνο ζα πξέπεη ν θφκβνο ήρνπ λα ελεξγνπνηεζεί κέζσ ηεο 

κεζφδνπ setEnable(). Ζ initSound() δελ θαιεί ηελ setEnable() θαζψο ν ήρνο 

δελ αλαπαξάγεηαη κε ην πνπ θνξηψλεηαη αξρηθά. Αληί απηνχ, ηα capability bits ηνπ 

θφκβνπ ηίζεληαη ζε έλα γηα λα επηηξέςνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηνπ 

θφκβνπ θαηά ηελ εθηέιεζε: 

    ps.setCapability(PointSound.ALLOW_ENABLE_WRITE); 

Ο ήρνο ηεο έθξεμεο ζα ηνπνζεηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε θαη γηα ην ιφγνα απηφ 

απαηηείηαη ε ζέζε ζε έλα αθφκε ελφο capability bit: 

    ps.setCapability(PointSound.ALLOW_POSITION_WRITE); 

Άιιεο ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ήρν πξνβιέπνπλ γηα ηελ έληαζή ηνπ θαζψο θαη γηα 

ην αλ ζα είλαη επαλαιακβαλφκελνο (θαη αλ λαη, ηνλ αξηζκφ ησλ επελαιήςεσλ). Οη 

ζρεηηθέο κέζνδνη είλαη νη αθφινπζεο: 

    void setInitialGain(float volume); 

    void setLoop(int loopTimes); 

Ζ initSound() ζέηεη ηελ έληαζε ζε 1.0f (πιήξεο έληαζε) θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε ζππεξηθνξά επελάιεςεο (άπαμ αλαπαξαγσγή). Οη θφκβνη 

PointSound έρνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηνλ ρψξν, ε νπνία θαζνξίδεηαη κέζσ ηεο 

setPosition(). Δθπέκπνπλ ηνλ ήρν πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, νπφηε νη 

παξάγνληεο εμαζζέληζεο κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ κε ηξφπν αληίζηνηρν εθείλνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θσηηζκφ κε θφκβνπο PointLight.  

 

Δπηινγή («Picking») αληηθεηκέλσλ ηεο ζθελήο 

Σν φπιν ηεο Shooter3D ππξνβνιεί ζε έλα ζεκείν ηνπ παηψκαηνο ην νπνίν επηιέγεη 

κε θιηθ ηνπ πνληηθηνχ ν ρξήζηεο. Ζ ζέζε φπνπ έγηλε ην θιηθ ζηελ νζφλε 

κεηαθξάδεηαη ζε ζπληεηαγκέλεο ηεο ζθελήο κέζσ ηεο ηερληθήο επηινγήο ή «picking» 

ηεο Java 3D.  

ελ ηερληθή επηινγήο δεκηνπξγείηαη έλα ζρήκα επηινγήο (pick shape), ζπρλά κία 

γξακκή ή έλαο θψλνο, ην νπνίν εθηείλεηαη απφ ην ην ζεκείν ζέαζεο ηνπ ρξήζηε 



 149 

(viewpoint), δηακέζνπ ηεο ζέζεο ηνπ πνληηθηνχ κέρξη κέζα ζηε ζθελή. Μπνξεί δηα 

ηεο ηερληθήο απηήο λα ζπιιεγεί πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα πνπ ηέκλνληαη 

απφ ην ζρήκα επηινγήο (φπσο εδψ, γηα παξάδεηγκα, ην δάπεδν). Με ηνλ ηξφπν απηφ  

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ηα αληηθέηκελα απηά «επηιέγνληα» (“picked”) απφ ηνλ ρξήζηε 

πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί θάπνηα ελέξγεηα κε απηά ή ζε απηά. Ζ Δηθφλα 6-3 

παξηνπζηάδεη ηελ ηερληθή απηή.  

 Δηθόλα 6-3. Δπηινγή (picking) κέζσ γξακκήο (αθηίλαο) 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ηεο ηδέαο απηήο, φπσο ε ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ 

ζρεκάησλ (θψλνπ ή θπιίλδξνπ) θαζψο θαη ε επηζηξνθή κίαο ιίζηαο κε φια ηα 

δηαηεκλφκελα αληηθείκελα αληί κφλν ηνπ πιεζηέζηεξνπ πξνο ηνλ ρξήζηε. 

Σν επηιεγκέλν αληηθείεκλν ζα αληηζηνηρεί ζε θάπνηνλ θφκβν θχιιν ηεο ζθελήο. Οη 

θφκβνη θχιια είλαη ηα νξαηά ηκήκαηα ηεο ζθελήο, φπσο ην ηεξαίλ θαη ηα κνληέια, 

θαη νη εζσηεξηθνί θφκβνη είλαη θφκβνη ηεο θιάζεο Group ή ησλ ππνθιάζεσλ απηήο. 

Ωο πξνεπηινγή, νη θφκβνη θχιια, φπσο νη θφκβνη ησλ θιάζεσλ Shape3D,θαη 

OrientedShape3D είλαη «επηιέμηκνη» (“pickable”), νπφηε νη πξνγξακκαηηζηέο ζα 

πξέπεη λα απελεξγνπνηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα απηή (κέζσ ηεο setPickable(false))  

ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο απφ εθείλνπο πνπ δελ πξνβιέπεη ε ινγηθή 

ηεο εθαξκνγήο λα είλαη επηιέμηκνη, κε ζθνπφ λα κεησζεί ζην ειάρηζην ην θφζηνο ησλ 

ειέγρσλ ηνκήο. Απηή είλαη κία ζεκαληηθφηαηε βειηηζηνπνίεζε φηαλ κηιάκε γηα 

ζθελέο κε πνιιά νξαηά αληηθείκελα. 
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Ζ πιεξνθνξία πνπ ζπιιέγεηαη κέζσ ηεο ηερληθήο ηεο επηινγήο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ έλαλ θφκβν θχιινπ: κπνξεί λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε δηαδξνκή απφ ηε ξίδα ηεο ζθελήο (ηνλ θφκβν Locale ) πξνο ηνλ 

θφκβν. Απηφ είλαη ηδηαίηεξν ρξήζηκν θαζψο ε δηαδξνκή απηή πεξηιακβάλεη θαη φινπο 

ηνπο θφκβνπο κεηαζρεκαηηζκψλ TRansformGroup πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη ηελ πεξηζηξνθή ησλ θφκβσλ θχιισλ ζηε ζθελή. Κάηη ηέηνην 

πξνυπνζέηεη γηα ηνπο θφκβνπο κεηαζρεκαηηζκψλ λα έρνπκε ζέζεη ζε έλα ην 

capability bit ENABLE_PICK_REPORTING. Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη κε ηε ζεηξά ηνπ 

φηη ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ηνπο θφκβνπο Group. Ζ επηπιένλ απηή πιεξνθνξία ηεο 

ηερληθήο επηινγήο απαηηεί θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν επεμεξγαζίαο θαζψο θαη ηελ 

αιιαγή ελφο κεγάινπ αξηζκνχ απφ capability bits. Δηπρψο ε θιάζε PickTool ηεο 

Java 3D πξνζθέξεη κία απιή κέζνδν, ηελ setCapabilities(), ε νπνία κπνξεί λα 

αιιάμεη ηα capability bits ζηα αληηθείκελα ηεο θιάζεο Shape3D. (Ζ θιάζε Shape3D 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θφκβσλ θχιισλ, νη νπνίνη αλαπαξηζηνχλ 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα). Ζ κέζνδνο ππνζηεξίδεη ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο (επίπεδα) 

επηινγήο: 

    static void setCapabilities(Node node, int level); 

Τπάξρεη απμαλφκελνο φγθνο πιεξνθνξίαο ζηα ηξία απηά επίπεδα: 

INTERSECT_TEST  

Έλαο θφκβνο Shape3D κε απηφ ηνλ ηχπν επηινγήο, ζα αλαθέξεη αλ ηέκλεηαη 

απφ θάπνην ζρήκα επηινγήο 

INTERSECT_COORD  

Έλαο θφκβνο Shape3D κε απηφ ηνλ ηχπν επηινγήο, ζα αλαθέξεη αλ ηέκλεηαη 

απφ θάπνην ζρήκα επηινγήο θαζψο θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο. 

INTERSECT_FULL  

ε απηφ ην επίπεδν, ν θφκβνο επηζηξέθεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ηεο ηνκήο θαζψο θαη ηε γεσκεηξία ηνπ, ην ρξψκα, ηηο θάζεηεο 

ζηηο επηθάλεηέο ηνπ (normals) θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ πθψλ ηνπ (texture 

coordinates). 
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Δπηιεγόκελα αληηθείκελα 

Τπάξρνπλ πνιιά ζρήκαηα ππνςήθηα γηα επηινγή ζηε ζθελή ηεο εθαξκνγήο 

Shooter3D, φπσο θάηλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 6-1: 

 Γχν θφκβνη Shape3D νη νπνίνη πεξηέρνπλ ηα αληηθείκελα ηεο θιάζεο 

QuadArrays πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πιαθίδηα ηνπ παηψκαηνο 

 42 Text2D εηηηθέηεο αμφλσλ 

 Σν Shape3D θφθθηλν πιαθίδην ζηελ αξρή ησλ αμφλσλ 

 Ο θχιηλδξνο θαη ν θψλνο ηνπ φπινπ 

 Ο θχιηλδξνο πνπ αλαπαξηζηά ηελ αθηίλα laser 

 To Shape3D ηεο έθξεμεο 

Ζ εθαξκνγή Shooter3D απελεξγνπνηεί ηε δπλαηφηεηα επηινγήο γηα φια ηα παξαπάλσ 

κε εμαίξεζε ηα πιαθίδηα ηνπ παηψκαηνο θαη ην θφθθηλν πιαθίδην ηεο αξρήο ησλ 

αμφλσλ. 

Πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο κηθξέο αιιαγέο ζηηο θιάζεηο CheckerFloor θαη 

ColouredTiles πξνθεηκέλνπ λα απελεξγνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα επηινγήο γηα ηηο 

εηηηθέηεο ησλ αμφλσλ θαη λα κεησζεί ε ζπιιεγφκελε πιεξνθνξία επηινγήο γηα ηα 

πιαθίδηα ηνπ παηψκαηνο. 

ηελ CheckerFloor, ε κέζνδνο makeText() ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία κίαο 

εηηηθέηαο άμνλα. Με ηελ αιιαγή ζα πεξηιακβάλεη κία θιήζε ζηελ setPickable(): 

    private TransformGroup makeText(Vector3d vertex, String text) 

    // Create a Text2D object at the specified vertex 

    { 

      Text2D message = new Text2D(text, white, "SansSerif", 36, 

Font.BOLD); 

      message.setPickable(false);   // cannot be picked 

    

      TransformGroup tg = new TransformGroup(  ); 

      Transform3D t3d = new Transform3D(  ); 

      t3d.setTranslation(vertex); 

      tg.setTransform(t3d); 

      tg.addChild(message); 

      return tg; 
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    } 

ηελ ColouredTile, ε δπλαηφηεηα επηινγήο παξακέλεη ελεξγνπνηεκέλε, αιιά ε 

ζπιιεγφκελε πιεξνθνξία κεηψλεηαη κέζσ θιήζεο ηεο setCapabilities(). Μφλν νη 

ζπληεηαγκέλεο ηεο ηνκήο απαηηνχληαη, νπφηε ην επίπεδν επηινγήο ηίζεηαη ζε 

INTERSECT_COORD: 

    public ColouredTiles(ArrayList coords, Color3f col) 

    { plane = new QuadArray(coords.size(  ), 

                       GeometryArray.COORDINATES | 

GeometryArray.COLOR_3); 

      createGeometry(coords, col); 

      createAppearance(  ); 

      // set the picking capabilities so that intersection 

      // coords can be extracted after the shape is picked 

      PickTool.setCapabilities(this, PickTool.INTERSECT_COORD); 

    } 

Γηα ηα ππφινηπα αληηθείκελα ηεο ζθελήο ππάξρνπλ ηζάξηζκεο θιήζεηο ηεο 

setPickable(false). 

Ζ ShootingBehaviour εμάγεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ πιεξνθνξία ηεο ηνκήο. 

Υξεζηκνπνηεί κία αθηίλα (γξακκή) σο ζρήκα επηινγήο γηα λα επηζηξέςεη ην 

πιεζηέζηεξν πξνο ηνλ ρξήζηε πιαθίδην παηψκαηνο πνπ ε γξακκή ηέκλεη. Γελ 

απαηηείηαη πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηε δηαδξνκή, νπφηε θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα 

κεηαβιεζνχλ ηα ENABLE_PICK_REPORTING capability bits ησλ θφκβσλ Group. 

Έιεγρνο ηνπ όπινπ 

Ζ θιάζε GunTurret, δεκηνπξγεί ηνλ θιάδν ηνπ γξάθνπ ζθελήο γηα ην φπιν, δειαδή 

γηα ηνλ θχιηλδξν θαη ηνλ θψλν πνπ ην απνηεινχλ θαη έρεη δχν δεκφζηα νξαηέο 

κεζφδνπο, ηελ getGunBG()θαη ηελ makeRotation(). Ζ getGunBG()ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηελ WrapShooter3D γηα λα δψζεη κία αλαθνξά πξνο ηνλ αλψηεξν ζηελ ηεξαξρία 

θφκβν BranchGroup ηνπ φπινπ, ηνλ gunBG, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηε 

ζθελή. Ζ makeRotation()θαιείηαη απφ ηελ ShootingBehaviour γηα λα πεξηζηξέςεη 

ηνλ θψλν έηζη ψζηε λα ζηνρεχζεη ζην ζεκείν φπνπ έγηλε ην θιηθ ηνπ ρξήζηε.  
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Ο θιάδνο ηεο ζθελήο πνπ θαηαζθεπάδεηαη κέζα ζηελ GunTurret θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα 6-4. 

Ζ κέζνδνο δφκεζεο ηεο GunTurret έρεη σο εμήο: 

    public GunTurret(Vector3d svec) 

    { startVec = svec; 

      gunBG = new BranchGroup(  ); 

      Appearance apStone = stoneApp(  ); 

      placeGunBase(apStone); 

      placeGun(apStone); 

    } 

Ζ startVec πεξηέρεη ηελ ζέζε ηνπ θψλνπ ηνπ φπινπ: (0, 2, 0). 

 Δηθόλα 6-4. Ο θιάδνο ηεο ζθελήο πνπ θαηαζθεπάδεηαη κέζα ζηελ 

GunTurret 

 

Ζ apStone είλαη κία αλάκημε κίαο πθήο πέηξαο κε έλα άζπξν πιηθφ, κε 

ελεξγνπνηεκέλν ηνλ θσηηζκφ, ην νπνίν επηηξέπεη ζηα εθέ θσηηζκνχ λα είλαη νξαηά 

πάλσ ζηηο επηθάλεηεο ηνπ φπινπ. Ζ αλάκημε γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ξχζκηζε 

TextureAttribute.MODULATE γηα ηελ πθή. 
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Ζ placeGunBase() δεκηνπξγεί ην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ ππνγξάθνπ ηεο Δηθφλαο 6-4, 

θαη ε placeGun() ρεηξίδεηαη ηε δεμηά πιεπξά. 

Ο θψλνο θαη ν θχιηλδξνο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα επηινγήο, φπσο ινγηθά απηηεί ε 

εθαξκνγή: 

    cyl.setPickable(false); 

    cone.setPickable(false); 

Ο θφκβνο transformGroup ηνπ θψλνπ (gunTG) ζα κεηαβάιιεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε, 

ηξνπνπνηψληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο πεξηζηξνθήο ηνπ, νπφηε θαη ηα capability bits ηνπ 

πξέπεη  λα πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια: 

    gunTG.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_WRITE); 

    gunTG.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_READ); 

Ζ makeRotation() θαιείηαη κε έλα αληηθείκελν ηεο AxisAngle4d, ην νπνίν φπσο 

ππνλνεί θαη ην φλνκα ηεο θιάζεο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ελφο άμνλα (αλχζκαηνο) θαη 

κίαο γσλίαο πεξηζηξνθήο γχξσ απφ ηνλ άμνλα απηφ. Σν άλπζκα κπνξεί λα θαζνξίζεη 

νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε, φρη κφλν ηνπο άμνλεο x,y,z: 

    public void makeRotation(AxisAngle4d rotAxis) 

    // rotate the cone of the gun turret 

    { gunTG.getTransform( gunT3d );        // get current transform 

      gunT3d.get( currTrans );             // get current translation 

      gunT3d.setTranslation( ORIGIN );     // translate to origin 

    

      rotT3d.setRotation( rotAxis );       // apply rotation 

      gunT3d.mul(rotT3d); 

    

      gunT3d.setTranslation( currTrans );  // translate back 

      gunTG.setTransform( gunT3d ); 

    } 

 

Ζ πεξηζηξνθή εθαξκφδεηαη ζηνλ θφκβν gunTG. Καζψο ν θψλνο βξίζθεηαη καθξπά 

απφ ηελ αξρή ησλ αμφλσλ, αξρηθά κεηαθέξεηαη ζηελ αξρή ησλ αμφλσλ, θαη ζηε 

ζπλέρεηα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. 
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Καζνιηθέο κεηαβιεηέο γηα επαλαιακβαλόκελνπο ππνινγηζκνύο 

Μία θαιή ηερληθή βειηηζηνπνίεζεο γηα ηελ Java θαη ηελ Java 3D είλαη ε απνθπγή ηεο 

δεκηνπξγίαο κεγάινπ αξηζκνχ πξνζσξηλψλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο ε JVM ζα πξέπεη λα 

θξνληίζεη γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπο, επηβξαδχλνληαο ηελ εθαξκνγή. 

Σα πξνζσξηλά αληηθείκελα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα λα θξαηήζνπλ πξνζσξηλά 

απνηειέζκαηα θαηά ηελ εθηέιεζε κίαο κεζφδνπ: δεκηνπξγνχληαη ζηελ αξρή ηεο 

κεζφδνπ θαη θαηαζηξέθνληαη ζην ηέινο ηεο. Αλ ε κέζνδνο θαιείηαη ζπρλά, κία 

ελαιιαθηηθή ζηαξηεγηθή ζα ήηαλ ε ρξήζε θαζνιηθψλ κεηαβιεηψλ. Απηέο 

δεκηνπξγνχληαη κία θνξά (ζπλήζσο ζηε κέζνδν δφκεζεο ηεο θιάζεο) θαη 

επαλαξρηθνπνηνχληαη απφ ηε κέζνδν φπνηε απηή ηηο ρξεηαζηεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε 

πιεηάδα ησλ βξαρχβησλ αληηθεηκέλσλ κίαο ρξήζεο, αληηθαζίζηαηαη απφ ιίγα 

καθξνβηφηεξα θαη επαλαρξεζηκνπνήζηκα αληηθείκελα. 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο makeRotation() ηεο θιάζεο 

GunTurret, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηηο θαζνιηθέο κεηαβιεηέο gunT3d, rotT3d, 

currTrans. 

Πξνεηνηκαζία ηεο αθηίλαο laser 

Σν αληηθείκελν LaserBeam είλαη έλαο θφθθηλνο θχιηλδξνο, θξπκκέλνο ζην φπιν φηαλ 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα απελεξγνπνηεζεί ε νξαηφηεηά ηνπ. Ζ 

ShootingBehaviour πεξηζηξέθεη ηνλ θχιηλδξν (θαη ηνλ θψλν ηνπ φπινπ) γηα λα 

ζηνρεχζνπλ πξνο ην ζεκείν ηνπ δαπέδνπ πνπ επέιεμε κε θιηθ ν ρξήζηεο. Ζ FireBeam 

ειέγρεη ηνλ ππξνβνιηζκφ θαη ηελ επαθφινπζε έθξεμε. 

Ζ αθηίλα ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ ήρν PointSound, ν νπνίνο θηλείηαη κε απηήλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε έληαζε ηνπ ήρνπ απμάλεη (ή ειαηηψλεηαη) θαζψο ε αθηίλα πιεζηάδεη (ή 

απνκαθξχλεηαη) απφ ην ζεκείν ζέαζεο ηνπ ρξήζηε (user’s viewpoint). 

Ζ θιάζε LaserBeam κε ηηο δεκφζηεο κεζφδνπο ηεο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 6-5. 

Δηθόλα 6-5. Η θιάζε LaserBeam 
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Ζ WrapShooter3D ρξεζηκνπνηεί ηελ getBeamBG() γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηνλ 

θφκβν BranchGroup ηεο αθηίλαο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ πξνζζέζεη ζηε ζθελή. Ο 

θιάδνο ηνπ γξάθνπ ηεο ζθελήο πνπ δεκηνπξγείηαη εληφο ηεο LaserBeam (απφ ηελ  

makeBeam()) θαίλεηαη ζηελ  Δηθφλα 6-6. 

 Δηθόλα 6-6. Ο θιάδνο ηνπ γξάθνπ  πνπ δεκηνπξγεί ε  LaserBeam 

 
 

Ο θχιηλδξνο δελ πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα επηινγήο, νπφηε: 

    beam.setPickable(false); 

Ta capability bits ηνπ θφκβνπ beamTG αιιάδνπλ γηα λα επηηξέπνπλ ηελ πεξηζηξνθή 

θαη ηελ κεηαηφπηζή ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε. 

Ζ ShootingBehaviour πεξηζηξέθεη ηελ αθηίλα κέζσ ηεο makeRotation(), ε νπνία 

είλαη παλνκνηφηππε κε ηελ νκψλπκε κέζνδν ηεο GunTurret, κε ηελ εμαίξεζε φηη 

εθαξκφδεη ηελ πεξηζηξνθή ζηνλ θφκβν transformGroup ηεο αθηίλαο, ηνλ beamTG.  

    public void makeRotation(AxisAngle4d rotAxis) 

    // rotate the laser beam 
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    { 

      beamTG.getTransform( beamT3d );        // get current transform 

      beamT3d.get( currTrans );              // get current 

translation 

      beamT3d.setTranslation( ORIGIN );      // translate to origin 

    

      rotT3d.setRotation( rotAxis );         // apply rotation 

      beamT3d.mul(rotT3d); 

    

      beamT3d.setTranslation( currTrans );   // translate back 

      beamTG.setTransform( beamT3d ); 

    } // end of makeRotation(  ) 

Καζνιηθέο κεηαβιεηέο, αληηθείκελα ησλ transform3D θαη Vector3D 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο (beamT3d, rotT3d, θαη currTrans), αληί 

πξνζσξηλψλ αληηθεηκέλσλ. 

Ππξνβνιηζκόο 

Ζ shootBeam() θαιείηαη απφ ηελ FireBeam γηα λα ζηείιεη ηελ αθηίλα ζην ζεκείν ηνπ 

δαπέδνπ πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο 

Απηφ πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο σο κία ηζρπξή αθηίλα laser, είλαη έλαο θφθθηλνο 

θχιηλδξνο ν νπνίνο θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο απφ ην φπιν πξνο ην ζεκείν 

ηνκήο ελφο πιαθηδίνπ ηνπ δαπέδνπ, θάλνληαο νξηζκέλα δεπηεξφιεπηα δηαδξνκήο. Οη 

ζπλεηεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο θαινχληαη intercept ζηελ shootBeam() 

παξαθάησ. Τπνινγίδνληαη, φπσο πξναλαθέξζεθε κε ηελ ηερληθή ηεο επηινγήο, ε 

νπνία κεηαθξάδεη ην θιηθ ηνπ ρξήζηε ζε θάπνην ζεκείν ηεο νζφλεο ζε ζπληεηαγκέλεο 

ηνπ δαπέδνπ. 

Ζ shootBeam() θηλεί ηελ αθηίλα πξνο ην intercept, ζε απμαλφκελα βήκαηα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ stepVec, κε κία ειαθξηά θαζπζηέξεζε αλάκεζα ζηα βήκαηα 

πνπ θαζνξίδεηαη κέζσ ηεο SLEEP_TIME ζε ms. Καζψο ε αθηίλα θηλείηαη αθνχγεηαη 

θαη έλαο ραξαθηεξηζηηθφο ήρνο: 

    public void shootBeam(Point3d intercept) 

    { double travelDist = startPt.distance(intercept); 

      calcStepVec(intercept, travelDist); 
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      beamPS.setEnable(true);         // switch on laser-beam sound 

    

      double currDist = 0.0; 

      currVec.set(startVec); 

      beamTG.getTransform(beamT3d);   // get current beam transform 

    

      while (currDist <= travelDist) {  // not at destination yet 

        beamT3d.setTranslation(currVec);  // move the laser beam 

        beamTG.setTransform(beamT3d); 

        currVec.add(stepVec); 

        currDist += STEP_SIZE; 

        try { 

          Thread.sleep(SLEEP_TIME);    // wait a while 

        } 

        catch (Exception ex) {} 

      } 

    

      // reset beam to its original coordinates 

      beamT3d.setTranslation(startVec); 

      beamTG.setTransform(beamT3d); 

    

      beamPS.setEnable(false);   // switch off laser-beam sound 

    }  // end of shootBeam(  ) 

 

Ζ shootBeam() ππνινγίδεη πξψηα ηελ απφζηαζε πνπ πξέπεη λα δηαλπζεί 

(travelDist) απφ ην ζεκείν εθθίλεζεο (ηε ζέζε ηνπ φπινπ) κέρξη ην ζεκείν ηνκήο, 

θαζψο θαη ην βήκα κεηαηφπηζεο (stepVec) βαζηδφκελν ζε κία ζηαζεξά. Οη ηηκέο 

απηέο αλαπαξίζηαληαη γξαθηθά ζηελ Δηθφλα 6-7 

Δηθόλα 6-7. Μεηαθίλεζε ηεο αθηίλαο laser 
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Σν κέγεζνο ηνπ βήκαηνο επεξεάδεη ηελ αίζζεζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ ηαρχηεηα ηεο 

αθηίλαο. Μεγαιχηεξν βήκα θάλεη ηελ αθηίλα λα θηάζεη γξεγνξφηεξα ζην ζηφρν ηεο. 

Ζ setEnable() ειέγρεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ, θάηη πνπ πξναπαηηεί ηε ζέζε ζε 

έλα ηνπ WRITE capability bit ζηελ initSound(). 

Ζ ηξέρνπζα ζέζε ηεο αθηίλαο απνζεθεχεηαη ζηελ currVec θαη ε ηξέρνπζα απφζηαζή 

ηεο θαηά κήθφο ηεο δηαδξνκήο πξνο ην ζεκείν ηνκήο απνζεθεχεηαη ζηελ currDist. 

Ζ currVec ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαλεψζεη ηε ζέζε ηεο αθηίλαο ηξνπνπνηψληαο 

ηνπο θφκβνπο transformGroup θαη beamTG απηήο. Ο βξφρνο while ζπλερίδεη ηε 

δηαδηθαζία απηή κέρξηο ψηνπ λα θαιπθζέη ε απαηηνχκελε απφζηαζε. Όηαλ ε αθηίλα 

θηάζεη ζην ζεκείν ηνκήο, επαλαηνπνζεηείηαη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε πνπ θξαηείηαη 

ζηελ startVec, ζηελ νπνία ζέζε πιένλ θξχβεηαη απφ ηνλ ρξήζηε επηζηξέθνληαο 

πίζσ ζηνλ θψλν. 

Πξόθιεζε έθξεμεο 

Ζ έθξεμε εμεγείηαη θαιχηεξα παξαηεξψληαο ηνλ ππνγξάθν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

ηελ ExplosionsClip (φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 6-8) 

Σν νξαηφ θνκκάηη ηεο έθξεμεο πινπνηείηαη σο κία ζεηξά απφ δηαθαλείο GIF εηθφλεο, 

νη νπνίεο ζρεδίαδνληαη ε κία κεηά ηελ άιιε πάλσ ζηελ επηθάλεηα ελφο QuadArray 

κέζα ζηελ explShape. Ο θφκβνο explTG ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνπνζεηήζεη ην 

ζρήκα ηεο έθξεμεο ζην ζεκείν φπνπ έγηλε ην θιηθ ηνπ ρξήζηε θαη γηα λα ηελ 

πεξηζηξέςεη γχξσ απφ ηνλ άμνλα y έηζη ψζηε λα θνηηά πξνο ηνλ ρξήζηε. Ο θφκβνο 

Switch ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θξχβεη ηελ έθξεμε φηαλ δελ απαηηείηαη ε εκθάληζή 

ηεο. 

Ο ήρνο ηεο έθξεμεο είλαη ν θφκβνο PointSound, κε φλνκα explPS. Ζ κέζνδνο 

showExplosion() ηνπνζεηεί ηνλ ήρν ζην ζεκείν ηνκήο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ 

ελεξγνπνηεί θαη ηνλ αλαπαξάγεη. 

Δηθόλα 6-8. Ο ππνγξάθνο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ ExplosionsClip 
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Ο ππνγξάθνο δεκηνπξγείηαη ζηε κέζνδν δφκεζεο ηεο ExplosionsClip θαη κία 

αλαθνξά ζηνλ explBG ιακβάλεηαη απφ ηελ WrapShooter3D κέζσ θιεζεο ηεο 

getExplBG(). 

Ζ έθξεμε εκθαλίδεηαη κέζσ ηεο showExplosion(), ε νπνία θαιείηαη απφ ηελ 

FireBeam, αθνχ ε αθηίλα θηάζεη ζην ζηφρν: 

    public void showExplosion(double turnAngle, Point3d intercept) 

    // turn to face eye and move to click point 

    { 

      endVec.set(intercept.x, intercept.y, intercept.z); 

      rotateMove(turnAngle, endVec);  

    

      explSwitch.setWhichChild( Switch.CHILD_ALL );   // make visible 

      explPS.setPosition((float)intercept.x, 

                     (float)intercept.y, (float)intercept.z);  

                    // move sound to click point 

      explPS.setEnable(true);         // switch on explosion sound 

      explShape.showSeries(  );         // show the explosion 

      explPS.setEnable(false);        // switch off sound 

      explSwitch.setWhichChild( Switch.CHILD_NONE ); // invisible 

    

      // face front again, and reset position 

      rotateMove(-turnAngle, startVec); 
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    }  // end of showExplosion(  ) 

 

Ζ FireBeam πεξλά ην ζεκείν πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο (intercept point) θαζψο θαη ηελ 

απαξαίηεηε γσλία πεξηζηξνθήο ηεο έθξεμεο ζηε κέζνδν showExplosion(). Ζ 

πεξηζηξνθή ειέγρεηαη απφ ηελ rotateMove() θαη ην animation μεθηλά απφ κία θιήζε 

ηεο showSeries() ζην αληηθείκελν ηεο ImagesSeries.  

Ο θφκβνο PointSound, explPS απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε νξηζκέλσλ capabilitiy bits 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη λα ελεξγνπνηεζεί. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο 

initSound(). Αθνχ ηειεηψζεη ε έθξεμε, απηή θξχβεηαη θαη πεξηζηξέθεηαη πίζσ ζηνλ 

αξρηθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ.  

Πεξηζηξνθή ηεο έθξεμεο 

Ζ rotateMove() ρξεζηκνπνηεί ηελ γσλία πεξηζηξνθήο πνπ δέρεηαη σο παξάκεηξν γηα 

λα πεξηζηξέςεη ηελ έθξεμε γχξσ απφ ηνλ άμνλα y. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο rotY κέζσ 

ρξήζεο αληηθεηκέλνπ ηεο AxisAngle4d. Ωο ζπλήζσο, ην αληηθείκελν πξέπεη λα 

κεηαθηλεζεί ζηελ αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο πξηλ ηελ πεξηζηξνθή θαη αθνχ 

πεξηζηξαθεί, λα κεηαθηλεζεί ζηε λέα ηνπ ζέζε: 

    private void rotateMove(double turn, Vector3d vec) 

    // rotate the explosion around the Y-axis, and move to vec 

    { 

      explTG.getTransform(explT3d);      // get transform info 

      explT3d.setTranslation(ORIGIN);    // move to origin 

    

      rotT3d.rotY(turn);        // rotate around the y-axis 

      explT3d.mul(rotT3d); 

    

      explT3d.setTranslation(vec);      // move to vector 

      explTG.setTransform(explT3d);     // update transform 

    } 

 

Δκθάληζε ζεηξάο εηθόλσλ 

Ο constructor ηεο θιάζεο ImagesSeries δέρεηαη έλα ηκήκα ηνπ path ελφο αξρείνπ 

(πρ images/explo) θαη έλαλ αξηζκφ (πρ ην 6) θαη θνξηψλεη εηθφλεο GIF πνπ έρνπλ ην 

αληίζηνηρν φλνκα θαη ζρήκα αξίζκεζεο (πρ ηηο εηθφλεο απφ images/explo0.gif κέρξη 
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images/explo5.gif). Οη εηθφλεο απνζεθεχνληαη ζαλ αληηθείκελα ηεο θιάζεο 

ImageComponent2D ζηνλ πίλαθα ims[]. 

Ζ ImagesSeries είλαη κία ππνθιάζε ηεο Shape3D, ε νπνία πεξηέρεη έλα QuadArray 

ηνπνζεηεκέλν ζην επίπεδν θαη θεληξαξηζκέλν ζην ζεκείν (0,0). Σν ηεηξάπιεπξν είλαη 

έλα ηεηξάγσλν πιεπξάο screenSize, κε ηε κπξνζηηλή ηνπ φςε πξνζαλαηνιηζκέλε 

θαηά κήθνο ηνπ ζεηηθνχ εκηάμνλα z, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 6-9. 

Δηθόλα 6-9. Σν QuadArray ηεο ImagesSeries 

 
 

Λφγσ ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ηεηξαπιέπξνπ, ζπλεπάγεηαη φηη θαη νη εηθφλεο GIF ζα είλαη 

ηεηξάγσλεο, αιιηψο ζα παξακνξθψλνληαλ θαζψο ζα εθαξκφδνληαλ ζηελ φςε ηνπ 

ηεηξαπιέπξνπ. Οη ζπληεηαγκέλεο ηεο πθήο αλαηίζεληαη αληίζεηα πξνο ηε θνξά ησλ 

δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ, απφ ηελ θάησ αξηζηεξά γσλία ηνπ ηεηξαπιεχξνπ, έηζη ψζηε ε 

πθή λα εθαξκνζζεί ζσζηά θαη λα θνηηά θαηά κήθνο ηνπ ζεηηθνχ εκηάμνλα z, πξνο ηνλ 

ρξήζηε. 

Ζ φςε ηνπ ηεηξαπιεχξνπ θαιχπηεηαη απφ κία ζεηξά απφ δηαθαλείο εηθφλεο GIF, 

νπφηε ην ζρήκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη blended transparency . Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ηα δηαθαλή ηκήκαηα ηεο GIF ζα παξακέλνπλ δηαθαλή θαζψο νη εηθφλεο GIF 

εθαξκφδνληαη σο πθή πάλσ ζην ζρήκα: 

    Appearance app = new Appearance(  ); 

    // blended transparency so texture can be irregular 

    TransparencyAttributes tra = new TransparencyAttributes(  ); 

    tra.setTransparencyMode( TransparencyAttributes.BLENDED ); 

    app.setTransparencyAttributes( tra ); 
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Γελ έρεη αλαηεζεί θάπνηνο θφκβνο Material ζην ζρήκα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ 

κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί θσηηζκφο, νπφηε θαη ην ζρήκα είλαη αλεπεξέαζην απ’ηνλ 

θσηηζκφ ηεο ζθελήο. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηνπ αθφινπζνπ θψδηθα: 

    // mix the texture and the material color 

    TextureAttributes ta = new TextureAttributes(  ); 

    ta.setTextureMode(TextureAttributes.MODULATE); 

    app.setTextureAttributes(ta); 

    

    Material mat = new Material(  );    // set material and lighting 

    mat.setLightingEnable(true); 

    app.setMaterial(mat); 

 

Σν αληηθείκελν Texture2D πνπ θξαηά ηελ πθή βαζίδεηαη ζην ζρήκα ηεο πξψηεο 

εηθφλαο ηνπ πίλαθα ims[]. Ο θψδηθαο ππνζέηεη φηη φιεο νη ππφινηπεο εηθφλεο GIF 

έρνπλ ην ίδην κέγεζνο: 

    // Set the texture from the first loaded image 

    texture = new Texture2D(Texture2D.BASE_LEVEL, Texture.RGBA, 

                                   ims[0].getWidth(  ), 

ims[0].getHeight(  )); 

    texture.setImage(0, ims[0]); 

    texture.setCapability(Texture.ALLOW_IMAGE_WRITE);   // texture 

can change 

    app.setTexture(texture); 

     

    setAppearance(app); 

 

Σν capability bit επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηεο πθήο απφ ηελ showSeries, ε νπνία 

θαιείηαη απφ ηελ ExplosionsClip: 

    public void showSeries(  ) 

    { for (int i=0; i < ims.length; i++) { 

        texture.setImage(0, ims[i]); 

        try { 

          Thread.sleep(DELAY);  // wait a while 

        } 

        catch (Exception ex) {} 
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      } 

    } 

Ζ showSeries( ) θαζνξίδεη κία αιιεινπρία animation ε νπνία αλαπαξάγεηαη κία 

θνξά θαη ζηε ζπλέρεηα ζηακαηά. Παξαιιαγέο ηεο ηδέαο απηήο επηηξέπνπλ ζην 

animation λα αλαπαξαρζεί θπθιηθά, ή απφ θάπνην ζεκείν θαη κεηά. Ζ θπθιηθή 

αλαπαξαγσγή γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ ρξήζηκε ζηελ πεξίπησζε animation πνπ 

αλαπαξηζηνχλ δέληξα πνπ θηλνχληαη απφ ηνλ αέξα. 

Δπηινγή κε θιηθ ηνπ πνληηθηνύ 

Ζ ηερληθή ηεο επηινγήο πξνβάιεη έλα ζρήκα επηινγήο (ζπλήζσο κία γξακκή ή αθηίλα) 

ζηελ ζθελή απφ ην viewpoint ηνπ ρξήζηε, δηακέζσ ηεο ζέζεο ηνπ δείθηε ηνπ 

πνληηθηνχ ζηελ νζφλε, κέρξη έλα ζεκείν ηνκήο κε θάπνην αληηθείκελν ηεο ζθελήο 

(Δηθφλα 6-3). 

Ζ θιάζε PickCanvas ηεο Java 3D ρξεζηκνπνηείηαη γηα κα κεηαηξέςεη έλα θιηθ ηνπ 

πνληηθηνχ ζε κία αθηίλα (έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο PickShape). Ζ Java 3D βξίζθεη 

ηα επηιέμηκα ζρήκαηα πνπ ηέκλνπλ ην αληηθείκελν ηεο PickShape, θαη ηα επηζηξέθεη 

σο κία ιίζηα αληηθεηκέλσλ ηεο PickResult. Δίλαη επίζεο δπλαηή ε επηζηξνθή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ PickResult πνπ είλαη πιεζηέζηεξν ζηνλ ρξήζηε. 

Κάζε κεκνλσκέλν αληηθείκελν PickResult κπνξεί λα πεξηέρεη πνιιά αληηθείκελα 

ηεο PickIntersection, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηηο ζπληεηαγκέλεο θάζε ζεκείν ηνκήο 

ηνπ ζρήκαηνο (κπνξεί γηα παξάδεηγκα ε αθηίλα λα δηαπεξλά ην ζρήκα απφ ηηο δχν 

φςεηο ηνπ, νπφηε θαη ζα ππάξρνπλ δχν ζεκεία ηνκήο). 

Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ θψδηθα επηινγήο κεηξηάδεηαη αξθεηά κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο 

βνεζεηηθήο θιάζεο  PickMouseBehavior ηεο Java 3D, ε νπνία είλαη ππνθιάζε ηεο 

Behaviour. Σν γεληθφ ζρήκα κίαο ππνθιάζεο ηεο PickMouseBehavior δίλεηαη ζην 

Παξάδεηκα 6-1. 

 Παξάδεηγκα 6-1. Μία ηππηθή ππνθιάζε ηεο PickMouseBehavior 

    import javax.media.j3d.*; 

    import com.sun.j3d.utils.picking.PickTool; 

    import com.sun.j3d.utils.picking.PickResult; 
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    import com.sun.j3d.utils.picking.behaviors.PickMouseBehavior; 

    

    // other imports as necessary... 

    

    public class ExamplePickBehavior extends PickMouseBehavior 

    { 

     public PickHighlightBehavior(Canvas3D canvas, BranchGroup bg, 

Bounds bounds) 

      { super(canvas, bg, bounds); 

        setSchedulingBounds(bounds); 

    

        pickCanvas.setMode(PickTool.GEOMETRY_INTERSECT_INFO); 

           // allows PickIntersection objects to be returned 

      } 

    

      public void updateScene(int xpos, int ypos) 

      { 

        pickCanvas.setShapeLocation(xpos, ypos); 

            // register mouse pointer location on the screen (canvas) 

    

        Point3d eyePos = pickCanvas.getStartPosition(  ); 

            // get the viewer's eye location 

    

        PickResult pickResult = null; 

        pickResult = pickCanvas.pickClosest(  ); 

            // get the intersected shape closest to the viewer 

    

        if (pickResult != null) { 

          PickIntersection pi =  

pickResult.getClosestIntersection(eyePos); 

                // get the closest intersect to the eyePos point  

          Point3d intercept = pi.getPointCoordinatesVW(  ); 

               // extract the intersection pt in scene coords space 

          // use the intersection pt in some way... 

        } 

      } // end of updateScene(  ) 

    

    } // end of ExamplePickBehavior class 

O constructor ζα πξέπεη λα πεξάζεη ην αληηθείκελν Canvas3D, έλα BranchGroup θαη 

ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηα φξηα ζηελ ππεξθιάζε πξνθεηκέλνπ εθείλε λα 
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δεκηνπξγήζεη έλα αληηθείκελν PickCanvas θαη έλα PickShape. Σν αληηθείκελν 

pickCanvas ηεο PickCanvas, είλαη δηαζέζηκν θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ξπζκίζεη ην PickShape, φπσο γηα παξάδεηγκα λα αιιάμεη ην ζρήκα επηινγήο απφ 

αθηίλα ζε θψλν, ή λα ξπζκίζεη ηελ απφζηαζε ζηελ νπνία πξέπεη λα βξεζεί έλα 

αληηθείκελν πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί απφ ην ζρήκα επηινγήο. 

Πνιιέο ππνθιάζεηο ηεο PickShape (γηα παξάδεηγκα νη PickRay, PickCone, 

PickCylinder) θαζνξίδνπλ δηαθνξεηηθά είδε γεσκεηξηψλ γηα ηελ αθηίλα. Σν 

πξνεπηιεγκέλν ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ PickMouseBehavior είλαη κία 

γξακκή (PickRay). Ζ PickCanvas ζρεδηάζηεθε θαη πξννξίδεηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο κέζσ ηνπ πνληηθηνχ. Δίλαη ππνθιάζε ηεο PickTool, ε νπνία έρεη 

πνιιέο επηπιένλ κεζφδνπο γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζρήκαηνο επηινγήο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ επηζηξεθφκελνπ απφ ηελ ιεηηνπξγία επηινγήο ηχπνπ θαη κεγέζνπο. 

Ζ θιήζε ηεο pickCanvas.setMode() ζηνλ constructor ηεο ExamplePickBehavior 

ξπζκίδεη ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο γηα ηα επηζηξεθφκελα δεδνκέλα επηινγήο θαη ηνκήο. 

Οη δηαζέζηκνη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο είλαη νη αθφινπζνη: 

BOUNDS  

Ο έιεγρνο ηνκήο γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα φξηα (bounds) ησλ ζρεκάησλ 

παξά ηα ίδηα ηα ζρήκαηα, νπφηε θαη σο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο είλαη ν 

γξεγνξφηεξνο ησλ ηξηψλ. 

GEOMETRY  

Ο έιεγρνο ηνκήο γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα ηα ζρήκαηα, νπφηε απηφο ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο είλαη πην αθξηβήο απφ ηνλ BOUNDS. Οη BOUNDS θαη 

GEOMETRY επηζηξέθνπλ ηα ηεηκεκέλα ζρήκαηα. 

GEOMETRY_INTERSECT_INFO  

Ο έιεγρνο ηνκήο γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζρήκαηα θαη επηζηξέθεη 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο ηνκέο, απνζεθεπκέλεο ζε αληηθείκελα ηεο 

PickIntersection. Σν επίπεδν ηεο ιεπηνκέξεηαο ειέγρεηαη κέζσ ησλ 

capability bits ησλ ζρεκάησλ ρξεζηκνπνψληαο ηε κέζνδν setCapabilities() 

ηεο PickTool. 
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Από ην θιίθ ζην επηιεγκέλν αληηθείκελν 

Ζ θιάζε PickMouseBehavior() πεξηέρεη πιήξσο πινπνηεκέλεο κεζφδνπο 

initialize() θαη processStimulus(), νη νπνίεο δελ ζα πξέπεη λα αιιάδνπλ φηαλ ε 

PickMouseBehavior θιεξνλνκείηαη απφ άιιεο θιάζεηο. Αληί απηνχ, ν 

πξνγξακκαηηζηήο ζα πξέπεη λα παξέρεη πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ updateScene(), ε 

νπνία θαιείηαη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ, νπφηε θαη ε κέζνδνο ιακβάλεη 

σο είζνδν ηηο ζπληεηαγκέλεο (x,y) ηνπ ζεκείνπ φπνπ έγηλε ην θιηθ πάλσ ζηελ νζφλε 

(ζηελ νπζία πάλσ ζην Canvas3D). 

Σν πξψην βήκα ηεο updateScene() είλαη ε θιήζε ηεο setShapeLocation() 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ pickCanvas ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ πνληηθηνχ γηα 

λα κπνξέζεη λα ηνπνζεηεζεί ην PickShape (ε αθηίλα) ζηε ζθελή. Σα δηαηεκλφκελα 

ζρήκαηα κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο : ε κέζνδνο pickClosest() 

επηζηξέθεη ην πιεζηέζηεξν πξνο ην ρξήζηε αληηθείκελν PickResult. Τπάξρνπλ θαη 

άιιεο κέζνδνη: 

    PickResult[] pickAll(  ); 

    PickResult[] pickAllSorted(  ); 

    PickResult pickAny(  ); 

 

Οη δχν πξψηεο επηζηξέθνπλ φια ηα δηαηεκλφκελα ζρήκαηα, κε ηελ πξψηε λα ηα 

ηαμηλνκεί θαηά αχμνπζα απφζηαζε απφ ηνλ ρξήζηε. Ζ pickAny() επηζηξέθεη 

νπνηνδήπνηε ζρήκα απφ φζα έρνπλ βξεζεί, θεξδίδνληαο ζε ηαρχηεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίπησζε φπνπ αλαδεηείηαη ην πιεζηέζηεξν. 

Δληνπηζκόο ηνκώλ 

Έλα αληηθείκελν ηεο PickResult αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε έλα ζρήκα Shape3D πνπ 

πεξηέρεη κία ππνθιάζε ηεο GeometryArray(),  ε νπνία απνηειείηαη απφ πνιιέο 

επηθάλεηεο. Όιεο νη ηνκέο κεηαμχ ηνπ ζρήκαηνο θαη ηεο αθηίλαο κπνξνχλ λα βξεζνχλ 

κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

    PickIntersection pi; 

    for (int i = 0; i < pickResult.numIntersections(  ); i++) { 

      pi = pickResult.getIntersection(i); 
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      // use pi in some way... 

    } 

 

πλήζσο επηζηξέθεηαη ε πιεζηέζηεξε δηαηνκή θάπνην ζεκείν ηεο ζθελήο: 

    PickIntersection pi = pickResult.getClosestIntersection(pt); 

 

ηελ ExamplePickBehavior, ην ζεκείν είλαη ε ζέζε ηνπ ζεαηή, ε νπνία εμάγεηαη απφ 

ηελ pickCanvas κέζσ ηεο getStartPosition(). 

Έλα αληηθείκελν ηεο PickIntersection κπνξεί λα απνζεθεχζεη πινχζηα 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε GeometryArray, φπσο ην ζεκείν, ηε γξακκή, ην ηξίγσλν ή 

ην ηεηξάπιεπξν ην νπνίν δηαηέκλεηαη. Σν ζεκείν δηαηνκήο κπνξεί λα επηζηξαθεί είηε 

κε ηε κνξθή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ επηιεγφκελνπ ζρήκαηνο ζην ηνπηθφ ηνπ 

ζχζηεκα αλαθνξάο, είηε κε ηε κνξθή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζην ζχζηεκα αλαθνξάο ηεο 

ζθελήο. Αλ ην επίπεδν επηινγήο γηα ην ζρήκα είλαη ην INTERSECT_FULL, ηφηε ζα 

ππάξμνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πιεζηέζηεξε πξνο ην ζεκείν δηαηνκήο θνξπθή, ην 

ρξψκα, ηελ θάζεην (normal) θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο πθήο ζην ζεκείν δηαηνκήο.  

Ζ θιήζε ηεο getPointCoordinatesVW() επηζηξέθεη ην ζεκείν δηαηνκήο ζην 

ζχζηεκα αλαθνξάο ηεο ζθελήο: 

    Point3d intercept = pi.getPointCoordinatesVW(  ); 

 

πκπεξηθνξά ηεο εθππξζνθξόηεζεο 

Ζ θιάζε ShootingBehaviour είλαη ππνθιάζε ηεο PickMouseBehavior, ε νπνία 

ειέγρεη ηηο δηάθνξεο νληφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθππξζνθξφηεζε φηαλ ν 

ρξήζηεο θάλεη θιηθ κε ηη πνληίθη. Ο θψλνο ηνπ φπινπ θαη ε αθηίλα laser 

πεξηζηξέθνληαη πξνθείκέλνπ λα θνηηνχλ πξνο ην ζεκείν πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο πάλσ 

ζην δάπεδν. ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγείηαη έλα λήκα FireBeam γηα λα κεηαθηλήζεη ηελ 

αθηίλα πξνο ην ζεκείν θαη λα εκθαλίζεη ηελ έθξεμε. 

Ο θχξηνο ξφινο ηεο θιάζεο ShootingBehaviour είλαη λα πεξλά αλαθνξέο πξνο ηα 

αληηθείκελα ησλ GunTurret, LaserBeam θαη  ExplosionsClip. 



 169 

Ο constructor ηεο ShootingBehaviour είλαη παξφκνηνο εθείλνπ ηεο 

ExamplePickBehavior: 

    public ShootingBehaviour(Canvas3D canvas, BranchGroup root, 

                               Bounds bounds, Point3d sp, 

ExplosionsClip ec, 

                               LaserBeam lb, GunTurret g) 

    { super(canvas, root, bounds); 

      setSchedulingBounds(bounds); 

    

      pickCanvas.setMode(PickCanvas.GEOMETRY_INTERSECT_INFO); 

      // allows PickIntersection objects to be returned 

    

      startPt = sp; // location of the gun cone 

      explsClip = ec; 

      laser = lb; 

      gun = g; 

      // other initialization code... 

    } 

 

Ζ updateScene() είλαη παξφκνηα εθέηλεο ηεο ExamplePickBehavior θαζψο απαηηεί 

λα γλσξίδεη πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε δηαηνκή. Ζ updateScene() πεξηζηξέθεη ηνλ 

θψλν ηνπ φπινπ θαη ηελ αθηίλα πξνο ην ζεκείν πνπ επέιεμε ρξήζηεο θαη μεθηλά ην 

λήκα FireBeam γηα λα κεηαθηλήζεη ηελ αθηίλα πξνο ην ζεκείν θαη λα εκθαλίζεη ηελ 

έθξεμε. 

    public void updateScene(int xpos, int ypos) 

    { 

      if (finishedShot) {   // previous shot has finished 

        pickCanvas.setShapeLocation(xpos, ypos); 

    

        Point3d eyePos = pickCanvas.getStartPosition(  );  // viewer 

loc 

    

        PickResult pickResult = null; 

        pickResult = pickCanvas.pickClosest(  ); 

    

        if (pickResult != null) { 

          pickResultInfo(pickResult);  // for debugging 
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          PickIntersection pi = 

pickResult.getClosestIntersection(startPt); 

                  // get intersection closest to the gun cone    

          Point3d intercept = pi.getPointCoordinatesVW(  ); 

    

          rotateToPoint(intercept);    // rotate the cone and beam 

          double turnAngle = calcTurn(eyePos, intercept); 

    

          finishedShot = false; 

          new FireBeam(intercept, this, laser, explsClip, 

turnAngle).start(  ); 

            // fire the beam and show explosion 

        } 

      } 

    } // end of updateScene(  ) 

 

Σν finishedShot flag δηαζθαιίδεη φηη κφλν κία αθηίλα κπνξεί λα βξίθζηεηαη ζε 

θίλεζε θάζε θνξά. Καζψο μεθηλά ην λήκα FireBeam, ην finishedShot ηίζεηαη ζε 

false θαη παξακέλεη ζε απηή ηελ ηηκή κέρξη ην λήκα λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ. Αλ ν 

ρξήζηεο θάλεη θιηθ μαλά ελφζσ θάπνηα αθηίλα βξίζθεηαη ήδε ζε θίλεζε, ν έιεγρνο 

πνπ γίλεηαη ζηελ updateScene() ζα επηζηξέςεη false θαη δελ ζα ζπκβεί ηίπνηα. Ζ 

επηινγή απηή γίλεηαη ράξηλ απιφηεηαο.  

Ζ θιήζε ηεο getClosestIntersection() ρξεζηκνπνηεί ηελ startPt ζηελ νπνία ν 

constructor απνζεθεχεη ηε ζέζε ηνπ θψλνπ. Σν επηζηξεθφκελν ζεκείν ηνκήο ζα είλαη 

εθείλν πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηνλ θψλν. 

Πεξηζηξνθή ηνπ θώλνπ 

Ζ rotateToPoint()πεξηζηξέθεη ηνλ θψλν ηνπ φπινπ θαη ηελ αθηίλα γηα λα θνηηνχλ 

πξνο ην ζεκείν ζηφρεπζεο. Σν πξφβιεκα εδψ είλαη φηη κία απιή πεξηζηξνθή γχξσ 

απφ ηνπο άμνλεο x,y ή z είλαη αλεπαξθήο θαζψο ην ζεκείν κπνξεί λα βξίζθεηαη 

νπνπδήπνηε ζην δάπεδν. Αληί απηνχ ρξεζηκνπνηείηαη έλα αληηθείκελν ηεο 

AxisAngle4d, ην νπνίν επηηξέπεη πεξηζηξνθή γχξσ απφ νπνηνδήπνηε άλπζκα. Ο 

βαζηθφο αιγφξηζκνο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 6-10. 
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Δηθόλα 6-10. Πεξηζηξνθή πξνο ην ζεκείν ζηόρεπζεο 

 
 

Ο θψλνο (θαη ε αθηίλα) μεθηλνχλ θνηηψληαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε UPVEC ζηε ζέζε 

StartPt, θαη πξέπεη λα πεξηζηξαθνχλ γηα λα θνηηνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε clickVec, 

κία πεξηζηξνθή θαηά shootAngle rad. Ζ πεξηζηξνθή γίλεηαη γχξσ απφ ην άλπζκα 

axisVec, ην νπνίν είλαη θάζεην πξνο ην επίπεδν πνπ νξίδνπλ ηα δχν αλχζκαηα UPVEC 

θαη clickVec. 

Οη ηηκέο ησλ startPt θαη UPVEC είλαη πξνθαζνξηζκέλεο, θαη ην intercept point 

παξέρεηαη απφ ηελ updateScene(), φηαλ απηή θαιεί ηελ rotateToPoint(). Ζ 

clickVec ππνινγίδεηαη άκεζα απφ ηα ζεκεία startPt θαη intercept:  

    clickVec.set( intercept.x-startPt.x, intercept.y-startPt.y, 

                                         intercept.z-startPt.z); 

Σν axisVec είλαη ην εζσηεξηθφ γηλφκελν, θαη ε θιάζε Vector3d πεξηέρεη κία κέζνδν 

cross() ε νπνία ην ππνινγίδεη, δνζέλησλ θαλνληθνπνηεκέλσλ ηηκψλ γηα ηα UPVEC 

θαη clickVec: 

    clickVec.normalize(  ); 

    axisVec.cross( UPVEC, clickVec); 

Ζ γσλία πεξηζηξνθήο shootAngle κεηαμχ ηνπ UPVEC θαη ηνπ clickVec κπνξεί λα 

αλαθηεζεί εχθνια κέζσ ηεο κεζφδνπ angle() της κλάσης Vector3: 

    shootAngle = UPVEC.angle(clickVec); 
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H shootAngle ζρεηίδεηαη κε ην εζσηεξηθφ γηλφκελν: Σν εζσηεξηθφ γηλφκελν δχν 

αλπζκάησλ a θαη b δίλεη ην κήθνο ηεο πξνβνιήο ηνπ b πάλσ ζην a.  Γηα παξάδεηγκα, 

a.b = |x| ζηελ Δηθφλα 6-11. 

Ζ γσλία, theta, κεηαμχ ησλ αλπζκάησλ a θαη b κπνξεί λα εθθξαζζεί κέζσ ηεο 

ζπλάξηεζεο ζπλεκηηφλνπ ζηελ Δηθφλα 6-12: 

Αλ ηα a θαη b είλαη κνλαδηαία αλχζκαηα, φπσο ζηνλ θψδηθα απηφ, ηφηε: 

Δηθόλα 6-11. Σν εζσηεξηθό γηλόκελν ησλ αλπζκάησλ a θαη b 

 
 

  

Δηθόλα 6-12. Η ζπλάξηεζε ζπλεκηηόλνπ κεηαμύ ησλ αλπζκάησλ 

 
 

Ζ γσλία πξνθχπηεη σο:  

theta = acos ( a . b ) 

φπνπ acos( ) είλαη ε ζπλάξηεζε αληίζηξνθνπ ζπλεκηηφλνπ . Καζψο ε γσλία 

shootAngle είλαη ίζε κε ηελ theta, κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο: 

    shootAngle = Math.acos( UPVEC.dot(clickVec) ); 

Έλα αληηθείκελν ηεο AxisAngle4d ρξεηάδεηαη έλα άλπζκα θαη κία γσλία πεξηζηξνθήο, 

ηα νπνία κπνξνχλ ηψξα λα δσζνχλ: 

    rotAxisAngle.set(axisVec, shootAngle); 
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Σν αληηθείκελν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηζηξνθή ηνπ θψλνπ θαη ηεο αθηίλαο: 

    gun.makeRotation(rotAxisAngle); 

    laser.makeRotation(rotAxisAngle); 

Μία επηπινθή πξνθχπηεη επεηδή ε κέζνδνο rotateToPoint() ππνζέηεη φηη ν θψλνο 

θαη ε αθηίλα μεθηλνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε UPVEC, πξάγκα πνπ ηζρχεη ζηελ αξρή ηεο 

εθαξκνγήο. Γηα ηηο επφκελεο πεξηζηξνθέο, ηα αληηθείκελα πξέπεη λα πεξηζηξαθνχλ 

πίζσ ζηελ αξρηθή θάζεην. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ πεξηζηξνθή θαηά shootAngle 

γχξσ απφ ηνλ αξλεηηθφ άμνλα πνπ νξίδεηαη απφ ην άλπζκα axisVec: 

    if (!firstRotation) {   // undo previous rotations 

      axisVec.negate(  ); 

      rotAxisAngle.set( axisVec, shootAngle); 

      gun.makeRotation(rotAxisAngle); 

      laser.makeRotation(rotAxisAngle); 

    } 

 

Πεξηζηξνθή ηεο έθξεμεο πξνο ηνλ ρξήζηε 

Ζ updateScene() θαιεί ηελ calcTurn() γηα λα ππνινγίζεη ηε γσλία θαηά ηελ νπνία 

ζα πξέπεη λα πεξηζηξαθεί ην ζρήκα ηεο έθξεμεο έηζη ψζηε λα αληηθξίδεη ηνλ ρξήζηε: 

    double turnAngle = calcTurn(eyePos, intercept); 

Ο Αιγφξηζκνο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 6-13 

Δηθόλα 6-13. Πεξηζηξνθή πξνο ην ρξήζηε 

 

mk:@MSITStore:C:%5CUsers%5Cgpanos%5CDesktop%5CΔιπλωματική%5CGames.chm::/0596007302/killergame-chp-23-sect-9.html#killergame-CHP-23-FIG-13%23killergame-CHP-23-FIG-13


 174 

 

Σν ξηγέ παξαιιειφγξακκν ηεο Δηθφλαο 6-13 είλαη ην ηεηξάπιεπξν ηεο έθξεμεο, ην 

νπνίν αξρηθά θνηηά πξνο ηνλ ζεηηθφ άμνλα z. Γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ν ρξήζηεο 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε eyePos, κεηαηνπηζκέλνο απφ ην ηεηξάπιεπξν θαηά xDiff 

κνλάδεο θαηά κήθνο ηνπ άμνλα x θαη θαηά zDiff κνλάδεο θαηά κήθνο ηνπ άμνλα z. Ζ 

γσλία κεηαμχ ηνπ αλχζκαηνο θαη ηνπ ζεηηθνχ άμνλα z (ε νπνί θαιείηαη turnAngle) 

είλαη ίζε κε ηε δεηνχκελε γσλία πεξηζηξνθήο.   

Σα ζεκεία eyePos θαη intercept παξέρνληαη απφ ηελ updateScene(). Ζ 

turnAngle πξνθχπηεη σο ε αληίζηξνθε εθαπηνκέλεο ησλ xDiff θαη zDiff:  

    double zDiff = eyePos.z - intercept.z; 

    double xDiff = eyePos.x - intercept.x; 

    double turnAngle = Math.atan2(xDiff, zDiff); 

 

Δθππξζνθξόηεζε 

Σν λήκα FireBeam εθθηλείηαη απφ ηελ updateScene( ) σο εμήο: 

new FireBeam(intercept, this, laser, explsClip, turnAngle).start(  ); 

ην εξψηεκα γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ελφο λήκαηνο κία απάληεζε είλαη φηη 

αλαζέηνληαο ην έξγν ηεο νδήγεζεο ηεο αθηίλαο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο έθξεμεο ζε έλα 

μερσξηζηφ λήκα, αθήλνπκε ην αληηθείκελν ShootingBehaviour ειεχζεξν λα 

εθηειέζεη άιιν έξγν. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα εκθαλίζεη έλα ζπλλεθάθη 

θαπλνχ πάλσ απφ ην φπιν ή λα θάλεη ηνλ θψλν λα ηξέκεη ειαθξά. Ζ ηξέρνπζα 

λεκαηηθή πινπνίεζε επηηξέπεη ζηελ updateScene() λα επεμεξγαζηεί ηε λέα επηινγή 

ηνπ ρξήζηε αθνχ πξψηα ηεζεί ζε true ε ινγηθή κεηαβιεηή finishedShot() ζην 

ηέινο ηεο ζπλάξηεζεο run ηνπ λήκαηνο FireBeam: 

    public void run(  ) 

    { 

      laser.shootBeam(intercept); 

      shooter.setFinishedShot(  );    // beam has reached its target 

      explsClip.showExplosion(turnAngle, intercept);   // boom! 

    } 
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Ζ θιήζε ηεο setFinishedShot() ζέηεη ηελ finishedShot ζε true, επηηξέπνληαο 

έηζη ζηελ updateScene() λα απαληήζεη ζηε λέα επηινγή ηνπ ρξήζηε ελψ ηαπηφρξνλα 

μεθηλά θαη ε έθξεμε ηεο ηξέρνπζαο αθηίλαο απφ ην λήκα FireBeam. Απηή ε ηερληθή 

βειηηψλεη ηελ απνθξηζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο θαζψο ην animation ηεο έθξεμεο 

δηαξθεί έλα κε δχν δεπηεξφιεπηα. 

Τπάξρεη σζηφζν έλα πξφβιεκα. Αλ ην animation ηεο έθξεμεο κίαο αθηίλαο (δειαδή ε 

ηξέρνπζα θιήζε ηεο showExplosion()) δελ ηειεηψζεη πξηλ ην λέν λήκα FireBeam 

γηα ηελ επφκελε αθηίλα θαιέζεη μαλά ηελ showExplosion(), ζηελ ρεηξφηεξε 

πεξίπησζε ζα ππάξμεη δηαθνπή ηνπ animation θαη απνθνπή ηνπ ηειεπηαίνπ ηκήκαηνο 

ηνπ ήρνπ ηεο έθξεμεο. Μία πηζαλή βειηίσζε ηνπ θψδηθα ζα επέηξεπε ηελ χπαξμε 

πνιιαπιψλ αθηίλσλ θαη εθξήμεσλ ηαπηνρξφλσο. 
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πκπεξάζκαηα 

 Ζ εξγαζία απηή είρε σο ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

βηβιηνζήθεο δεκηνπξγίαο ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ ηεο Java, γλσζηήο σο Java 3D. 

Αθνχ θαηαγξάθεθε θαη παξνπζηάζηεθε ε ηξέρνπζα ρξήζε θαη εθαξκνγή ηεο 

βηβιηνζήθεο ζηελ αλάπηπμε παηρληδηψλ πνπ εθηεινχληαη κέζσ ηεο εηθνληθήο κεραλήο 

ηεο Java (JVM), ε εξγαζία παξνπζίαζε κέζσ κηθξψλ αλεμάξηεησλ εθαξκνγψλ 

θάπνηεο απφ ηηο πξαγκαηηθά πνιιέο δπλαηφηεηεο ηεο Java 3D. Ζ αλάπηπμε ησλ 

εθαξκνγψλ, νη κεραληζκνί θαη αιγφξηζκνη πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ θαη 

ελ ηέιεη ην φιν πξνγξακκαηηζηηθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο δελ απνηειεί ζε θακία 

πεξίπησζε ππφδεημε ζηξαηεγηθήο θαη ζρεδηαζκνχ ινγηζκηθνχ βηληενπαηρληδηψλ. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο δελ ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε, βέιηηζησλ αιγνξίζκσλ γξαθηθψλ 

θαζψο θαη ζρεδίαζεο πινθήο παηρληδηψλ. Αληίζεηα, ρξεζηκνπνηψληαο κία έηνηκε 

βηβιηνζήθε γξαθηθψλ θαη animation είρακε ηελ επθαηξία λα πιεζηάζνπκε αξθεηά 

θνληά έλα κέρξη πξφηηλνο θιεηζηφ θαη απαηηεηηθφ αληηθείκελν φπσο απηφ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ θαη animation. 

Ζ Java 3D δηεπθνιχλεη αθφκε θαη ηνλ αξράξην πξνγξακκαηηζηή ζην λα είλαη άκεζα 

παξαγσγηθφο. Δπίζεο κέζσ ηνπ γξάθνπ ζθελήο (scene graph) θαη ηνπ θιεηζηνχ 

ζπζηήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο ηεο απφδνζεο ησλ γξαθηθψλ (rendering) απνθνξηίδεη 

ηελ αλάπηπμε απφ απηφ ην ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη επηξξεπέο ζε ζθάικαηα έξγν. 

Ζ δηαξθήο βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ ζε φξνπο 

ζπρλφηεηαο ιεηηνπξγίαο, κλήκεο, πιηθνχ γξαθηθψλ αιιά θαη ε θαζνιηθή απνδνρή θαη 

εμάπισζε ηεο JVM ζην ζχλνιν πιένλ ησλ ππνινγηζηηθψλ εθαξκνγψλ, κπνξνχλ λα 

εγγπεζνχλ φηη ε Java 3D φρη κφλν ζα παξακείλεη ζην πξνζθήλην, αιιά φηη κπνξεί 

ελδερνκέλσο λα πξσηαγσληζηήζεη, ηνπιάρηζηνλ ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ 

θαη ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκεο πιηθνχ. 

Όζνλ αθνξά ηελ εξγαζία απηή, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη βάζε γηα ηελ αλάππμε 

κίαο πην ζχλζεηεο εθαξκνγήο παηρληδηνχ, ε νπνία ζα θάιππηε ηε δεκηνπξγία terrain, 

ηα ζπζηήκαηα αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ (flocking boids), ηελ δηθηχσζε θ.α. Κάηη 

ηέηνην ζα πξνυπέζεηε βέβαηα ηελ επαλαζρεδίαζε ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ 

θψδηθα. Ο ραξαθηήξαο ηεο εξγαζίαο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ην επίπεδν 
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πξνγξακκαηηζηηθήο δεμηφηεηαο θαη επάξθεηαο ηνπ ζπγγξαθέα ηεο, ήηαλ εμαξρήο 

εθπαηδεπηηθφο θαη σο ηέηνηνο απνθιεηζηηθά ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα θαλεί 

ρξήζηκνο ζε κία πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα εμεξεχλεζεο ηεο Java 3D. 
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