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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η διπλωµατική εργασία έχει ως αντικείµενο την µελέτη των προγραµµατιστικών 

τεχνικών που χρησιµοποιούνται σε παιχνίδια υπολογιστών µε τριδιάστατα γραφικά 

και την δηµιουργία ενός παιχνιδιού επίδειξης κάποιων από αυτές. Η εργασία 

περιλαµβάνει την καταγραφή από την βιβλιογραφία συγκεκριµένων τεχνικών,   την 

περιγραφή τους και την συγκριτική τους ανάλυση σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και σε 

πρακτικό µε την υλοποίηση τους στο παιχνίδι που δηµιουργήθηκε. Παράλληλα 

περιγράφονται και ορισµένες τεχνικές που αναπτύχθηκαν από τον συγγραφέα. 

Περιγράφονται όλα τα βήµατα που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση αυτού του 

λογισµικού ενσωµατώνοντας τις τεχνικές ώστε η εργασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

σαν εγχειρίδιο/βοήθηµα για όλους τους επίδοξους  προγραµµατιστές παιχνιδιών. Για 

την υλοποίηση του λογισµικού παιχνιδιού χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα 

προγραµµατισµού Java. 
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Κεφάλαιο 1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Πρόλογος 
 
Η βιοµηχανία λογισµικού είναι ένας από τους  πλέον κερδοφόρους κλάδους στον 

κόσµο µε ραγδαία ανάπτυξη. Πληθώρα βιβλίων και άρθρων έχουν γραφτεί για την 

δηµιουργία παιχνιδιών καθώς επίσης ιδιαίτερη ανάπτυξη γνωρίζει η παραγωγή 

λογισµικού επικουρικού στην ανάπτυξη παιχνιδιών όπως οι λεγόµενες µηχανές 

παιχνιδιών (game engines). Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτό το αντικείµενο και 

από εκπαιδευτικής άποψης διότι κατά την συγγραφή κώδικα για ένα παιχνίδι ο 

προγραµµατιστής έχει την ευκαιρία και την ανάγκη να εντρυφήσει σε µεγάλο βάθος 

σε µια γλώσσα προγραµµατισµού. 

 

Πηγή έµπνευσης για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διπλωµατική 

του συµφοιτητή µου Ευθύµιου Τσούτσια  µε τίτλο «Μελέτη τεχνικών 

προγραµµατισµού παιχνιδιών» η οποία πραγµατεύεται την δηµιουργία παιχνιδιών µε 

διδιάστατα γραφικά  µε την γλώσσα Java. Σκοπός της δικιάς µου εργασίας ήταν να 

επεκτείνω αυτήν  καλύπτοντας τα θέµατα που αφορούν τον προγραµµατισµό 

τριδιάστατων παιχνιδιών σε Java κάνοντας χρήση του Java3D API, ώστε ο 

µελλοντικός αναγνώστης να βρει σε αυτές τις δυο εργασίες ότι χρειάζεται για να 

ξεκινήσει τον προγραµµατισµό παιχνιδιών. Για τον λόγο αυτό κάποια θέµατα που 

αναλύονται εκτενώς στην διπλωµατική του Ε. Τσούτσια και δεν παρουσιάζουν 

διαφορές κατά την µεταφορά τους στον χώρο των τριδιάστατων παιχνιδιών 

παραλείφθηκαν ή αναλύθηκαν επιγραµµατικά για την αποφυγή επαναλήψεων. 

 

Η συγγραφή του κώδικα έγινε  µε το πρόγραµµα NetBeans IDE 5.5. Επίσης έγινε 

χρήση του Poser 6 της Curious Labs του 3D Studio Max 8  της AutoDeskκαι του 

Milkshape 3D 1.7.9 της Chumbalum  soft. Έγινε πάντως προσπάθεια το µεγαλύτερο 

µέρος της υλοποίησης να βασιστεί στον προγραµµατισµό σε Java και όχι στην 

συνδροµή επικουρικών προγραµµάτων. 
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Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στο να εξηγηθούν οι τεχνικές που υλοποιήθηκαν µε την 

παράθεση τµηµάτων κώδικα από το σηµείο µηδέν  ώστε ο αναγνώστης µε την 

βοήθεια της εργασίας και µόνο να µπορέσει να ξεκινήσει να προγραµµατίζει.  

 
1.2 ∆οµή της εργασίας 
 
Στο πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία 

τεχνολογίας παιχνιδιών και στην συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες βασικές 

πληροφορίες για τα τριδιάστατα γραφικά.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργία του Java3D API και παρατίθεται 

και ένα παράδειγµα δηµιουργίας µιας πολύ απλής εφαρµογής. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή κάποιων βασικών τεχνικών δηµιουργίας ενός 

εικονικού κόσµου που περιλαµβάνει την δηµιουργία φόντου, δαπέδου και φωτισµου. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο µπαίνουµε στην ενότητα των τριδιάστατων µοντέλων και αφού 

δώσουµε ένα παράδειγµα δηµιουργίας ενός τέτοιου στο 3D Studio Max αναλύουµε 

τις τεχνικές για την εισαγωγή τέτοιων µοντέλων σε µια εφαρµογή Java3D. 

 

Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα Sprites και τις τεχνικές για τον έλεγχο της 

κίνησής τους, της αλληλεπίδρασης µε τον εικονικό κόσµο αλλά και µε άλλα sprites 

και άλλες. 

 

Στο έκτο κεφάλαιο κάνουµε µια συνοπτική περιγραφή σε θέµατα ήχου χωρίς να 

εντρυφήσουµε καθώς το θέµα αυτό έχει καλυφθεί επαρκώς στην διπλωµατική του 

Ε.Τσουτσια.  

 

Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζουµε την τελική µορφή του παιχνιδιού µας 

και θίγουµε κάποια ζητήµατα επιδόσεων. 
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1.3 Εισαγωγή και Ιστορική Αναδροµή στις Τεχνολογίες Παιχνιδιών  

Αν και η ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών καλύπτει ήδη µερικές δεκαετίες, τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια έγιναν περισσότερο γνωστά και εν τέλει ενσωµατώθηκαν στην 

ανθρώπινη κουλτούρα και την καθηµερινότητα µετά από την δεκαετία του 1970. Το 

πρώτο παιχνίδι σχεδιάστηκε ειδικά για οθόνες καθοδικής λυχνίας (cathode ray tube – 

CRT) κατά την δεκαετία του 1960. Οι προσπάθειες µέχρι τότε ήταν σποραδικές και 

µεµονωµένες. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο Ken Thompson, γνωστός για την ανάπτυξη 

του λειτουργικού συστήµατος UNIX, συνέχισε την ανάπτυξη του MULTICS (από το 

οποίο αργότερα προήλθε το UNIX), παρόλο που η AT&T είχε σταµατήσει την 

χρηµατοδότησή του, γιατί ήθελε να παίξει ένα παιχνίδι που ανέπτυσσε εκείνη την 

εποχή µε το όνοµα Space Travel!  

 1.3.1 Η Απαρχή της Χρυσής Εποχής (1970+)  

 

Εξαιτίας της έλλειψης υλικού αλλά και του ακριβού κόστους απόκτησής του, τα 

περισσότερα παιχνίδια µέχρι τότε ήταν γραµµένα για τα µεγάλα υπολογιστικά κέντρα 

(mainframes) των πανεπιστηµίων από το ανήσυχο ακαδηµαϊκό προσωπικό και 

φοιτητές. Εµπορικά δεν υπήρχε µεγάλη ανάπτυξη και συνεπώς τα κίνητρα των 

περισσότερων που ανέπτυσσαν παιχνίδια ήταν είτε για λόγους ενδιαφέροντος ή για 

την σπάνια φιλοφρόνηση από φίλους, γνωστούς και φοιτητές άλλων πανεπιστηµίων.  

Εκείνη την εποχή ο Nolan Bushnell ίδρυσε µια από τις πιο γνωστές εταιρίες 

παιχνιδιών την Atari και κυκλοφόρησε το πρώτο παιχνίδι µε το όνοµα Pong (βλ. 

Εικόνα 1). Το παιχνίδι αυτό θύµιζε αρκετά το τένις, όπου ο κάθε παίκτης χειριζόταν 

από µια µπάρα σε µια άκρη της οθόνης (είτε την αριστερή είτε την δεξιά). Η µπάλα 

ξεκινούσε από το κέντρο και κάθε παίκτης προσπαθούσε να την αποκρούσει προς την 

αντίπαλη περιοχή. Το Pong γνώρισε µεγάλη εµπορική επιτυχία για την εποχή καθώς 

πούλησε 19.000 αντίτυπα (µηχανές).  
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Εικόνα 1.1:Το πρώτο ευρέως διαδεδοµένο ηλεκτρονικό παιχνίδι: Pong  

 

Με το Pong ξεκίνησε η µανία µε τις παιχνιδοµηχανές που άρχισαν να εγκαθίστανται 

σε κάθε γωνιά εµπορικών κέντρων, πάρκων, µπαρ και εστιατορίων. Αυτή την 

περίοδο εµφανίστηκαν γνωστά παιχνίδια όπως τα Pac-Man, Space Invaders και 

Asteroids.  

 1.3.2 Η Μεγάλη Πτώση (1977-1983)  

 

Στις πρόωρες κονσόλες, ο µεταγλωττισµένος κώδικας για ένα ή περισσότερα 

παιχνίδια ήταν ενσωµατωµένος στα µικροτσίπ που χρησιµοποιούσαν διακριτή λογική 

(discrete logic), και κανένα πρόσθετο παιχνίδι δεν µπορούσε µετέπειτα να προστεθεί.  

Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του '70 τα παιχνίδια βρέθηκαν σε κασέτες (cartridges). 

Τα προγράµµατα γράφονταν πάνω στα τσιπ ROM που τοποθετούνταν µέσα σε 

κασέτες από πλαστικά περιβλήµατα. Οι κασέτες µπορούσαν να µε τις ειδικές 

αυλακώσεις στην κονσόλα. Όταν συνδεόταν µια κασέτα, οι γενικής χρήσης 

µικροεπεξεργαστές στις κονσόλες διάβαζαν την µνήµη των κασετών και έτρεχαν 
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οποιοδήποτε πρόγραµµα ήταν αποθηκευµένο εκεί. Πλέον οι καταναλωτές δεν ήταν 

περιορισµένοι στα παιχνίδια που περιλάµβανε εξαρχής η κονσόλα αλλά µπορούσαν 

να συλλέξουν παιχνίδια και να φτιάξουν τις δικές τους βιβλιοθήκης από κασέτες 

παιχνιδιών.  

Η εποχή αυτή, δυστυχώς, χαρακτηρίζεται και από την µεγάλη διαθεσιµότητα 

παιχνιδιών, συχνά κακής ποιότητας, που οδήγησαν σε µεγάλα απούλητα στοκ. 

Αρκετές εταιρίες αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης.  

1.3.3 Η Τρίτη Γενιά (1985-1989)  

 

Η γενιά αυτή χαρακτηρίζεται από την ανάκαµψη των παιχνιδιών σε κονσόλες και 

από την ευρεία αποδοχή των παιχνιδιών σε υπολογιστές που πλέον είχαν γίνει 

εφάµιλλα των παιχνιδοµηχανών. Τα χειριστήρια µε σταυρό αντικατέστησαν τους 

µοχλούς (joysticks) ως τα ενσωµατωµένα χειριστήρια µέσα στις νέες 

παιχνιδοµηχανές. Είναι ακόµα η εποχή των 8bit.  

1.3.4 Η Τέταρτη Γενιά (1989-1994)  

 

Σε αυτή την γενιά σηµειώθηκαν δυο σηµαντικά γεγονότα που καθόρισαν την πρόοδο 

στα παιχνίδια υπολογιστών. Το πρώτο είναι η διάθεση των οδηγών CD-ROM που 

επέτρεψαν την διανοµή περισσότερου περιεχοµένου για ένα παιχνίδι και συνεπώς την 

δηµιουργία µεγαλύτερων κόσµων µε καλύτερη ευκρίνεια και πιστότητα. Το δεύτερο 

είναι η εισαγωγή βασικών τρισδιάστατων γραφικών στην αγορά, µε την µορφή 

οµοιόµορφα ζωγραφισµένων πολυγώνων µέσα σε επιπρόσθετους επεξεργαστές στις 

κασέτες παιχνιδιών. Τεχνολογικά, από άποψη διαθέσιµης πληροφορίας, έχουµε 

φτάσει στα 16bit.  
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1.3.5 Η Πέµπτη Γενιά (1994-1999)  

 

Πλέον η τεχνολογία έχει προχωρήσει στα 32bit (όπως οι παιχνιδοµηχανές 

PlayStation και Sega Saturn). Έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται και παιχνιδοµηχανές 

στα 64bit όπως το Nintendo 64. Το κυρίαρχο παιχνίδι της κονσόλας, Super Mario 64, 

είναι ένας καθοριστικός τίτλος για 3D παιχνίδια σε πλατφόρµες. Ακόµα τα 

περισσότερα παιχνίδια αφορούν κονσόλες και εκεί ανθίζει η τεχνολογία των 

παιχνιδιών.  

1.3.6 Η Έκτη Γενιά (1999-2006)  

 

Στην έκτη γενιά και µετέπειτα υπάρχει σύγκλιση των παιχνιδοµηχανών µε 

τεχνολογίες DVD και παρουσίαση του περιεχοµένου σε τηλεοράσεις υψηλής 

ευκρίνειας. Το περιεχόµενο των παιχνιδιών πλέον χρειάζεται αρκετά DVD για να 

διανεµηθεί, ενώ οι κόσµοι είναι πλήρως ρεαλιστικοί µε τρισδιάστατα γραφικά. 

Επεξεργαστές µεγαλύτερου διαύλου από 64bit δεν έχουν νόηµα και έµφαση έχει 

δοθεί στην κατασκευή γρήγορων επεξεργαστών, αποκλειστικών µονάδων γραφικών 

και ταχύτατης µνήµης. Έχει φτάσει η ώρα των φωτορεαλιστικών (photorealistic) 

γραφικών πραγµατικού χρόνου.  

Αρκετά παιχνίδια πλέον έχουν περιεχόµενο στον παγκόσµιο ιστό και µερικά 

δουλεύουν εξ’ ολοκλήρου στο ∆ιαδίκτυο. Τα παιχνίδια έχουν πλέον ενσωµατωθεί για 

τα καλά στον σύγχρονο τρόπο ζωής.  
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1.4 Τριδιάστατα γραφικά 
 

1.4.1 Βασικά χαρακτηριστικά τριδιάστατων γραφικών 

 

Τα τριδιάστατα γραφικά περιέχουν πληροφορία που αφορά στη δοµή και στην υφή 

των αντικειµένων . Μια εικόνα 3D γραφικών δεν είναι ένας πίνακας από pixels αλλά 

µια συλλογή από τρισδιάστατα αντικείµενα η οποία προβάλλεται στην οθόνη µε τη 

χρήση κάποιων αλγορίθµων και µετασχηµατισµών. Συνήθως τα γραφικά 

δηµιουργούνται εξ’ αρχής µε τη βοήθεια υπολογιστή. Όταν πρόκειται για εικόνες 

απαιτείται τουλάχιστον εκ των υστέρων χρήση υπολογιστή. 

 

1.4.2 Εφαρµογές τριδιάστατων γραφικών 

 

Τα τριδιάστατα γραφικά βρίσκουν πάρα πολλές εφαρµογές. Αναφέρουµε ορισµένες: 

• Παιχνίδια Η/Υ 

• Τηλεόραση, κινηµατογράφος, ειδικά οπτικά εφέ 

• Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 

• Οπτική αναπαράσταση δεδοµένων (π.χ. χηµικών ενώσεων) 

• Βιοµηχανικός σχεδιασµός (π.χ. prototyping, reverse engineering) 

• Ιατρική (π.χ. 3∆ Ογκοµετρική αναπαράσταση τοµογραφιών) 

• Προσοµοιώσεις (π.χ. fluid dynamics) 

• Εικονική Πραγµατικότητα (π.χ. ∆ιαδραστικές 3D περιηγήσεις) 

• Οπτική αναπαράσταση πολιτιστικής κληρονοµιάς/εικονικά µουσεία 

 

1.4.3 Φωτορεαλιστική απόδοση (rendering) τριδιάστατων γραφικών 

 

Είναι η απόδοση τρισδιάστατης σκηνής µε «ρεαλιστικό» τρόπο, έτσι 

ώστε να επιτευχθούν υψηλής ποιότητας αισθητικά αποτελέσµατα 

όπως : 

– Φωτισµός 

– Φωτοσκίαση 

– Αντανακλάσεις φωτός 

– Ανάγλυφες επιφάνειες και διαµόρφωση υφής 
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– Τεχνητή απόδοση υγρών και αερίων 

 Οι αλγόριθµοι φωτορεαλιστικής απόδοσης είναι στην πραγµατικότητα 

προσοµοιωτές της διάδοσης και διάχυσης του φωτός µέσα σε ένα διακριτό 

τρισδιάστατο περιβάλλον Ένας από τους πιο σύγχρονους αλγορίθµους 

φωτορεαλισµού (raytracing) βασίζεται στην παρακολούθηση της διαδροµής που 

ακολουθεί µέσα στην τρισδιάστατη σκηνή µία δέσµη φωτός από µια συνθετική πηγή 

στο χώρο καθώς ανακλάται από τα τριδιάστατα αντικείµενα της σκηνής 

 

1.4.4 Προφωτοσκιασµένα γραφικά και γραφικά πραγµατικού χρόνου 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά στις δύο σηµαντικές κατηγορίες 

διαχωρισµού των τρισδιάστατων γραφικών υπολογιστών µε βάση το είδος τελικής 

απεικόνισής τους. Τις κατηγορίες αυτές αποτελούν :  

- Τα προφωτοσκιασµένα γραφικά ( Pre-rendered Computer Graphics ) 

- Τα γραφικά πραγµατικού χρόνου ( Real Time Computer Graphics ) 

Στη συνέχεια αναλύονται τα κυριότερα γνωρίσµατα και των δύο κατηγοριών 

τρισδιάστατων γραφικών καθώς και οι µεταξύ τους σχέση. 

 

1.4.5  Προφωτοσκιασµένα γραφικά (Pre-rendered Computer Graphics) 

 

Όταν επιθυµούµε τα φωτοσκιασµένα γραφικά να αποδοθούν ως οπτικό περιεχόµενο 

αρχείων ψηφιακής εικόνας ή βίντεο, τα οποία απλά θα προβάλλονται στον 

υπολογιστή µας, χωρίς αλληλεπίδραση οποιουδήποτε χρήστη µε αυτά, τότε 

αναφερόµαστε σε προφωτοσκιασµένα γραφικά. Το σύνολο των κινηµατογραφικών 

και τηλεοπτικών οπτικών εφφέ, οι ταινίες γραφικών υπολογιστών ( animations ) και 

οι ψηφιακές απεικονίσεις αρχιτεκτονικών σχεδίων εκπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. 

 

1.4.6 Γραφικά Πραγµατικού Χρόνου ( Real Time Computer Graphics )   

 

Τα γραφικά πραγµατικού χρόνου διαχωρίζονται από τα προφωτοσκιασµένα  γραφικά  

(βίντεο κτλ) µε βάση δύο σηµαντικές διαφορές : 

- Το περιβάλλον προβολής  

- Τη δυνατότητα δυναµικής αλληλεπίδρασης του χρήστη µε το γραφικό 

περιβάλλον µε χρονικά συνεχή φωτορεαλιστική απόδοση. 
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Το περιβάλλον προβολής των φωτορεαλιστικά επεξεργασµένων τρισδιάστατων 

γραφικών, σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι κάποιο αρχείο εικόνας ή βίντεο, αλλά 

ειδικό παραθυρικό περιβάλλον απεικόνισης δυναµικών γραφικών. 

Το παραθυρικό αυτό περιβάλλον αποτελεί ουσιαστικά χώρο απεικόνισης 

τρισδιάστατων γραφικών που δηµιουργούνται από την αντίστοιχη µηχανή γραφικών ( 

3D graphics engine ) που χρησιµοποιεί το περιβάλλον αυτό για να προβάλλει τα 

αποτελέσµατα της φωτορεαλιστικής επεξεργασίας. 

Ως µηχανή γραφικών ορίζεται ένα σύνολο κλάσεων και συναρτήσεων υψηλού και 

χαµηλού επιπέδου που είναι σε θέση να χειριστούν τα µηνύµατα ενεργειών που 

στέλνει ο χρήστης µε το πάτηµα συγκεκριµένων πλήκτρων, να δηµιουργήσουν 

ActiveX παραθυρικό περιβάλλον και να απεικονίσουν µέσα σε αυτό φωτορεαλιστικά 

επεξεργασµένα γραφικά σε πραγµατικό χρόνο.Οι δύο πρώτες δυνατότητες αφορούν 

κλάσεις προγραµµατισµού του λειτουργικού συστήµατος Windows ή του 

οποιουδήποτε λειτουργικού συστήµατος στο οποίο θα γίνει η προβολή. 

 

Η φωτορεαλιστική επεξεργασία των γραφικών, αυτή τη φορά, δεν εκτελείται µε 

χρήση φωτορεαλιστικού επεξεργαστή ( Renderer ) που είναι ενσωµατωµένος σε 

κάποιο προγραµµατιστικό πακέτο δηµιουργίας τρισδιάστατων γραφικών. Τα 

δεδοµένα γεωµετρίας και υφής των µοντέλων που εισάγουµε στο εικονικό 

περιβάλλον της µηχανής γραφικών ( και όχι του προγραµµατιστικού πακέτου, όπως 

γινόταν για τα προφωτοσκιασµένα γραφικά ) διαβάζονται από τις συναρτήσεις των 

κλάσεων φωτορεαλισµού της µηχανής. Στη συνέχεια, µε χρήση κατάλληλων 

συναρτήσεων χαµηλού επιπέδου τα δεδοµένα αυτά στέλνονται προς επεξεργασία 

απευθείας στην κάρτα γραφικών του υπολογιστή στον οποίο θα γίνει η προβολή των 

γραφικών. Τέλος, το αποτέλεσµα της φωτορεαλιστικής επεξεργασίας απεικονίζεται 

στο αντίστοιχο παραθυρικό περιβάλλον µε χρήση κατάλληλων συναρτήσεων 

σχεδίασης της µηχανής γραφικών. 

 

Η αλληλεπίδραση του χρήστη µε τα γραφικά έγκειται, κυρίως, στη δυναµική 

µετακίνηση της κάµερας απεικόνισης του εικονικού περιβάλλοντος µε χρήση 

πλήκτρων του ποντικιού ή του πληκτρολογίου. Κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να 

µετακινήσει την κάµερα µέσα στον τρισδιάστατο χώρο, τα γεωµετρικά δεδοµένα και 

τα δεδοµένα υφής αποστέλλονται ξανά στην κάρτα γραφικών για υπολογισµό τόσο 

των νέων ορατών πολυγώνων, που βρίσκονται µέσα στο νέο οπτικό πεδίο του 
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χρήστη, όσο και των νέων φωτορεαλιστικών δεδοµένων σχεδίασης. Ουσιαστικά, η 

σκηνή επανασχεδιάζεται κάθε φορά που ο χρήστης «µετακινείται» µέσα σε αυτή και 

λαµβάνει χώρα νέα φωτορεαλιστική επεξεργασία. Η συχνότητα των επαναλήψεων 

αυτών µπορεί να φτάσει σε τιµές µερικών εκατοντάδων επαναλήψεων της 

φωτορεαλιστικής επεξεργασίας ανά δευτερόλεπτο. 

 

Το πλήθος αυτό των απαιτούµενων επαναλήψεων, καθώς και η απαίτηση για 

ελαχιστοποίηση του απαιτούµενου χρόνου φωτορεαλιστικής και σχεδιαστικής 

επεξεργασίας που αυτές γεννούν, καθιστούν αναγκαίο το συµβιβασµό σε επίπεδο 

ποιότητας επεξεργασίας και τελικά ποιότητας απεικόνισης των γραφικών 

πραγµατικού χρόνου. 

 

Με τη χρήση γραφικών πραγµατικού χρόνου, λοιπόν, κερδίζουµε σε δυναµικότητα, 

αλλά έχουµε σηµαντικές απώλειες σε ποιότητα φωτορεαλιστικής απόδοσης. Και 

είναι απόλυτα λογικό, καθώς, παρά την ύπαρξη πολύπλοκων και εξειδικευµένων 

αλγορίθµων βελτιστοποίησης του αποτελέσµατος της φωτορεαλιστικής απόδοσης 

πραγµατικού χρόνου, είναι δύσκολη η ποιοτική σύγκλιση φωτοσκίασης που 

επιτελείται για παράδειγµα σε 10 λεπτά µε αυτή που πρέπει να ολοκληρωθεί σε 1/100 

του δευτερολέπτου. 
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Κεφάλαιο 2ο 
 

ΤΟ  JAVA3D API 
 
Η Java στα γενικότερα πλαίσια ανάπτυξης και υποστήριξης νέων τεχνολογιών 

κινήθηκε προς τη δηµιουργία επιπλέον βιβλιοθηκών για τον εµπλουτισµό των 

εφαρµογών που µπορούν να αναπτυχθούν µε την τεχνολογία Java. Στα πλαίσια 

αυτά δηµιούργησε µια οικογένεια βιβλιοθηκών που λέγεται Mediaproduct και 

περιέχει βιβλιοθήκες για διδιάστατα γραφικά, οµιλία, animation, collaboration API 

και το Java 3D API. Οπότε ουσιαστικά το Java 3D αποτελεί ένα σύνολο εντολών 

υψηλού επιπέδου που βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία και συνεργασία µε τα 

υπόλοιπα πακέτα που διαθέτει η Java.  

 

2.1 Εισαγωγικά 
 

Το Java 3D API είναι ένα interface για την δηµιουργία προγραµµάτων που 

αναπαριστούν και  αλληλεπιδρούν µε τριδιάστατα γραφικά. Παρέχει µια συλλογή 

από κατασκευές και δοµές για την δηµιουργία, την αναπαράσταση και την διαχείριση 

ενός τριδιάστατου σκηνογραφήµατος (scene graph) το οποίο µπορεί να περιέχει 

στοιχεία γεωµετρίας, φωτισµού, ήχου, κτλ. Είναι µια επέκταση του JAVA2 JDK.  

∆ηµιουργήθηκε από την Sun Microsystems και η πιο πρόσφατή του έκδοση είναι η 

1.5.0.  Υπάρχουν δύο υλοποιήσεις του Java 3D, η µία επικάθεται στο OpenGL και η 

άλλη στο DirectX της Microsoft. 

 

Το OpenGL είναι ένα ιδιαίτερα δηµοφιλές λογισµικό για την δηµιουργία 3D 

εφαρµογών για µια µεγάλη γκάµα διαφορετικών λειτουργικών συστηµάτων και 

υλικών.  

 

Το DirectX από την άλλη είναι φτιαγµένο για  τα Windows . 
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2.1.1 DirectX ή OpenGL 

 

Στην σχετική βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα αναφορών για αυτό το ερώτηµα. Από 

ότι δείχνουν οι µελέτες ως προς το τεχνικό µέρος οι διαφορές είναι πολύ µικρές  

καθώς και τα δυο βασίζονται στην ίδια αρχιτεκτονική διασωλήνωσης γραφικών 

(graphics pipeline). Η κύριες διαφορές τους είναι σε θέµατα λειτουργικότητας µε το 

OpenGL να αποκτά προβάδισµα εκεί λόγω της φορητότητάς του. 

 

Στην παρούσα εργασία κάναµε χρήση και θα παρουσιάσουµε την έκδοση για 

OpenGL. Μερικοί από τους λόγους είναι οι εξής:  

Είναι διαδεδοµένη σε όλες τις µεγάλες πλατφόρµες (Silicon Graphics, Apple,Unix 

(Linux), Windows). 

Υποστηρίζεται σε επίπεδο hardware από όλες τις γνωστές κάρτες γραφικών  

Είναι αρκετά ισχυρή και µας επιτρέπει να ένα µεγάλο εύρος ενεργειών σε γραφικά µε 

µοναδικό περιορισµό την υπάρχουσα υπολογιστική ισχύ. 

Η ID interactive, µε το QUAKE, ήταν η πρώτη που τη χρησιµοποίησε για παιχνίδι 

 

 

2.1.2 Ειδικότερα για το JAVA3D API. 

  

Το Java3D API στην ουσία αποτελεί µία ιεραρχία κλάσεων που λειτουργούν σαν µια 

διεπαφή µεταξύ  του προγραµµατιστή και  ενός πολύπλοκου συστήµατος 

φωτορεαλιστικής απόδοσης (rendering) γραφικών και ήχου του OpenGL λύνοντας 

κυριολεκτικά τα χέρια στον προγραµµατιστή ο οποίος δουλεύει σε υψηλό επίπεδο. 

Παρά την λειτουργικότητα του αυτή όµως το Java3D API είναι ξεκάθαρο στην χρήση 

του. Η φωτορεαλιστική απόδοση  γίνεται αυτόµατα και µάλιστα γίνεται χρήση των 

νηµάτων της Java ώστε να γίνεται και παράλληλα. Κάθε εφαρµογή 3D την Java  

αποτελείται τουλάχιστον µερικώς από αντικείµενα κλάσεων από την ιεραρχία της 

Java3D. Αυτή η συλλογή αντικειµένων αποτελεί το εικονικό σύµπαν  (virtual 

universe) το οποίο και τελικά αποδίδεται φωτορεαλιστικά. Το βασικό πακέτο είναι το 

javax.media.j3d το οποίο αποτελείται από πάνω από 100 κλάσεις και παρέχει 

εκατοντάδες µεθόδους  και πεδία. Οι κλάσεις αυτές είναι γνωστές και ως  κλάσεις 

πυρήνα  (core classes) του Java3D API. 
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Επιπρόσθετα υπάρχει το πακέτο  com.sun.j3d.utils το οποίο παρέχει τις 

όπως είναι γνωστές utilities classes των οποίων η χρήση µπορεί να γλυτώσει τον 

προγραµµατιστή από πολλές γραµµές κώδικα. Οι κλάσεις αυτές χωρίζονται σε 

τέσσερεις κατηγορίες : τους φορτωτές περιεχοµένου (content loaders),  τα βοηθήµατα 

κατασκευής σκηνογραφήµατος (scene graph construction aids), τις κλάσεις 

γεωµετρίας (geometry classes) και τις κλάσεις αξιοπιστίας (convenience classes). 

Τέλος όλα τα προγράµµατα Java3D χρησιµοποιούν το πακέτο java.awt που είναι 

υπεύθυνο για την δηµιουργία παραθύρων και το javax.vecmath που είναι 

υπεύθυνο για την διαχείριση µαθηµατικών πράξεων µε πίνακες διανύσµατα κτλ. 

 

Το API της Java 3D υποστηρίζει τρεις διαφορετικούς τύπους φωτορεαλιστικής 

απόδοσης, ανάλογα µε τις δυνατότητες που παρέχονται στους προγραµµατιστές σε 

κάθε περίπτωση καθώς και σύµφωνα µε τον απαιτούµενο χρόνο για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας φωτορεαλιστικής απόδοσης. Έτσι ορίζονται οι 

παρακάτω επιλογές rendering:  

 • Immediate Mode, το οποίο επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία αλλά υστερεί σε 

χρόνο φωτορεαλιστικής απόδοσης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο προγραµµατιστής 

µπορεί να ορίσει επακριβώς γεωµετρία ή να χρησιµοποιήσει τµήµατα από το γράφο 

σκηνής που θέλει να κάνει render. Η επιλογή αυτή δεν εκµεταλλεύεται καθόλου το 

δενδρικό γράφο σκηνής.  

  

 • Retained Mode, παρέχοντας παρόµοια ευελιξία στη διαχείριση και ελαφρώς 

καλύτερη ταχύτητα rendering. Παρέχεται πλήρης έλεγχος το γράφου σκηνής στο 

προγραµµατιστή επιτρέποντας την επέκταση (create node) ή σµίκρυνση (delete node) 

του γράφου σκηνής παρατηρώντας ταυτόχρονα το αποτέλεσµα. Το API σε αυτή την 

περίπτωση κάνει επιπλέον βελτιστοποιήσεις στη σκηνή για να βελτιώσει την 

ταχύτητα φωτοαπόδοσης.  

  

 • Compiled-Retained Mode, στην περίπτωση αυτή εκτελούνται εκτενώς 

αλγόριθµοι για την µέγιστη βελτιστοποίηση του αποτελέσµατος και την επιτάχυνση 

της φωτοαπόδοσης. Αυτό επιτυγχάνεται µεταγλωττίζοντας τµήµα ή ολόκληρο το 

γράφο σκηνής σε Java 3D.  
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Ο σχεδιασµός του Java 3D έγινε µε κύριο γνώµονα την καλύτερη απόδοση. Αρκετές 

σχεδιαστικές αποφάσεις έγιναν ώστε οι υλοποιήσεις του συγκεκριµένου API να 

παρέχουν υψηλό επίπεδο απόδοσης στους τελικούς χρήστες των εφαρµογών. 

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που απαιτούνταν σχεδιαστικές αποφάσεις οι επιλογές 

βασίστηκαν κυρίως στη ταχύτητα χρόνου εκτέλεσης.  

Άλλοι σηµαντικοί στόχοι του Java 3D API περιλαµβάνουν:  

• Εκτενές σύνολο δυνατοτήτων για τη δηµιουργία τρισδιάστατων κόσµων, 

ξεκαθαρίζοντας τα κρίσιµα από τα µη κρίσιµα χαρακτηριστικά. Όσες δυνατότητες 

µπορούν να υποστηριχθούν σε ανώτερο επίπεδο API δεν περιλαµβάνονται στη Java 

3D.  

• Σύνολο παραδειγµάτων αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου.  

• Υποστήριξη runtime loaders. Με αυτό το τρόπο η Java 3D εξυπηρετεί ένα µεγάλο 

εύρος διαφορετικών file formats όπως συγκεκριµένου κατασκευαστή CAD formats, 

interchange formats και VRLM97.  

 

2.1.3 Εγκατάσταση του Java3D API 

 

Η διάθεση του Java3D API γίνεται στο δικτυακό τόπο 

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

Αφού το κατεβάσει κάποιος και το τοποθετήσει στον φάκελο της Java που έχει 

εγκατεστηµένη στο µηχάνηµά του πρέπει να το εγκαταστήσει (εµείς είχαµε το JDK 

1.6.0). Παρέχεται ένα αρχείο δέσµης που αναλαµβάνει την εγκατάσταση αλλά συχνά 

όπως διαπιστώσαµε προκύπτουν προβλήµατα οπότε η καλλίτερη λύση είναι να γίνει 

χειροκίνητα η εγκατάσταση µιας και είναι σχετικά εύκολη. Αυτό που πρέπει να γίνει 

στην ουσία είναι η αντιγραφή στον φάκελο  \Java\jdk1.6.0\jre\lib\ext των τριών JAR 

αρχείων που περιέχονται στον φάκελο Java3D (\Java3D\1.5.0\bin) καθώς και η 

αντιγραφή στον φάλελο Java\jdk1.6.0\jre\bin των τριών DLL αρχείων που 

περιέχονται στον φάκελο Java3D\1.5.0\bin. Στην συνέχεια ανάλογα µε το 

προγραµµατιστικό περιβάλλον που χρησιµοποιούµε είναι ίσως απαραίτητη η δήλωση 

των βιβλιοθηκών καθώς και το path στο οποίο βρίσκονται τα documentations του 

Java3D και είµαστε έτοιµοι. 
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2.2 Το σκηνογράφηµα (scene graph) 

 

2.2.1 Γενικά  

 

Το εικονικό σύµπαν δηµιουργείται από το σκηνογράφηµα. Το τελευταίο αποτελεί  

µια δενδρική δοµή και περιέχει αντικείµενα κλάσεων του Java3D  που καθορίζουν 

την γεωµετρία τον φωτισµό, τον ήχο, την τοποθεσία, τον προσανατολισµό και την 

εµφάνιση τον οπτικών και ηχητικών αντικειµένων. Το σκηνογράφηµα αποτελείται 

από δύο ειδών συστατικά τους κόµβους (nodes) και τα βέλη(arcs). Οι κόµβοι είναι τα 

αντικείµενα των κλάσεων της Java3D και τα βέλη δηλώνουν 2 τύπων σχέσεις µεταξύ 

των αντικειµένων. Την σχέση πατέρα-παιδιού και την αναφορά. Κατά την πρώτη 

κάθε κόµβος  µπορεί να έχει πολλά παιδιά άλλα µόνο έναν πατέρα. Η αναφορά 

συνδέει τα συστατικά του κάθε κόµβου (node components) µε αυτόν. Τα συστατικά 

των κόµβων ορίζουν τα χαρακτηριστικά γεωµετρίας και εµφάνισης των τριδιάστατων 

αντικειµένων που θα αποδοθούν φωτορεαλιστικά.  

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1: Τα σύµβολα στο σκηνογράφηµα 
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Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται τα κλασσικά σχήµατα που χρησιµοποιούνται για 

την σχεδίαση ενός σκηνογραφήµατος. Τα πρώτα δυο στην αριστερή στήλη 

αναπαριστούν αντικείµενα των συγκεκριµένων κλάσεων Virtual Universe και Locale, 

τα επόµενα αναπαριστούν αντικείµενα των κλάσεων Group, Leaf, Node Component 

και το τελευταίο αντικείµενα οποιασδήποτε άλλης κλάσης. Το βέλος δηλώνει σχέση 

πατέρα-παιδιού ενώ το διακεκοµµένο βέλος σχέση αναφοράς. 

 

 

2.2.2 Η ιεραρχία των κλάσεων στο Java3D API 

 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η ιεραρχία των κλάσεων στο API. Στην κορυφή της 

ιεραρχίας βρίσκονται οι  κλάσεις  Virtual Universe , Locale και  View αντικείµενα 

των οποίων περιέρχονται υποχρεωτικά σε κάθε πρόγραµµα καθώς αυτά καθορίζουν 

τα βασικά χαρακτηριστικά του εικονικού κόσµου που φτιάχνουµε, το πως βλέπει ο 

χρήστης τον  κόσµο κτλ. Το υπόλοιπο κάθε σκηνογραφήµατος αποτελείται από 

αντικείµενα της κλάσης SceneGraphObjects η οποία αποτελεί µια υπερκλάση για της 

περισσότερες core και util κλάσεις.  Υποκλάσεις αυτής είναι η Node και 

NodeComponent.Τα περισσότερα αντικείµενα ενός σκηνογραφήµατος είναι 

υποκλάσεις της Node η οποία είναι µια αφηρηµένη(abstract) υποκλάση. Η Node έχει 

2 υποκλάσεις τις Group και Leaf. 

Αναλυτικότερα: 

 

Η κλάση Group: 

Η κλάση  αυτή είναι µια υπερκλάση για όλες τις κλάσεις που δηλώνουν τα 

χαρακτηριστικά τοποθεσίας και προσανατολισµού για τα εικονικά µας αντικείµενα. 

Πιο γνωστές υποκλάσεις της είναι η TransformGroup  η οποία επιτρέπει  την αλλαγή 

της θέσης και του προσανατολισµού των εικονικών αντικειµένων  και η 

BranchGroup που επιτρέπει κατά την εκτέλεση να προστίθενται ή να αφαιρούνται 

παιδία σε έναν κόµβο.   

 

Η κλάση Leaf: 

Η κλάση αυτή είναι µια υπερκλάση για τις κλάσεις που καθορίζουν το σχήµα την 

συµπεριφορά, τον ήχο, τον φωτισµό και άλλα χαρακτηριστικά των εικονικών µας  

αντικειµένων µε πιο γνωστές υποκλάσεις την Shape3D που καθορίζει το σχήµα την 
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Behavior για την συµπεριφορά, την Light για τον φωτισµό και την Sound για τον 

ήχο. Τα αντικείµενα αυτών των κλάσεων δεν µπορούν να έχουν παιδία αλλά µπορούν 

να έχουν αναφορές σε αντικείµενα NodeComponent. 

 

 

 

Η κλάση NodeComponent: 

Αποτελεί µια υπερκλάση για τις κλάσεις που καθορίζουν την γεωµετρία, την 

εµφάνιση, το υλικό(material) και την υφή (texture) ενός αντικειµένου Shape3D. Τα 

αντικείµενα αυτής της κλάσης δεν αποτελούν τµήµα του σκηνογραφήµατος αλλά 

συνδέονται µε σχέση αναφοράς µε τα φύλλα του. Μπορούν να συνδέονται µε 

περισσότερα του ενός φύλλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 2.2: Ένα τυπικό σκηνογράφηµα µιας εφαρµογής Java3D 
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Εικόνα 2.3: Μια άποψη της ιεραρχία των κλάσεων στο Java3D API 

 

 

2.2.3 ∆ηµιουργία ενός απλού σκηνογραφήµατος, ένα παράδειγµα. 

 

Στο tutorial του Java3D της Sun αναφέρεται µια γενική συνταγή για την δηµιουργία 

ενός απλού σκηνογραφήµατος και κατά επέκταση µιας απλής εφαρµογής που 

αναπαριστά έναν τριδιάστατο έγχρωµο κύβο. Αυτή αποτελείται από τους παρακάτω 

κανόνες. 

 

Α) ∆ηµιούργησε ένα αντικείµενο Canvas3D. 

B) ∆ηµιούργησε ένα αντικείµενο VirtualUniverse. 
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GGeeoommeettrryy  
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--AAttttrriibbuutteess  

……  

BBrraanncchhGGrroouupp  

OOrrddeerreeddGGrroouupp  

PPrriimmiittiivvee  

TTrraannssffoorrmmGGrroouupp  

BBaacckkggrroouunndd  

BBeehhaavviioorr  

LLiigghhtt  

SShhaappee33DD  

SSoouunndd  

……  
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……  
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Γ) ∆ηµιούργησε ένα αντικείµενο Locale και  επικόλλησε το στο αντικείµενο 

VirtualUniverse. 

∆) ∆ηµιούργησε ένα κλάδο τύπου View στο γράφηµα (View Branch Graph). 

       α) ∆ηµιούργησε ένα αντικείµενο View. 

       β) ∆ηµιούργησε ένα αντικείµενο ViewPlatform. 

       γ) ∆ηµιούργησε ένα αντικείµενο Physical. 

       δ) ∆ηµιούργησε ένα αντικείµενο PhysicalEnvironment. 

Ε) Επικόλλησε τα αντικείµενα ViewPlatform, Physical, PhysicalEnvironment και 

Canvas3D στο αντικείµενο View. 

ΣΤ) ∆ηµιούργησε κλάδους γραφήµατος περιεχοµένου. 

Ζ)  Μετέφρασε (compile) όλους τους κλάδους 

Η)  Εισαγάγετε τα υπογραφήµατα στο Locale. 

 

Στην πραγµατικότητα όλοι οι κανόνες της συνταγής αυτής δεν είναι απαραίτητο να 

τηρηθούν από τον χρήστη καθώς το API παρέχει την κλάση SimpleUniverse  η οποία 

έρχεται να λύσει τα χέρια σε κάποιον αρχάριο και όχι µόνο. Η κλάση αυτή υλοποιεί 

τους κανόνες Β, Γ και ∆ της συνταγής δίνοντας την άνεση χρόνου και προσπάθειας 

στον χρήστη να ασχοληθεί µε το περιεχόµενο. Έτσι πια η συνταγή απλοποιείται ως 

εξής: 

 

Α) ∆ηµιούργησε ένα αντικείµενο Canvas3D. 

B) ∆ηµιούργησε ένα αντικείµενο SimpleUniverse και σύνδεσε το µε αναφορά στο 

προηγούµενο αντικείµενο Canvas3D. Κατόπιν κάνε τις όποιες ρυθµίσεις θέλεις στο 

αντικείµενο της SimpleUniverse. 

Γ) ∆ηµιούργησε κλάδους γραφήµατος περιεχοµένου. 

∆)  Μετέφρασε (compile) όλους τους κλάδους 

Ε)  Εισαγάγετε τα υπογραφήµατα στο Locale της SimpleUniverse. 

 

Εδώ να σηµειώσουµε πως όρος µεταφράστε αναφέρεται στην µέθοδο compile() της 

κλάσης BranchGroup η οποία αυτό που κάνει είναι να µετατρέπει τα αντικείµενα 

ενός κλάδου σε καταλληλότερη µορφή για τον renderer να τα απεικονίσει. Η 

διαδικασία αυτή συνιστάται  να γίνεται πάντα πριν εισαχθεί ένας κλάδος στο Locale.   

 

 



 28

2.2.4 Η κλάση SimpleUniverse 

Ένα αντικείµενο αυτής της κλάσης δηµιουργεί µέσω του κατασκευαστή του ένα 

σκηνογράφηµα το οποίο περιέχει ένα αντικείµενο της VirtualUniverse, της Locale 

καθώς και ένα κλάδο τύπου view στον οποίο περιέχονται οι πληροφορίες για το πώς 

ο θεατής µας βλέπει τον εικονικό κόσµο. Παρέχει δηλαδή όλα τα αναγκαία για να 

ξεκινήσει µια εφαρµογή. Παρακάτω παραθέτουµε το σκηνογράφηµα της εφαρµογής 

µε τον κύβο όπου τα τµήµατα µέσα στο µπλέ περίγραµµα είναι αυτά που έχουν 

δηµιουργηθεί µε την SimpleUniverse. 

Εικόνα 2.4: Σκηνογράφηµα της εφαρµογής HelloJava. Με µπλε τα στοιχεία που 

δηµιουργεί η Simple Universe. 

 

Αποµένει στον προγραµµατιστή να προσθέσει τον αριστερό κλάδο όπου το φύλλο θα 

είναι ο τρισδιάστατος κύβος. 

Ο κώδικας για το παράδειγµα αυτό HelloJava3D είναι ο παρακάτω και αποτελείται 

από 3 τµήµατα. 
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1. public class HelloJava3D extends Applet { 

2. public HelloJava3Da() { 

3. setLayout(new BorderLayout()); 

4. Canvas3D canvas3D = new Canvas3D(null); 

5. add("Center", canvas3D); 

6. 

7. BranchGroup scene = createSceneGraph(); 

8. scene.compile(); 

9. 

10. // SimpleUniverse is a Convenience Utility class 

11. SimpleUniverse simpleU = new SimpleUniverse(canvas3D); 

12. 

13. // This moves the ViewPlatform back a bit so the 

14. // objects in the scene can be viewed. 

15. simpleU.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform(); 

16. 

17. simpleU.addBranchGraph(scene); 

18. } // end of HelloJava3Da (constructor) 

 

Σε αυτό το πρώτο κοµµάτι που αποτελεί την κλάση HelloJava3D δηµιουργείται το 

αρχικό σκηνογράφηµα από την κλάση SimpleUniverse. 

1. public BranchGroup createSceneGraph() { 

2. // Create the root of the branch graph 

3. BranchGroup objRoot = new BranchGroup(); 

4. 

5. // Create a simple shape leaf node, add it to the scene graph. 

6. // ColorCube is a Convenience Utility class 

7. objRoot.addChild(new ColorCube(0.4)); 

8. 

9. return objRoot; 

10. } // end of createSceneGraph method of HelloJava3Da 

11. } // end of class HelloJava3Da 

 

 

Στο δεύτερο κοµµάτι υλοποιείται ο κανόνας Γ της απλοποιηµένης συνταγής και 

κατασκευάζεται ένας κλάδος (BranchGroup) ο οποίος περιέχει ένα παιδί, τον κύβο 
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δηλαδή που θέλουµε  να απεικονίσουµε και ο οποίος φτιάχνεται από την κλάση 

ColorCube. 
1. // The following allows this to be run as an application 

2. // as well as an applet 

3. 

4. public static void main(String[] args) { 

5. Frame frame = new MainFrame(new HelloJava3Da(), 256, 256); 

6. } // end of main (method of HelloJava3Da) 

 

Τέλος στην main τοποθετείτε σε ένα frame ο κόσµος που δηµιουργήθηκε ώστε να 

µπορεί να απεικονιστεί. Το τελικό αποτέλεσµα φαίνεται παρακάτω. 

 

 
Εικόνα 2.5: Η εφαρµογή HelloJava κατά την εκτέλεσή της.



 31

 

Κεφάλαιο 3ο 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 
3.1 ∆ηµιουργώντας το φόντο 
 

Για την δηµιουργία του φόντου κάνουµε χρήση της κλάσης Background που είναι 

µια υποκλάση της Node. Η κλάση αυτή µας δίνει την δυνατότητα να διαλέξουµε 

ανάµεσα σε 3 τεχνικές για την δηµιουργία του φόντου, µε χρήση ενός σταθερού 

χρώµατος, µε χρήση µιας εικόνας και µε την χρήση ενός γεωµετρικού σχήµατος. 

 

3.1.1 Τεχνική δηµιουργίας φόντου µε χρήση ενός χρώµατος 

 

Η τεχνική αυτή είναι η πιο απλή και µε τα χειρότερα αισθητικά αποτελέσµατα. 

∆ηµιουργούµε µια κλάση addBackground η  οποία φτιάχνει ένα αντικείµενο  

Background και καλώντας τις µεθόδους της κλάσης setApplicationBounds( ), 

setColor(int R,int G,int B) δηµιουργεί τον φόντο µε τα δοθέντα όρια και στο χρώµα 

που επιλέγουµε και τέλος εισάγει το αντικείµενο στο σκηνογράφηµα. Ο κώδικας 

φαίνεται παρακάτω. 
private void addBackground() 

 { 

Background back = new Background( ); 

    back.setApplicationBounds( bounds ); 

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

    sceneBG.addChild( back ); 

 } 
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3.1.2 Τεχνική δηµιουργίας φόντου µε χρήση µιας εικόνας  

  

Κάνοντας χρήση αυτής της τεχνικής φορτώνουµε µια εικόνα ως ένα texture µε ένα 

αντικείµενο της textureLoader η οποία είναι µια κλάση φορτωτής(loader) και για την 

οποία θα µιλήσουµε αναλυτικότερα σε επόµενο κεφάλαιο. 

 

 
 

Κατόπιν η Background µετατρέπει το texture σε ένα ImageComponent2D. 

 

 
 

 Στην συνέχεια κάνοντας χρήση της µεθόδου setImageScaleMode  µε την παράµετρο 

SCALE_FIT_MAX δίνουµε την εντολή να απλώσει η εικόνα στο µέγιστο βαθµό. 

 

 
 

Αυτή η κίνηση θέλει προσοχή διότι µπορεί  να προκαλέσει µεγάλη παραµόρφωση 

στην εικόνα. Θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε και την παράµετρο 

SCALE_REPEAT η οποία παραθέτει  απεικονίσεις της εικόνας κατ’ επανάληψιν. Η 

τεχνική αυτή έχει το µειονέκτηµα ότι ο φόντος µένει στάσιµος καθώς µετακινείται η 

οπτική γωνία του θεατή.  Παρακάτω είναι ο κώδικας που χρησιµοποιήσαµε και η 

εικόνα. Αυτήν την τεχνική προτιµήσαµε για την δηµιουργία του παιχνιδιού.  
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Εικόνα 3.1: Η εικόνα που χρησιµοποιήσαµε ως φόντο στο παιχνίδι 

 

3.1.3 Τεχνική δηµιουργίας φόντου µε χρήση  ενός γεωµετρικού σχήµατος 

 

Με την τεχνική αυτή δηµιουργούµε ένα αντικείµενο Sphere το οποίο περικλείει όλο 

το σκηνικό που θα φτιάξουµε έτσι ο θεατής είναι σαν να βρίσκεται µέσα σε µια 

εικονική σφαίρα. 

 

 
 

 Στην σφαίρα αυτή τοποθετούµε µια εικόνα σαν texture µε τον ίδιο τρόπο όπως 

παραπάνω αλλά την εικόνα αυτή αφού την  φορτώσουµε την περνάµε σε ένα 

αντικείµενο της κλάσης Appearance.  
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Ολόκληρος ο κώδικας της µεθόδου addBackground µε αυτήν την τεχνική είναι ο 

παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

∆υστυχώς η χρήση γεωµετρικών σχηµάτων για την δηµιουργία φόντου έχει κάποια 

bugs που σχετίζονται µε παλιάς τεχνολογίας κάρτες γραφικών κάτι που 

αντιµετωπίσαµε και εµείς καθώς τελικά αντί για φόντος εµφανιζόταν απλά ένα µαύρο 

χρώµα. Για τον λόγο αυτό δεν κάναµε χρήση αυτής της τεχνικής στο παιχνίδι 

επίδειξης. 
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3.2 ∆ηµιουργώντας το δάπεδο. 
 

3.2.1 Τεχνική δηµιουργίας ενός επίπεδου tile-based δαπέδου. 

 

∆ηµιουργούµε έναν τετραγωνικό πίνακα QuadArray ο οποίος αποτελείται από 

τετράγωνα (quads) στα οποία τοποθετούµε ένα texture και τα οποία  τοποθετηµένα 

το ένα δίπλα στο άλλο δηµιουργούν το έδαφος. Την δουλειά αυτή στην εφαρµογή 

µας αναλαµβάνουν οι κλάσεις TexturedFloor και TexturedPlane. Οι διαστάσεις του 

εδάφους είναι ίσες µε FLOOR_LEN  και οι διαστάσεις κάθε τετραγωνικής 

επιφάνειας (πλακιδίου) ισούνται µε  step. 

 
Εικόνα 3.2: το δάπεδο µε τα τετράγωνα πλακίδια. 

Η TexturedFloor στον κατασκευαστή της  και µε την βοήθεια της µεθόδου 

createCoords()  γεµίζει το έδαφος από το κάτω αριστερό σηµείο του µε κατεύθυνση 

από αριστερά στα  δεξιά.  H createCoords() παίρνει το πρώτο κάτω αριστερά σηµείο 

κάθε τετραγώνου και δηµιουργεί τις συντεταγµένες των άλλων τριών αυτού µε 

αντιστροφή φορά από αυτήν του  ρολογιού ώστε η πάνω όψη της τετραγωνικής 

επιφάνειας να τοποθετηθεί προς τα πάνω στο επίπεδο ΧΖ. Στην συνέχεια περνάνε σε 

ένα αντικείµενο της TexturedPlane όλες οι συντεταγµένες που υπολογίστηκαν µαζί 

µε το όνοµα ενός αρχείου µε βάση το οποίο θα δηµιουργηθεί η υφή(texture).  

Παραθέτουµε παρακάτω τον κατασκευαστή της TexturedFloor και την createCoords. 
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Η TexturedPlane αναλαµβάνει το δύσκολο έργο του να δηµιουργήσει έναν 

QuadArray από τις συντεταγµένες δηµιουργώντας τα normal vectors(αναλύονται στο 

κεφαλαίο σχετικά µε τον φωτισµό) και να προσαρµόσει την υφή.  Οι συντεταγµένες 

για την υφή δηµιουργούνται µε παρόµοιο τρόπο σε οµάδες των τεσσάρων σηµείων 

όπου η κάθε οµάδα προσδιορίζει µια τετραγωνική επιφάνεια. Η ανάγκη χρήσης 
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τέτοιων συντεταγµένων θα εξηγηθεί σε επόµενο κεφάλαιο όπου θα µιλήσουµε για 

απόδοση υφής αναλυτικότερα. Τµήµατα του κώδικα φαίνεται παρακάτω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην ουσία σε κάθε πλακάκι  εφαρµόζεται το ίδιο texture (εµείς κάναµε χρήση της 

εικόνας που φαίνεται παρακάτω) και µε την παράθεση της µιας επιφάνειας δίπλα 

στην άλλη δηµιουργείται η ψευδαίσθηση του ενιαίου δαπέδου. 

 

 
Εικόνα 3.3: Η εικόνα που χρησιµοποιήσαµε για την απόδοση υφής στα πλακίδια του 

δαπέδου. 
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3.2.2 Τεχνική δηµιουργίας ενός ανώµαλου δαπέδου µε χρήση terrain generator . 

 

Εάν θέλουµε ο κόσµος µας να είναι πιο ρεαλιστικός µπορούµε να φτιάξουµε ένα 

δάπεδο που θα περιέχει υψώµατα και λακκούβες. Κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει µε 

χρήση κάποιου πακέτου όπως τοTerragen το οποίο είναι ένα πακέτο που ειδικεύεται 

στην δηµιουργία φωτορεαλιστικών 3D περιβαλλόντων. Το Terragen προσφέρει 

πληθώρα ρυθµίσεων και δυνατοτήτων. Στην ουσία δηµιουργεί µια τριδιάστατη 

αναπαράσταση ενός τοπίου στην οποία προστίθεται µια υφή (texture) και το 

αποτέλεσµα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Παρακάτω βλέπουµε το Terragen σε 

δράση όπου αφού δώσουµε τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά µε την µορφή που 

θέλουµε να πάρει το τοπίο µας και επιλέξουµε create Terrain, µας δίνεται η 

δυνατότητα προεπισκόπησης της τριδιάστατης αναπαράστασης αυτού µε την επιλογή 

render image.    

 
Εικόνα 3.4: Ένα στιγµιότυπο από το Terragen. 

 

Το τοπίο που δηµιουργήσαµε µπορούµε να το εξάγουµε σε διάφορες µορφές αρχείων 

όπως Autodesk .DFX, Wavefront .OBJ και άλλες και στη συνέχεια να τις εισάγουµε 

σε µια εφαρµογή Java3D. Η δηµιουργία ανώµαλου δαπέδου δηµιουργεί όµως 

πρόσθετα προβλήµατα προς λύση στην δηµιουργία ενός παιχνιδιού καθώς απαιτεί 

ειδικές τεχνικές τόσο για την µετακίνηση ενός sprite µέσα στον εικονικό κόσµο όσο 
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και για τον εντοπισµό συγκρούσεων (collision detection).Και για τα δυο ζητήµατα 

αυτά, απαιτείται η επιστράτευση τεχνικών picking για τον υπολογισµό της θέσης 

κάθε σηµείου του κόσµου στα διαφορετικά υψοµετρικά επίπεδα, τεχνικές που είναι 

ιδιαίτερα επιβαρυντικές από άποψη απόδοσης. Ένα παράδειγµα χρήσης αυτής της 

τεχνικής που δοκιµάσαµε και µελετήσαµε είναι η εφαρµογή Terra3D του Andrew 

Davidson, από το βιβλίο του Killer Game Programming in Java[1].  το οποίο 

υλοποιεί την αναπαράσταση ενός εικονικού κόσµου µε την χρήση ενός  αρχείου .OBJ 

που εξάγεται από το Terragen. Παρακάτω παραθέτουµε ένα στιγµιότυπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.5: Ένα στιγµιότυπο από την εκτέλεση της εφαρµογής Terra 3D. 

 

∆ική µας επιλογή ήταν να προτιµήσουµε την πρώτη τεχνική η οποία µας δίνει την 

δυνατότητα επίδειξης και κάποιων επιπλέον τεχνικών όπως θα δούµε παρακάτω. 

Αφού λοιπόν δηµιουργήσαµε τον ουρανό και την γη , πήρε µορφή ο κόσµος στον 

οποίο θα λάβει χώρα το παιχνίδι µας. Ένα στιγµιότυπο της εκτέλεσης της εφαρµογής 

µε τα στοιχεία που περιγράψαµε ως τώρα είναι η παρακάτω.   
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Εικόνα 3.6: Η µορφή που έχει πάρει ο εικονικός κόσµος του παιχνιδιού µετά την 

προσθήκη φόντου και  δαπέδου. 
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3.3 Φωτισµός του εικονικού κόσµου 
 

3.3.1 Γενικά 

 

Με τον όρο φωτισµός (lighting) στα τριδιάστατα γραφικά εννοούµε στην ουσία τα 

ζητήµατα που αφορούν την δηµιουργία εικονικών πηγών φωτός και τον τρόπο µε τον 

οποίο τα αντικείµενα ενός εικονικού κόσµου αντανακλούν το φως. Το µε ποιο τρόπο 

αντανακλά το φως ένα εικονικό αντικείµενο επηρεάζεται από τις ιδιότητες του 

υλικού της επιφάνειας του, και από την θέση και τον τύπο του εικονικού φωτισµού. 

Μια βασική ιδιότητα που έχουν όλα τα τριδιάστατα αντικείµενα είναι τα µοναδιαία 

(αλλιώς κανονικοποιηµένα η κανονικά-normal) διανύσµατα. Τα διανύσµατα αυτά 

προσδιορίζουν την κατεύθυνση προς την οποία αντανακλάται µια ακτίνα εικονικού 

φωτός που πέφτει πάνω σε κάθε σηµείο του αντικειµένου. Είδαµε στην δηµιουργία 

του δαπέδου πως για κάθε πλακίδιο αποθηκεύεται και ένα τέτοιο διάνυσµα. Όλα τα 

πλακίδια έχουν το ίδιο µοναδιαίο διάνυσµα άρα το φως ανακλάται προς την ίδια 

κατεύθυνση σε όποιο σηµείο του δαπέδου και να πέσει µιας και το δάπεδο είναι 

επίπεδο. Σε περίπτωση που έχουµε ανώµαλο έδαφος τα διανύσµατα αυτά θα είχαν 

διαφορετική γωνία και έτσι θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν διαφορετικού τύπου 

ανακλάσεις και σκιές. Εάν το εικονικό αντικείµενο δεν  έχει µοναδιαία διανύσµατα 

πρέπει να ανατεθεί σε ένα αντικείµενο  GeometryInfo και να κληθεί ο 

NormalGenerator  του Java3D ως εξής  

  
Εικόνα 3.7: Μια ανώµαλη επιφάνεια µε διαφορετικά διανύσµατα σε κάθε σηµείο 

της. 

Πράγµατι ένας βασικός λόγος που κάνουµε χρήση διαφόρων τεχνικών φωτισµού σε 

µια εφαρµογή τριδιάστατων γραφικών είναι για να µπορέσουµε  πιο αποτελεσµατικά 

να αποδώσουµε την αίσθηση του βάθους και οι σκιάσεις που δηµιουργούνται σε ένα 
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αντικείµενο ανάλογα µε την απόσταση της πηγής εικονικού φωτός από αυτό  αλλά 

και από τον τύπο αυτής µας δίνουν αυτή την αίσθηση. Στην παρακάτω εικόνα 

βλέπουµε την κατεύθυνση του µοναδιαίου διανύσµατος για δύο σηµεία αυτής όταν 

την φέγγει µια σταθερή πηγή φωτός. Το σηµείο αριστερά στην εικόνα θα φαίνεται 

πιο σκοτεινό από ότι το δεξιό. 

 
Εικόνα 3.8: Μια τριδιάστατη σφαίρα που αντανακλάει διαφορετικά το φως από κάθε 

σηµείο της. 

 

Με Ν συµβολίζεται το µοναδιαίο διάνυσµα, µε E η κατεύθυνση της αντανάκλασης 

προς τον θεατή και µε L η κατεύθυνση του εικονικού φωτός. 

 

3.3.2 Είδη φωτισµού στο Java3D API 

 

Το µοντέλο φωτισµού στο Java3D API υποστηρίζει τέσσερεις τύπους φωτισµού: 

Α)Φωτισµός περιβάλλοντος (ambient light):  

Είναι ένας τύπος σταθερού φωτισµού  χαµηλής έντασης που διαχέεται οµοιόµορφα 

σε όλο τον εικονικό κόσµο χωρίς να έχει κάποια συγκεκριµένη κατεύθυνση. Οι 

επιφάνειες που φωτίζονται από τέτοιο είδος φωτισµού αντανακλούν προς όλες τις 

κατευθύνσεις. 

Β) Κατευθυνόµενος φωτισµός (directional light): 

Ο φωτισµός αυτό µπορεί να περιγραφή ως άπειρες παράλληλες ακτίνες φωτός µε 

συγκεκριµένη κατεύθυνση που ξεκινούν από το µειον άπειρο και καταλήγουν στο 

άπειρο. ∆εν έχουν δηλαδή κάποια πηγή. Οι επιφάνειες που φωτίζονται από τέτοιο 

φως αντανακλούν προς την κατεύθυνση που καθορίζεται από την γωνία που 

σχηµατίζει η κατεύθυνση του φωτός µε το κάθε σηµείο, σε συνάρτηση µε το 

µοναδιαίο διάνυσµα τους. Για επιφάνειες µε ίδια µοναδιαία διανύσµατα όπως τα 

πλακίδια του δαπέδου που είδαµε η κατεύθυνση της αντανάκλασης είναι και αυτή η 

ίδια. 
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Εικόνα 3.9 : Κατευθυνόµενος φωτισµός 

 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει µια  τριδιάστατη σφαίρα φωτισµένη από ένα κόκκινο και 

ένα µπλε κατευθυνόµενο φως από αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. 

 
Εικόνα 3.10: Μια τριδιάστατη σφαίρα φωτισµένη από δυο κατευθυνόµενα φώτα. 

 

Γ) Φωτισµός από σταθερό σηµείο(Point Light): 

Ο φωτισµός αυτός σε αντίθεση µε τον προηγούµενο έχει µια σταθερή πηγή κάπου 

στον εικονικό κόσµο και αποστέλλει  εικονικές ακτίνες προς όλες τις κατευθύνσεις 

όπως ο ήλιος. Εποµένως µια επιφάνεια που φωτίζεται µε τέτοιο φωτισµό δεν 

αντανακλάει προς την ίδια κατεύθυνση από όλα τα σηµεία της. Στην εικόνα που 

ακολουθεί αυτό φαίνεται πιο καθαρά. 
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Εικόνα 3.11: Φωτισµός σηµείου 

∆) Φωτισµός προβολέα (Spot Light): 

Ο φωτισµός αυτός είναι στην ουσία υποκατηγορία του προηγούµενου. Έχει µια πηγή 

αλλά η κατεύθυνσή του περιορίζεται σε ένα πεδίο και η έντασή του εξαρτάται από 

την απόσταση από το αντικείµενο που φωτίζει. Αντιστοιχία του µε το φυσικό 

περιβάλλον είναι το φως που εκπέµπει ένας φακός ή ένας προβολέας. Στην επόµενη 

εικόνα φαίνεται µια επιφάνεια σε τρεις φάσεις, φωτισµένη µε έναν κατευθυνόµενο 

φωτισµό, έναν σηµείου και έναν προβολέα αντίστοιχα. 

 
Εικόνα 3.12 : Τρεις επιφάνειες φωτισµένες µε διαφορετικό τύπο φωτισµού 

 

3.3.3 Τεχνική υλοποίησης του φωτισµού  στο Java3D API. 

 

Η κλάση υπεύθυνη για τον φωτισµό είναι η Light. Υποκλάσεις αυτής είναι η 

AmbientLight, DirectionalLight, και PointLight µε υποκλάση την SpotLight. Στο 

παιχνίδι µας κάναµε χρήση φωτισµού περιβάλλοντος για να υπάρχει ένας γενικός 

φωτισµός καθώς και δυο κατευθυνόµενοι φωτισµοί   µε αντίθετη κατεύθυνση. Ο 

καθένας µπορεί να πειραµατιστεί µε τους φωτισµούς για να δηµιουργήσει την 

ατµόσφαιρα που επιθυµεί. Η lightScene() αναλαµβάνει να δηµιουργήσει τον φωτισµό  

αυτό και ο κώδικας φαίνεται παρακάτω. 
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Κεφάλαιο 4ο 

 
ΤΡΙ∆ΙΑΣΤΑΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
 

4.1 Εισαγωγικά 
 

Η Java3D δίνει την δυνατότητα δηµιουργίας τριδιάστατων αντικειµένων και 

µοντέλων µε την κλάση GeomertyArray και τις διάφορες υποκλάσεις της (π.χ 

QuadArray που χρησιµοποιήσαµε στην δηµιουργία εδάφους. Αυτό όµως είναι 

εξαιρετικά δύσκολο για δηµιουργία οτιδήποτε πιο σύνθετου από ένα απλό 

γεωµετρικό σχήµα (µια σφαίρα ή έναν κύβο κτλ). Για την δηµιουργία σύνθετων 

µοντέλων είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου σχεδιαστικού πακέτου. Ένα από τα πιο 

γνωστά είναι το 3D studio Max 8. Παρακάτω περιγράφουµε µια διαδικασία 

δηµιουργίας ενός µοντέλου  και παράλληλα µελετάµε  κάποιες έννοιες όπως η 

απόδοση υφής κ.α. 

 

4.2 Τεχνική ∆ηµιουργίας µοντέλων στο 3D Studio Max 
 

4.2.1 Εισαγωγικά 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές τεχνικές δηµιουργίας 

µοντέλων τρισδιάστατων γραφικών για την αναπαράσταση πραγµατικών χώρων και 

αντικείµενων. Τα δοµικά στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται ένα τρισδιάστατο 

µοντέλο είναι η γεωµετρία ή γεωµετρικό πλέγµα ( wire frame ) , η υφή ( texture ) και 

ο τρόπος µε τον οποίο αυτή συµπεριφέρεται όταν ακτινοβολείται από εικονικές πηγές 

φωτός ( rendering ). 

Για τη δηµιουργία και την τροποποίηση τρισδιάστατων γραφικών υπάρχει ένα 

πολυπληθές σύνολο εξειδικευµένων προγραµµάτων. Ένα από τα πιο γνωστά είναι το 

3d Studio Max 8 της Autodesk. Η ανάλυση που ακολουθεί, καθώς και τα στιγµιότυπα 
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που παρατίθενται, αφορούν στη δηµιουργία τρισδιάστατων γραφικών στο 

προγραµµατιστικό περιβάλλον του παραπάνω προγράµµατος. 

 

4.2.2 Γεωµετρία και µοντελοποίηση ( modeling ). 

 

Κάθε τρισδιάστατο µοντέλο γραφικών αποκτά υπόσταση τη στιγµή που καθορίζεται 

η γεωµετρία του. Η γεωµετρία ενός αντικειµένου είναι ο σκελετός που δίνει το 

κατάλληλο σχήµα στο µοντέλο και αυτός πάνω στις επιφάνειες του οποίου 

απλώνονται οι φωτογραφίες υφής που αποδίδουν το υλικό του. 

 

Ο σκελετός αυτός αποτελείται από ένα σύνολο σηµείων – κορυφών ( vertices ), όπως 

ισχύει και για κάθε πραγµατικό γεωµετρικό σχήµα, και από τις προκύπτουσες ακµές 

σύνδεσης των σηµείων αυτών και τις  µεταξύ τους επιφάνειες. Για την απλή 

περίπτωση ενός ψηφιακού ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, τα δοµικά αυτά στοιχεία 

απεικονίζονται µε κόκκινο χρώµα στα στιγµιότυπα στις 3 παρακάτω 

εικόνες(4.1,4.2,4.3). 

 

 Εικόνα 4.1 

 Εικόνα 4.2 
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 Εικόνα 4.3 

 

 

Όπως η πλειοψηφία των πακέτων δηµιουργίας τρισδιάστατων γραφικών, έτσι και το 

περιβάλλον του 3d Studio Max , παρέχει  λειτουργίες για την εύκολη δηµιουργία των 

βασικών γεωµετρικών σχηµάτων ( standard primitives ). Ουσιαστικά κάθε 

γεωµετρικό µοντέλο, όσο σύνθετο κι αν φαίνεται, προέρχεται από συνδυασµό ή 

τροποποίηση αυτών των βασικών σχηµάτων.  

 

 
Εικόνα 4.4: Τα βασικά σχήµατα στο 3DStudio 

Στην περίπτωση που αναλύουµε, την δηµιουργία του µοντέλου ενός απλού κτηρίου, 

καθίσταται προφανές πως ο σχεδιασµός του αντίστοιχου µοντέλου ανάγεται στη 

χρησιµοποίηση δύο τρισδιάστατων ορθογωνίων παραλληλεπιπέδων. Για το σκοπό 

αυτό επιλέγουµε στο µενού Create την κάρτα  Geometry και από την οµάδα Standard 

Primitives τη δηµιουργία µοντέλου τύπου Box. Κουνώντας τον κέρσορα του 

ποντικιού και µε το δεξί πλήκτρο συνεχώς πατηµένο δηµιουργούµε στην όψη ( view 

port ) τη βάση του επιθυµητού παραλληλεπιπέδου. Αφήνοντας το δεξί πλήκτρο και 

µετακινώντας το ποντίκι δίνουµε στο παραλληλεπίπεδο το ύψος που επιθυµούµε. Η 

πλήρης διαδικασία φαίνεται στη σειρά εικόνων που ακολουθούν (4.6-4.10) 
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  Εικόνα 4.6 

 

 Εικόνα 4.7 

 

 Εικόνα 4.8 
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 Εικόνα 4.9 

 

 Εικόνα 4.10 

 

Εκτός από το γραφικό τρόπο δηµιουργίας µοντέλου, υπάρχει και η δηµιουργία και 

τροποποίηση µε πληκτρολόγηση τιµών µεγέθους και ιδιοτήτων σε φόρµες που 

αντιστοιχούν στις ιδιότητες του µοντέλου που πρόκειται ή ήδη έχουµε κατασκευάσει. 

Στην περίπτωση του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, τέτοιες ιδιότητες αποτελούν το 

µήκος, το πλάτος και το ύψος. Οι επιπλέον παράµετροι που φαίνονται στην εικόνα 

παρακάτω αφορούν στην πυκνότητα των ακµών του γεωµετρικού πλέγµατος που 

αποτελεί το σκελετό του µοντέλου. Ειδικότερα, αφορούν στον κατακερµατισµό των 

εδρών κάθε διάστασης ( σε τρισορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων Χ – Υ – Ζ  ) του 

παραλληλεπιπέδου σε επιµέρους επιφάνειες.  
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Εικόνα 4.11:Εισαγωγή Παραµέτρων 

 

Στις εικόνες που ακολουθούν (4.12-4.14),  φαίνονται διάφορες περιπτώσεις 

δηµιουργίας τρισδιάστατου γεωµετρικού πλέγµατος µε διαφορετικές τιµές 

γεωµετρικών υποδιαιρέσεων σε κάθε διάσταση. 

 

 Εικόνα 4.12 
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 Εικόνα 4.13 

 

 Εικόνα 4.14 

 

Στην περίπτωση δηµιουργίας µιας τρισδιάστατης σφαίρας, οι απαραίτητες 

παράµετροι για να οριστεί, αλλά και να τροποποιηθεί, το µοντέλο είναι η ακτίνα της 

και το πλήθος των ευθύγραµµων τµηµάτων τα οποία συγκροτούν την περίµετρό της 

και καθορίζουν την πυκνότητα του πλέγµατός της. Και για την περίπτωση αυτή 

δίνονται δύο διαφορετικοί συνδυασµοί παραµέτρων στις εικόνες που ακολουθούν. 

 

 Εικόνα 4.15 
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 Εικόνα 4.16 

 

Γενικότερα, όσο αφορά αυτό τον τρόπο κατασκευής και διαχείρισης τρισδιάστατων 

µοντέλων, οι µεταβλητές παραµετροποίησης των ιδιοτήτων του κάθε βασικού 

σχήµατος είναι το σύνολο των τιµών που αποτελούν την ελάχιστη απαιτούµενη 

πληροφορία για τη δηµιουργία µονοσήµαντα ορισµένων και διακριτών µεταξύ τους 

γεωµετρικών σχηµάτων κάθε είδους. 

 

Εκτός από το γραφικό και τον παραµετρικό τρόπο κατασκευής τρισδιάστατων 

µοντέλων υπάρχει φυσικά και ο προγραµµατιστικός, ο οποίος αποδεσµεύει το χρήστη 

από το γραφικό περιβάλλον της εφαρµογής. Το πρόγραµµα παρέχει τη δυνατότητα 

δηµιουργίας γεωµετρίας µε χρήση κώδικα που αναγνωρίζει το 3d Studio Max και έχει 

την ονοµασία MAX Script. Πρόκειται για ενσωµατωµένη scripting, όπως λέει και το 

όνοµά της, γλώσσα προγραµµατισµού της εφαρµογής.  

 

Για τη περίπτωση της δηµιουργίας ενός παραλληλεπιπέδου µε το όνοµα mybox, 

µήκους 20 µετρικών µονάδων, πλάτους 10 και  ύψους 15, αρχικά επιλέγουµε από το 

µενού Utilities  την καρτέλα MAXScript. Στη συνέχεια, στην καρτέλα που αναδύεται, 

πατάµε το κουµπί µε την ένδειξη Open Listener και εµφανίζεται το παράθυρο της 

κονσόλας εισαγωγής κώδικα .Η εντολή που δηµιουργεί το επιθυµητό µοντέλο είναι η 

: “mybox = box length: 20 width: 10 height 10 “. 
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 Εικόνα 4.17 

 

 Εικόνα 4.18 

 

 
Εικόνα 4.19: Το περιβάλλον συγγραφής κώδικα MaxScript 

Η παράθεση περισσότερων εντολών και συντακτικών λεπτοµερειών της γλώσσας 

αυτής προγραµµατισµού θα ξέφευγε από το θέµα της διπλωµατικής. Επιγραµµατικά, 

αναφέρεται πως είναι µια αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού, όπου τις 
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οντότητες αποτελούν τα επιµέρους αντικείµενα κάθε σκηνής τρισδιάστατων 

γραφικών και που, για λόγους εύκολης χρήσης και εξοικείωσης, θυµίζει αρκετά τόσο 

τις δηµοφιλείς αντικειµενοστραφείς γλώσσες προγραµµατισµού, όπως η C++ και η 

Java, όσο και τις παλαιότερες και διαδεδοµένες γλώσσες προγραµµατισµού 

τρισδιάστατων γραφικών µε υπολογιστή, όπως η VRML. Οι δυνατότητες που 

δίνονται από τη χρήση της είναι πραγµατικά απεριόριστες και εκτείνονται από 

καλλιτεχνική εργασία στον κινηµατογράφο και την τηλεόραση, µέχρι τη 

µηχανολογική έρευνα µε τη χρήση αρχών και νόµων της φυσικής του πραγµατικού 

κόσµου σε εξοµοιώσεις, τη µεταφορά φαινοµένων µοριακού επιπέδου σε 

απεικονίσεις που αφορούν αντικείµενα της µοριακής βιολογίας, καθώς και την 

απεικόνιση ηλεκτροµαγνητικών κυµατικών φαινοµένων. Ενδεικτικά αναφέρουµε πως 

µε κατάλληλη και όσο το δυνατό πιστότερα παραµετροποιηµένη απόδοση των 

εξισώσεων κίνησης των µορίων του νερού σε κώδικα MAXScript, µια απλή 

τρισδιάστατη επιφάνεια µπορεί να µετατραπεί σε πιστότατη εξοµοίωση της 

συµπεριφοράς ενός υδάτινου όγκου. 

 

Με όποια από τις προαναφερθείσες µεθόδους κι αν εργαστούµε, φτάνουµε στο 

σηµείο να δηµιουργήσουµε τη γεωµετρία του κτιρίου. Το µοντέλο σε αυτό το στάδιο, 

χωρίς ανάθεση υλικών στα πολύγωνα που συγκροτούν το γεωµετρικό πλέγµα του, 

είναι αυτό που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα και αποτελείται από δύο γεωµετρικά 

µοντέλα τύπου Box. 
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Εικόνα 4.20: Εικόνα του µοντέλου χωρίς υφή.  

 

 

4.2.3 Απόδοση υφής ( texturing ) 

 

Όπως φαίνεται από την τελευταία εικόνα της προηγούµενης ενότητας, η δηµιουργία 

κατάλληλης γεωµετρίας αποτελεί το πρωταρχικό στάδιο της διαδικασίας σχεδίασης 

τρισδιάστατων µοντέλων αναπαράστασης αντικείµενων του πραγµατικού κόσµου, 

χωρίς όµως να παρέχει τον απαραίτητο ρεαλισµό. Πιο συγκεκριµένα, το µοντέλο της 

προηγούµενης εικόνας , µοιάζει  µε κτήριο στα µάτια του σχεδιαστή, που ξέρει πως 

θέλει να αναπαραστήσει ένα κτίριο. Ωστόσο, αν κάποιος έβλεπε µεµονωµένα την 

εικόνα θα µπορούσε µε την ίδια ευκολία να εξάγει το συµπέρασµα πως πρόκειται για 

ένα µονόχρωµο µοντέλο αναπαράστασης ενός απλού κουτιού συσκευασίας. 

 

Από το παραπάνω παράδειγµα, καθίσταται σαφές πως αν η γεωµετρία ενός µοντέλου 

είναι αυτή που του δίνει υπόσταση και σχήµα, η υφή του είναι αυτή που του δίνει 

ταυτότητα, αντιστοιχία µε αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου και ικανοποιητικές 

δόσεις ρεαλισµού στην απόδοση αληθινών αντικειµένων.   
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Η απόδοση υφής σε ένα τρισδιάστατο µοντέλο πραγµατοποιείται σε δυο βασικά 

βήµατα, που είναι η δηµιουργία του επιθυµητού υλικού, µε καθορισµό των τιµών 

ενός συνόλου ιδιοτήτων του, που το ακολουθούν σε κάθε ανάθεσή του σε 

οποιοδήποτε µοντέλο, και η χαρτογράφηση πληροφορίας υφής ( texture mapping ), 

δηλαδή ο καθορισµός του τρόπου που το υλικό απλώνεται πάνω στα πολύγωνα του 

κάθε µοντέλου.   

 

 

4.2.4 ∆ηµιουργία υλικού 

 

Ακόµη και µια απλή µονόχρωµη επιφάνεια του πραγµατικού κόσµου, στην 

πραγµατικότητα εκπέµπει και αντανακλά ένα ευρύ σύνολο χρωµάτων. Στο χώρο του 

σχεδιασµού τρισδιάστατων γραφικών µε υπολογιστή υπάρχει πλήθος µοντέλων 

εξοµοίωσης της συµπεριφοράς αυτής. Το πιο απλό και διαδεδοµένο µοντέλο αυτής 

της κατηγορίας αποτελεί το µοντέλο εξοµοίωσης υφής µε τέσσερα χρώµατα. Η 

απόδοση αυτών των τεσσάρων τιµών ορίζει τις παραµέτρους δηµιουργίας και 

τροποποίησης ενός υλικού. Ειδικότερα τα τέσσερα αυτά χρώµατα είναι τα ακόλουθα 

: 

Χρώµα ∆ιάχυσης ( Diffuse Color ) : Το χρώµα που φαίνεται να έχει κάθε σηµείο 

µιας επιφάνειας και που αποτελεί το  χαρακτηριστικότερο γνώρισµα κάθε υλικού. 

Περικλείον χρώµα ( Ambient Color ) : Το χρώµα που έχουν τα σκιασµένα τµήµατα 

των επιφανειών του τρισδιάστατου µοντέλου, σε συνάρτηση πάντα του αντίστοιχου 

χρώµατος διάχυσης που τους έχει προηγούµενα αποδοθεί. 

Κατοπτρικό χρώµα ( Specular  Color ) : Το χρώµα των υπερφωτισµένων περιοχών 

( highlighted areas ) ξανά σε συνάρτηση µε το χρώµα διάχυσής τους. 

Χρώµα φιλτραρίσµατος : Η ιδιότητα αυτή είναι διακριτή µόνο σε περιπτώσεις που 

η αδιαφάνεια ( opacity ) του µοντέλου είναι µειωµένη και αφορά στον τρόπο 

εκποµπής χρώµατος από τη διέλευση του ( εικονικού ) φωτός µέσα από ηµιδιαφανή ή 

διάφανα πολύγωνα.    

 

Η µόνη από τις προαναφερθείσες ιδιότητες που χρίζει παραπάνω ανάλυσης είναι το 

χρώµα διάχυσης, το οποίο είναι ουσιαστικά η µόνη ιδιότητα υφής που 

χρησιµοποιείται τροποποιηµένη στη δηµιουργία του µοντέλου της Πολυτεχνικής 

Σχολής. 
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Ειδικότερα, η τιµή αυτού του χρώµατος µπορεί να είναι απλά µια RGB ( Red Green 

Blue channel ) χρωµατική τιµή.  

 

Όµως το εύρος των πιθανών τιµών του χρώµατος διάχυσης δεν περιορίζεται σε 

απόδοση απλών αποχρώσεων – χρωµατικών τιµών. Ας εξετάσουµε τι θα συµβεί στην 

περίπτωση που ως διαχέον χρώµα σε µια απλή επιφάνεια , αποδώσουµε µια εικόνα 

και πιο συγκεκριµένα µια απλή φωτογραφία τύπου jpeg, όπως αυτή της µεθεπόµενης 

εικόνας  

  
Εικόνα 4.21: Εικόνα που χρησιµοποιείται ως διαχέον χρώµα. 

 

Για να ορίσουµε ένα αρχείο εικόνας ως το διαχέον χρώµα ενός υλικού, πριν αυτό 

αποδοθεί σε οποιοδήποτε τρισδιάστατο µοντέλο, ακολουθούµε την εξής διαδικασία :  

Ενεργοποιούµε τον επεξεργαστή υλικών ( Material Editor ) µε το κουµπί που 

φαίνεται στην εικόνα 4.22. 

 Εικόνα 4.22 

  Εικόνα 4.23: Ο Material Editor 
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 Εικόνα 4.24: Το µενού maps 

 

Στη συνέχεια, στο παράθυρο που αναδύεται, επιλέγουµε τυχαία ένα υποπαράθυρο 

απεικόνισης υλικού ενεργοποιούµε το µενού maps και αφού τσεκάρουµε το πεδίο µε 

την ένδειξη Diffuse Color απλά ολισθαίνουµε όποια εικόνα επιθυµούµε, στο πεδίο 

ανάθεση χάρτης πληροφορίας υφής. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργούµε ένα νέο υλικό 

που είµαστε σε θέση να αναθέσουµε σε οποιοδήποτε µοντέλο του τρισδιάστατου 

εικονικού χώρου. Μάλιστα, στο αντίστοιχο υποπαράθυρο προεπισκόπησης του 

υλικού που υπάρχει στον επεξεργαστή υλικών, µπορούµε να πάρουµε µια ιδέα για 

την υφή που αποδίδει το υλικό µας σε ένα σφαιρικό γεωµετρικό µοντέλο Τέλος, το 

µόνο που αποµένει να κάνουµε είναι, έχοντας επιλεγµένη την επιφάνεια να 

πατήσουµε το κουµπί ανάθεσης του υλικού στο επιλεγµένο πολύγωνο . 
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Εικόνα 4.25: Επιλογή εικόνας για το υλικό 

 

 

  
Εικόνα 4.26: προεπισκόπηση αποτελέσµατος  

 

 
Εικόνα 4.27: Ανάθεση Υλικού 

Στο σηµείο αυτό έχουµε καλύψει όσα χρειάζονται για  τη δηµιουργία  ενός υλικού µε 

καθορισµό της πληροφορίας υφής, από τις ιδιότητες του διαχέοντος χρώµατος του 
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υλικού. Από µόνη της, ωστόσο, η ανάθεση ενός υλικού σε ένα τρισδιάστατο µοντέλο 

δεν είναι ικανή να αποδώσει την οποιαδήποτε επιθυµητή από το σχεδιαστή εµφάνιση 

σε αυτό. Η χαρτογράφηση της πληροφορίας υφής είναι το επόµενο απαιτούµενο 

στάδιο και αναλύεται στη συνέχεια. 

 

 

4.2.5 Χαρτογράφηση πληροφορίας υφής ( Texture Mapping )  

 

Με το όρο χαρτογράφηση πληροφορίας υφής εννοούµε τον τρόπο µε τον οποίο το 

υλικό που αναθέτουµε σε επιλεγµένη γεωµετρία απλώνεται στις επιφάνειες των 

πολυγώνων που τη συγκροτούν. Ο τρόπος αυτός καλύπτει τρεις σηµαντικές 

παραµέτρους:  

Την επινόηση υποθετικής γεωµετρίας χαρτογράφησης υφής µε την οποία 

εφαρµόζεται το υλικό πάνω στο τρισδιάστατο µοντέλο και που δε συµπίπτει 

απαραίτητα µε τη γεωµετρία του µοντέλου.   

Τον προσανατολισµό προβολής της εικόνας υφής στη γεωµετρία χαρτογράφησης 

υφής. 

Το συντελεστή πολλαπλότητας προβολής της εικόνας υφής, όταν αυτή 

χρησιµοποιείται σε ένα χάρτη πληροφορίας υφής ( Tiles ).  

 

Στις ακόλουθες παραγράφους παρατίθενται πληροφορίες για τις τρεις αυτές 

παραµέτρους. 

 

4.2.6 Γεωµετρία χαρτογράφησης πληροφορίας υφής. 

 

Για την προβολή των εικόνων υφής πάνω στις επιφάνειες που αναθέτουµε ένα υλικό 

είναι απαραίτητη η δηµιουργία ενός συστήµατος συντεταγµένων ( UVW Mapping 

Coordinates System )στον περιβάλλοντα χώρο των πολυγώνων αυτών, που να 

καθορίζει µε βάση γεωµετρικό µαθηµατικό µοντέλο τον τρόπο εφαρµογής της 

δυσδιάστατης εικόνας υφής πάνω στην τρισδιάστατη γεωµετρία. 

 

Πρέπει να υπάρχει ένα σύστηµα αναφοράς που να ορίζει ένα υποχώρο του 

τρισδιάστατου χώρου, ο οποίος να περικλείει το αντικείµενο του οποίου η υφή 

χαρτογραφείται. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να ορίσουµε πώς προβάλλεται η 
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εικόνα υφής σε κάθε σηµείο της γεωµετρίας ενός τρισδιάστατου µοντέλου. 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για βοηθητική γεωµετρία την οποία τείνει να προσεγγίσει η 

δυσδιάστατη επιφάνεια προβολής της εικόνας υφής, καθώς αυτή εξαπλώνεται πάνω 

στην ξεχωριστή γεωµετρία του κάθε µοντέλου. Παραδείγµατα σφαιρικής, 

επιφανειακής και ορθογώνιας παραλληλεπίπεδης γεωµετρίας χαρτογράφησης υφής 

φαίνονται στις εικόνες παρακάτω. 

 

  
Εικόνα 4.28: Σφαιρική γεωµετρία χαρτογράφησης υφής 

 

 
Εικόνα 4.29: Επιφανειακή γεωµετρία χαρτογράφησης υφής 
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Εικόνα 4.30: Ορθογώνια παραλληλεπίπεδη γεωµετρία χαρτογράφησης υφής 

 

Ωστόσο, µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ της πραγµατικής γεωµετρίας και της γεωµετρίας 

χαρτογράφησης υφής απαιτούνται µόνο σε εξειδικευµένα σχεδιαστικά ζητήµατα, που 

ξεφεύγουν από το αντικείµενο µελέτης της παρούσας διπλωµατικής. Επιπρόσθετα, σε 

τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει ο κίνδυνος λήψης εσφαλµένων αποτελεσµάτων στον 

καθορισµό προβολής των εικόνων υφής πάνω στα τρισδιάστατα γεωµετρικά µοντέλα  

 

  
Εικόνα 4.31: Εσφαλµένο αποτέλεσµα 

Με δεδοµένο ότι η πλειοψηφία των τρισδιάστατων µοντέλων αναπαράστασης 

κτηρίων  αποτελείται από συνδυασµό µερικά τροποποιηµένων βασικών γεωµετρικών 

µοντέλων, ο καθορισµός της γεωµετρίας χαρτογράφησης πληροφορίας υφής γίνεται 

µε βάση ένα απλό κανόνα σχεδίασης. Ο κανόνας αυτός προβλέπει πως τα 
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αντικείµενα βασικής γεωµετρίας πρέπει να έχουν γεωµετρία χαρτογράφησης που να 

προσεγγίζει απόλυτα την πραγµατική γεωµετρία τους.  

 

Άρα µε τη λογική που ακολουθούµε έχοντας υπόψη τον κανόνα που αναφέρθηκε 

προηγούµενα, τα απαραίτητα βήµατα που εκτελούµε συνοψίζονται στα παρακάτω. 

Έχοντας επιλεγµένη τη γεωµετρία τύπου Box, ενεργοποιούµε την καρτέλα µε την 

ένδειξη Modify . Από τη λίστα ενεργειών τροποποίησης ( Modifier List ) επιλέγουµε 

UVW Map Παρατηρούµε ότι µε την εφαρµογή του µετατροπέα αυτού η γεωµετρία 

χαρτογράφησης υφής εµφανίζεται ως ένα πορτοκαλί πλαίσιο και µε προεπιλεγµένη 

µορφή την γεωµετρία επιφάνειας . 

 

 

 
Εικόνα 4.32:Το πλαίσιο που καθορίζει τη γεωµετρία χαρτογράφησης υφής. 

 

Στο µενού που αναδύεται και αντιστοιχεί στον εφαρµοσµένο µετατροπέα, επιλέγουµε 

ορθογωνικό χάρτη πληροφορίας υφής ( Box ), ώστε να συµφωνεί µε τη γεωµετρία 

του αντικειµένου. Το τελικό αποτέλεσµα των ενεργειών µας φαίνεται στην εικόνα 

παρακάτω. Η γεωµετρία χαρτογράφησης υφής συµφωνεί απόλυτα µε τη γεωµετρία 

του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. 
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Εικόνα 4.33: Απόδοση γεωµετρίας χαρτογράφησης υφής. 

 

Ακολουθούµε την ίδια διαδικασία και για τις επίπεδες γεωµετρίες, µε µόνη απόκλιση 

πως στο τελευταίο µενού που αναφέρθηκε προηγούµενα, διατηρούµε την 

προεπιλεγµένη γεωµετρία χαρτογράφησης τύπου Planar. 

 

Με τον τρόπο που περιγράφηκε καλύπτεται η απόδοση γεωµετρίας χαρτογράφησης 

της πληροφορίας υφής του αντικειµένου, που αποτελεί την πρώτη από τις τρεις 

παραµέτρους χαρτογράφησης υφής. 

 

  

 
 

Εικόνα 4.34: Το τελικό αποτέλεσµα µετά την απόδοση υφής. 
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4.2.7 Προσανατολισµός προβολής εικόνας υφής  

 

Η έννοια του όρου προσανατολισµός προβολής εικόνας υφής θα εξηγεί συνοπτικά µε 

ένα απλό σχεδιαστικό παράδειγµα. 

Έστω πως στο µεγαλύτερο από τα δύο ορθογώνια παραλληλεπίπεδα του µοντέλου 

του κτηρίου αποδίδαµε το υλικό της εικόνας παρακάτω. Η προεπιλογή 

προσανατολισµού του προγράµµατος προβλέπει οριζόντιο προσανατολισµό, όπως 

αυτός προϋπάρχει στην εικόνα που ορίστηκε ως χάρτης διαχέοντος φωτός στο υλικό.  

Αν προέκυπτε η σχεδιαστική απαίτηση οι ευθείες που φαίνονται πάνω στις 

επιφάνειες του κτηρίου µε το δοσµένο υλικό να έχουν κάθετο ή πλάγιο 

προσανατολισµό, τότε θα προβαίναµε στη σειρά ενεργειών που αναφέρεται στη 

συνέχεια. 

 

Με επιλεγµένη τη γεωµετρία του µεγάλου ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, 

ανατρέχουµε στη λίστα προσαρτηµένων στη συγκεκριµένη γεωµετρία τροποποιητών, 

και επιλέγουµε τον µετατροπέα µε το όνοµα UVW Map .Στη συνέχεια επιλέγουµε το 

στοιχείο του τροποποιητή µε το όνοµα Gizmo, όπως δείχνει η εικόνα παρακάτω. 

Πρόκειται ουσιαστικά για τη γεωµετρία χαρτογράφησης πληροφορίας υφής που 

αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα και µε την ξεχωριστή επιλογή της µπορούµε 

να τη χειριστούµε ως οποιοδήποτε αντικείµενο και να την µετακινήσουµε, να την 

περιστρέψουµε ( που είναι και το ζητούµενο σε αυτό το στάδιο ) και να τη 

µεγεθύνουµε ή να τη σµικρύνουµε. 

 

 

 

 Εικόνα 4.35: Επιλογή του τροποποιητή Gismo 
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Ενεργοποιώντας το µενού δεξιού πλήκτρου του ποντικιού, έχοντας τον κέρσορά του 

µέσα στο όριο του σχεδιαστικού παραθύρου του προγράµµατος, επιλέγουµε την 

εντολή περιστροφής ( Rotate ). Στο σφαιρικό εργαλείο περιστροφής που εµφανίζεται, 

επιλέγουµε τον επιθυµητό άξονα περιστροφής. Η επιλογή µας φαίνεται µε κίτρινο 

χρώµα Τέλος, έχοντας πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, το µετακινούµε 

µέχρι να επιτύχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα. Ορισµένες περιπτώσεις 

προσανατολισµού του χάρτη υφής απεικονίζονται στα στιγµιότυπα παρακάτω 

 

  
Εικόνα 4.36: Κάθετος προσανατολισµός 

 

 

 
Εικόνα 4.37: ∆ιαγώνιος προσανατολισµός 
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4.2.8 Συντελεστής πολλαπλότητας προβολής της εικόνας υφής ( Texture Tile ) 

 

Ο όρος tile  που χρησιµοποιήσαµε και στην δηµιουργία του δαπέδου, προέρχεται από 

την αντίστοιχη αγγλική λέξη που σηµαίνει «πλακάκι». Κι αυτό γιατί κατά τη 

διαδικασία σχεδίασης αυτή τα πολύγωνα των τρισδιάστατων µοντέλων 

αντιµετωπίζονται ως επιφάνειες πάνω στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν 

πανοµοιότυπες φωτογραφίες υφής µε τρόπο που θυµίζει κυριολεκτικά επίστρωση 

πλακιδίων. 

 

Οι λόγοι επινόησης αυτού του τρόπου απόδοσης υφής ποικίλουν σηµαντικά. Οι 

σηµαντικότεροι δύο, ωστόσο, είναι η ανάγκη επανάληψης βασικών µοτίβων υφής 

πάνω στις επιφάνειες, χωρίς αύξηση της γεωµετρικής τους πληροφορίας, και η 

αντιµετώπιση του φαινόµενου εισαγωγής οπτικού θορύβου και λοιπών 

παραµορφώσεων σε χάρτες υφής υλικών, όταν ως χάρτης χρώµατος διάχυσης 

εισαχθεί φωτογραφία χαµηλής ανάλυσης. 

 

Όλες οι έδρες ενός τρισδιάστατου µοντέλου αντιµετωπίζονται ως δυσδιάστατες 

επιφάνειες, σε κάθε µια από τις οποίες η επανάληψη µοτίβων υφής µπορεί να γίνει 

κατά τη διεύθυνση του άξονα Χ ή του άξονα Υ του τοπικού, προσαρτηµένου σε 

αυτές, συστήµατος συντεταγµένων που χρησιµοποιείται για τη χαρτογράφηση της 

πληροφορίας υφής. Οι τρεις πιθανές περιπτώσεις επαναλήψεων υλικού, κατά τον ένα 

κάθε φορά και κατά τους δύο ταυτόχρονα άξονες φαίνονται στις εικόνες που 

ακολουθούν. 
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Εικόνα 4.38: Επανάληψη κατά τον  άξονα Χ 

 

 
Εικόνα 4.39: Επανάληψη κατά τον  άξονα Υ 
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Εικόνα 4.40: Επανάληψη κατά τον  άξονα Χ και Υ. 

 

Για να επιτευχθεί αυτή η επανάληψη, ο σχεδιαστής αρκεί να τροποποιήσει τις τιµές 

δύο παραµέτρων που υπάρχουν στο µενού επιλογών για τον τροποποιητή UVW Map 

που έχει προσαρτηθεί στο αντικείµενο σχεδίασης. Οι παράµετροι αυτοί ονοµάζονται 

“U tile”, για τον αριθµό διαδοχικών επαναλήψεων της εικόνας υφής κατά τον 

οριζόντιο άξονα, και “V tile” , για τις αντίστοιχες επαναλήψεις στον κάθετο. 

 

Στην περίπτωση που υπήρχε η σχεδιαστική ανάγκη να αποδώσουµε στους τοίχους 

του εικονικού κτηρίου την υφή ενός τοίχου χτισµένου µε τούβλα, θα επιλέγαµε ως 

χάρτη χρώµατος διαχύσεως του αντίστοιχου υλικού µια φωτογραφία ενός 

περιορισµένου αριθµού τούβλων και στη συνέχεια, για λόγους ευκρίνειας του υλικού, 

θα επαναλαµβάναµε την προβολή της κατά τον επιθυµητό άξονα ή άξονες, µέχρι να 

πάρουµε το απαιτούµενο αποτέλεσµα. 

 

  
Εικόνα 4.41: Εικόνα τούβλων. 

 

 

 
Εικόνα 4.42: Απόδοση υφής τούβλων 
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Με χρήση των τεχνικών σχεδίασης που έχουν αναλυθεί µέχρι το σηµείο αυτό, 

είµαστε σε θέση να σχεδιάσουµε οποιαδήποτε επιθυµητή γεωµετρία και να 

αναθέσουµε σε αυτή υφές που προέρχονται από χρήση απλών φωτογραφιών ως 

χάρτες χρώµατος διάχυσης του αντίστοιχου υλικού.  

 

Στην περίπτωση, όµως, που επιθυµούµε να ψηφιοποιήσουµε, δηλαδή να 

αναπαραστήσουµε πιστά, ένα αντικείµενο του πραγµατικού κόσµου είµαστε 

υποχρεωµένοι να χρησιµοποιήσουµε ως εικόνες υφής φωτογραφίες όλων των όψεων 

του αντικειµένου. Η λήψη των απαραίτητων φωτογραφιών µπορεί να αποτελέσει 

αρκετά πολύπλοκη και κάποιες φορές όχι άµεσα πραγµατοποιήσιµη εργασία.  

 

4.3 Τεχνικές  εισαγωγής τριδιάστατων µοντέλων στην εφαρµογή. 
 

4.3.1 Γενικά 

 

Πέρα από το 3D Studio κυκλοφορούν στην αγορά πολλά άλλα πακέτα σχεδίασης και 

δηµιουργίας τριδιάστατων µοντέλων, κάθε ένα από αυτά δηµιουργεί τελικά ένα 

αρχείο σε διαφορετική µορφή και απαιτεί διαφορετική µεταχείριση για την εισαγωγή 

του σε µια εφαρµογή Java3D. Παραθέτουµε παρακάτω τα πιο γνωστά πακέτα και τα 

είδη αρχείων που δηµιουργούν. 

 Τύπος 

αρχείου Πακέτο 

3DS  3D-Studio 

COB  Caligari trueSpace 

DEM  Digital Elevation Map 

DXF 

 AutoCAD Drawing Interchange 

File 

IOB  Imagine 

LWS  Lightwave Scene Format 

NFF  WorldToolKit NFF format 

OBJ  Wavefront 

PDB  Protein Data Bank 

PLAY  PLAY 

WRL  Virtual Reality Modeling Language 
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Για την εισαγωγή ενός τριδιάστατου µοντέλου φτιαγµένου από κάποιο από τα 

παραπάνω µοντέλα πρέπει να κάνουµε χρήση ενός interface της Java3D του 

φορτωτή(Loader) και της κλάσης Scene. 

 

4.3.2 Ο φορτωτής (Loader) και η κλάση Scene. 

 

Ο φορτωτής αναλαµβάνει να διαβάσει ένα αρχείο ενός τριδάστατου µοντέλου και να 

δηµιουργήσει αναπαραστάσεις Java3D επιλέγοντας τα συστατικά του µοντέλου που 

του έχουν ζητηθεί. H κλάση Scene χρησιµοποιεί ένα αντικείµενο loader για να εξάγει 

τις πληροφορίες εκείνες που θα µπορέσουν να το καταστήσουν διαθέσιµο για 

αναπαράσταση σε µια εφαρµογή Java3D (κυρίως το BranchGroup του) αλλά και 

πληροφορίες σχετικές µε τον φωτισµό, των ήχο κτλ. Στο πακέτο Java3D utilities 

παρέχονται δύο υποκλάσεις της loader, η Lw3Dloader και η ObjectFile η οποίες 

αφορούν αρχεία δηµιουργηµένα από το Lightwave ή το Wavefront αντιστοιχα. 

Παρέχεται επίσης  και µια τρίτη υποκλάση, η LoaderBase η οποία δίνει την 

δυνατότητα στον προγραµµατιστή να δηµιουργήσει τον δικό του loader. 

 

Υπάρχει πληθώρα από loaders για τους περισσότερους τύπους αρχείων διαθέσιµη 

στο διαδίκτυο.  

Μια καλή λίστα βρίσκεται στην σελίδα http://www.j3d.org/utilities/loaders.html. 

Στην εφαρµογή µας χρησιµοποιήσαµε τον loader του John Wright της Starfire 

Research (http://www.starfireresearch.com) ο οποίος αφορά αρχεία 3DS, είναι 

αρκετά ενηµερωµένος και µπορεί να χειριστεί υφή(textures) και µοναδιαία 

διανυσµατα (normal vectors). 
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4.3.3 Χρησιµοποιώντας τον loader της Starfire Research 

Καταρχήν αφού τοποθετήσουµε το αρχείο του loader στον φάκελο µε την Java µας 

κάνοντας χρήση της γραµµής 

 import com.mnstarfire.loaders3d.Loader3DS; 

µπορούµε να τον χρησιµοποιήσουµε. Στην εφαρµογή µας η διαχείρηση των 

εξωτερικών µοντέλων γίνεται από την κλάση PropManager µέσω της οποίας 

φορτώνονται και τροποποιούνται. Την φόρτωση αναλαµβάνει η µέθοδος loadFile() 

στην οποία λαµβάνει δράση και o loader. Το πρώτο πράγµα που έχουµε να κάνουµε 

είναι να δηµιουργήσουµε ένα αντικείµενο Loader3DS (η κλάση του loader) και ένα 

αντικείµενο Scene. Στην συνέχεια προσδιορίζουµε πως θέλουµε να µας φορτώσει και 

της πληροφορίες φωτισµού και υφής. Κατόπιν φορτώνουµε το αρχείο µε  την µέθοδο 

load του loader και το αναθέτουµε στο αντικείµενο της Scene για να εξάγει µε την 

µέθοδο getSceneGroup() το BranchGroup του και να το αναθέσει σε ένα αντικείµενο 

BranchGroup. 
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4.3.4 Απόδοση Υφής 

 

Στο παραπάνω κοµµάτι κώδικα βλέπουµε να καλείται και η συνάρτηση loadTexture. 

Αυτό γίνεται για να αποδοθεί στο µοντέλο και η κατάλληλη υφή. Η υφή είναι 

σωσµένη σε ένα αρχείο jpeg και δεδοµένου ότι έχει γίνει η χαρτογράφηση υφής 

(texture mapping) όπως περιγράψαµε από  το 3D Studio η µέθοδος ΑddTextureGA 

αναλαµβάνει να την αποδώσει. Πρώτα όµως πρέπει να φορτωθεί το αρχείο εικόνας 

σαν texture. Αυτό επιτυγχάνεται µε την µέθοδο loadTexture(). Στην µέθοδο αυτή 

δηµιουργείται ένα αντικείµενο TextureLoader που είναι µια κλάση loader ειδική για 

textures και πρέπει να την εισάγουµε µε την γραµµή  

import com.sun.j3d.utils.image.TextureLoader; 

Στην συνέχεια η υφή ανατίθεται σε ένα αντικείµενο texture2D. Επίσης τίθεται 

enabled η ιδιότητα του texture2D για να επιτραπεί η δυνατότητα χρήσης 

χαρτογράφηση υφής και να µπορέσει να τυλιχθεί η υφή γύρω από το µοντέλο. 

 
 

 Η εικόνα πρέπει να είναι δυδιάστατη και µορφής JPEG ή GIF για να µπορέσει να 

την διαβάσει ο φορτωτής. Παρακάτω φαίνεται η εικόνα που χρησιµοποιήσαµε για 

την υφή σε ένα µοντέλο τριδιάστατου ενός σπιτιού που θέλουµε να εισάγουµε στην 

εφαρµογή.  
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Εικόνα 4.43 : Η εικόνα που χρησιµοποιήθηκε για την απόδοση υφής στο µοντέλο του 
σπιτιου. 
 
Στην συνέχεια αναλαµβάνει η addTextureGA(). Η αποστολή της µεθόδου αυτής είναι 

να εκτελέσει τις εξής ενέργειες. 

Α) Να απενεργοποιήσει την δυνατότητα συγκέντρωσης όψεων (face culling) του 

µοντέλου ώστε  η υφή να αποδοθεί σε όλη την επιφάνεια του. 

Β) Να θέσει την κατάσταση υφής σε κατάσταση MODULATE ώστε να αναµιχθούν 

τα χρώµατα της επιφάνειας του αντικειµένου µε αυτά της υφής. Θα αναφερθούµε 

αναλυτικότερα σε αυτό το θέµα αµέσως µετά. 

Γ) να αναθέσει την υφή στο µοντέλο καλώντας την setTexture(). 
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4.3.5 Τεχνικές εµφάνισης και απεικόνισης του εξωτερικού µοντέλου στην οθόνη 

 

Αφού φορτώσουµε το µοντέλο και του αποδώσουµε υφή, πρέπει να εξετάσουµε πως 

θα το εµφανίσουµε στην οθόνη, που θα το τοποθετήσουµε και πως τις διαστάσεις του 

κτλ. Στην ουσία αυτό που κάνουµε είναι να παρεµβάλουµε ανάµεσα στο   κόµβο 

BranchGroup του µοντέλου και τον πατέρα κόµβο µια αλυσίδα από κόµβους 

TransformGroup οι οποίοι µας επιτρέπουν να εκτελούµε τους απαραίτητους 

µετασχηµατισµούς για την τοποθέτηση, την περιστροφή και την κλιµάκωση του 

µοντέλου. Παρακάτω βλέπουµε το σκηνογράφηµα που δηµιουργείται για την 

φόρτωση του µοντέλου του σπιτιού. 
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Εικόνα 4.44: Το σκηνογράφηµα µετά την προσθήκη του µοντέλου του σπιτιού.  

 

Ο κόµβος objBounds καθορίζει τις λεπτοµέρειες για το πώς θα απεικονιστεί το 

µοντέλο όταν πρωτοφορτωθεί. Οι άλλοι κόµβοι καθορίζουν τους µετασχηµατισµούς 

που πρέπει να εφαρµοστούν ώστε το µοντέλο να τοποθετηθεί στην θέση που θέλουµε 

µε τον προσανατολισµό που θέλουµε και µε τις διαστάσεις που επιθυµούµε.  

Παρακάτω βλέπουµε το τµήµα του κώδικα που βρίσκεται στην loadFile() και 

ακολουθεί το κοµµάτι στο οποίο φορτώνουµε το αρχείο και στο οποίο 

δηµιουργούνται οι κόµβοι που αναφέραµε. 
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Ο κόµβος scaleTG αναλαµβάνει την διαδικασία κλιµάκωσης των διαστάσεων του 

µοντέλου.  

Ο κόµβος rotTG αναλαµβάνει την διαδικασία περιστροφής του µοντέλου.  

Ο κόµβος movTG αναλαµβάνει την διαδικασία µετακίνησης  του µοντέλου.  

Απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις είναι η ενεργοποίησης των σηµαιών 

TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_READ, 

TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_WRITE µε την µέθοδο setCapability 

ώστε να επιτρέπεται η παρέµβαση στους κόµβους αυτούς αφού φορτωθεί το 

σκηνογράφηµα. 

Η setBSposn αναλαµβάνει να τοποθετήσει το µοντέλο σε µια αρχική θέση (στην 

0,0,0) δίνοντάς του µια default τιµή διαστάσεων (µία µονάδα) . επίσης αναλαµβάνει 

να το περιστρέψει κατά 90 µοίρες στην περίπτωση που το µοντέλο είναι φτιαγµένο 

στο 3d Studio όπως αυτά που χρησιµοποιήσαµε διότι το πακέτο αυτό χρησιµοποιεί 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα διαφορετικό σύστηµα συντεταγµένων από το 

Java3D. 
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Εικόνα 4.45: ∆ιαφορές στους άξονες συντεταγµένων των 3D Studio και Java3D. 

 

Στην συνέχεια οι µέθοδοι setCurrentPosn( ),setCurrentRotation( ), setCurrentScale( ) 

αναλαµβάνουν να τοποθετήσουν το µοντέλο όπου επιθυµούµε παίρνοντας ως όρισµα 

ένα διάνυσµα vector3D µε τις συντεταγµένες η πρώτη ένα αριθµό µοιρών µε µια 

κατεύθυνση η δεύτερη και ένα ακέραιο αριθµό η τρίτη. Πέρα από τις default τιµές 

δηλαδή, οι 3 κόµβοι που περιγράψαµε αναλαµβάνουν να αποδώσουν στο µοντέλο 

τιµές κατά βούληση του προγραµµατιστή είτε κατά την φόρτωση του µοντέλου είτε 

σε πραγµατικό χρόνο. Η τελευταία δυνατότητα είναι απαραίτητη για την κίνηση των 

sprites και θα την µελετήσουµε πιο αναλυτικά σε επόµενο κεφάλαιο. Η 

setCurrentPosn()  εξάγει τις συντεταγµένες (θα περιγράψουµε παρακάτω πως και 

από πού) και τις δίνει σαν ένα vector3D στην µέθοδο doMove() η οποία και 

πραγµατοποιεί την µετακίνηση πολλαπλασιάζοντας τον νέο µετασχηµατισµό µε τον 

παλιότερο.  

 
 

Η setCurrentScale() παροµοίως περνάει την  τιµή στην scale η οποία αναλαµβάνει να 

κλιµακώσει τις διαστάσεις . 
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Το πιο δύσκολο έργο καλείται να φέρει εις πέρας η setCurrentRotate() διότι στις 

περιστροφές στον τριδιάστατο χώρο δεν ισχύει η αντιµεταθετική  ιδιότητα οπότε µια 

περιστροφή ως προς 2 άξονες έχει διαφορετικό αποτέλεσµα εάν εφαρµοστεί 

διαφορετική σειρά ως προς τους άξονες περιστροφής. Η επίλυση του προβλήµατος 

αυτού σχετίζεται µε τον τρόπο µε τον οποίο παίρνουν τις τιµές οι 3 αυτές 

συναρτήσεις και θα περιγραφή αµέσως µετά. Εν τέλει και εδώ οι τιµές περνάνε σε 

µια µέθοδο doRotate() για να πραγµατοποιήσει τον µετασχηµατισµό και µια από τις 

storeRotateX , storeRotateY, storeRotateZ για την ενδιάµεση αποθήκευση των τιµών. 
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4.3.6 Αποθηκεύοντας και ανακτώντας τις πληροφορίες για την απεικόνιση του 

µοντέλου. 

 

Όπως είναι φυσικό µια εφαρµογή σαν το παιχνίδι επίδειξης που δηµιουργήσαµε θα 

πρέπει έχει αποθηκεµένες µε κάποιο τρόπο τις πληροφορίες, τις τιµές  δηλαδή 

σύµφωνα µε τις οποίες οι µέθοδοι που περιγράψαµε παραπάνω θα τοποθετήσουν το 

µοντέλο. Έτσι αυτό που κάνουµε είναι κάθε µοντέλο να συνοδεύεται από ένα αρχείο 

κειµένου TXT στο οποίο περιέχονται οι πληροφορίες αυτές. Το περιεχόµενο ενός 

τέτοιου αρχείου έχει την εξής µορφή.  

 
Εικόνα 4.46: Το περιεχόµενο  του αρχείου κειµένου µε  τις συντεταγµένες. 

 

η πρώτη σειρά µετά το όνοµα του αρχείου δίνει της πληροφορίες για την θέση του 

µοντέλου ως προς τους 3 άξονες. Η δεύτερη για τις περιστροφές και η τρίτη για την 

κλιµάκωση. Η κωδικοποίηση αυτή παρουσιάζει µια ιδιαιτερότητα ως προς το τµήµα 

της περιστροφής. Αυτό γίνεται για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που περιγράψαµε 

προηγουµένως να  γίνουν δηλαδή οι περιστροφές ως προς τους άξονες µε την σωστή 

σειρά. Έτσι στην κλάση PropManager καθορίζεται µια σταθερά η ROT_INCR που 

έχει την τιµή των 10 µοιρών. Η κωδικοποίηση ορίζει 6 πιθανές περιπτώσεις 

περιστροφής η κάθε µία από τις οποίες αναπαρίσταται µε ένα νούµερο από το 1 µέχρι 

το 6. 

1: Θετική (δεξιόστροφη) περιστροφή ως προς τον άξονα Χ 

2: Αρνητική  (αριστερόστροφη) περιστροφή ως προς τον άξονα Χ 

3:Θετική (δεξιόστροφη) περιστροφή ως προς τον άξονα Υ 

4:Αρνητική  (αριστερόστροφη) περιστροφή ως προς τον άξονα Υ 

5:Θετική (δεξιόστροφη) περιστροφή ως προς τον άξονα Ζ 

6:Αρνητική  (αριστερόστροφη) περιστροφή ως προς τον άξονα Ζ 

Έτσι η αλληλουχία αριθµών 1111111111 σηµαίνει 10  θετικές περιστροφές ως προς 

τον άξονα Χ δηλαδή 100 µοίρες. 
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4.3.7 ∆ηµιουργία των αρχείων συντεταγµένων µε το πρόγραµµα 3D Loader.  

 

Για την δηµιουργία των αρχείων που θα περιέχουν τις συντεταγµένες για τα µοντέλα 

µας χρησιµοποιήσαµε το πρόγραµµα 3D Loader το οποίο είναι διαθέσιµο στην 

διεύθυνση http://fivedots.coe.psu.ac.th/~ad/jg. Με το πρόγραµµα αυτό φορτώνουµε 

ένα µοντέλο και αφού επιβάλλουµε τις επιθυµητές αλλαγές µέσω του GUI που 

παρέχει επιλέγουµε Save Coords και αποθηκεύονται οι πληροφορίες µε την µορφή 

που περιγράψαµε σε ένα αρχείο TXT. Παρακάτω βλέπουµε το µοντέλο ενός σπιτιού 

που χρησιµοποιήσαµε στο παιχνίδι στο 3D Loader.Επειδή το πρόγραµµα 

χρησιµοποιεί τους loaders της NSCA οι οποίοι είναι σχετικά παλιοί και έχουν 

διαφορετικό σύστηµα συντεταγµένων από αυτών που χρησιµοποιούµε στην 

εφαρµογή κάναµε µια  µικρή τροποποίηση στν κώδικα ώστε να φορτώνει τα µοντέλα 

µε τον loader της Starfire. 

 

 
Εικόνα 4.46: Στιγµιότυπο από την εκτέλεση του 3D Loader. 
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4.3.8 Εξαγωγή πληροφοριών από το TXT αρχείο 

 

Τα αρχεία κειµένου τα ανοίγει για την εφαρµογή µας η µέθοδος του PropManager 

getFileCoords() η οποία ανοίγει το αρχείο, παραλείπει την πρώτη σειρά, που 

αναφέρει το όνοµα του αρχείου του µοντέλου για το οποίο και οι πληροφορίες, και 

στην συνέχεια ανάλογα  µε το γράµµα µε το οποίο  αρχίζει η κάθε σειρά περνάει ένα 

string σε κάθε µια εκ των 

 setCurrentPosn( ), setCurrentRotation( ), setCurrentScale( ). 

Στις µεθόδους αυτές µε χρήση µεθόδων tokenisers  και parsing της κλάσης String 

µετατρέπονται τα strings στην κατάλληλη για την κάθε περίπτωση µορφή. 

 

  



 84

Η χρήση της δυνατότητας επέµβασης σε πραγµατικό χρόνο στην τοποθέτηση του 

µοντέλου είπαµε παραπάνω πως είναι χρήσιµη για τα Sprites αλλά είναι εντελώς 

άχρηστη για µοντέλα όπως ενός σπιτιού τα οποία θέλουµε να παραµένουν στατικά 

αφού πρωτοφορτωθούν. Έτσι  εφοδιάσαµε την κλάση PropManager µε µια µέθοδο 

ClearChain() η οποία απενεργοποιεί την δυνατότητα αυτή αν κληθεί αφού φορτωθεί 

το µοντέλο που θέλουµε να είναι στατικό και µας γλυτώνει από αρκετό overhead. 

 
Έτσι τελικά φορτώνοντας τον φόντο, το δάπεδο και το µοντέλο ενός σπιτιού και ενός 

δένδρου ο κόσµος του παιχνιδιού µας πάρει την παρακάτω µορφή. 

 
Εικόνα 4.48:  Στιγµιότυπο του παιχνιδιού µετά την προσθήκη των µοντέλων 
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4.3.9 Τεχνική τοποθέτησης των µοντέλων στον χώρο µε χρήση χάρτη. 
 

Στην προηγούµενη ενότητα αναφέραµε τους τρόπους εισαγωγής ενός µοντέλου στον 

εικονικό µας κόσµο. Για να καταφέρουµε όµως να διαµορφώσουµε το σκηνικό του 

παιχνιδιού µας πιο εύκολα και αποτελεσµατικά η µέθοδος του να δίνουµε σε κάθε 

µοντέλο διαισθητικά τις συντεταγµένες στις οποίες θέλουµε να τοποθετηθεί δεν µας 

ικανοποιεί. Για τον λόγο αυτό κάναµε χρήση µιας τεχνικής δηµιουργίας ενός χάρτη 

(µια κάτοψη ουσιαστικά) του κόσµου µας σε µορφή κειµένου τον οποίο αφού 

αποκωδικοποιήσει η εφαρµογή µας είναι σε θέση να τοποθετήσει τα στατικά µας 

µοντέλα που παίζουν τον ρόλο των σκηνικών όπου επιθυµούµε. Η µορφή ενός 

αρχείου κειµένου που χρησιµοποιούµε σαν χάρτη είναι όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
Εικόνα 4.49: Ένα αρχείο κειµένου που χρησιµοποιείται ως χάρτης. 

Πρόκειται δηλαδή όπως βλέπουµε για µια κωδικοποίηση µε χρήση χαρακτήρων.  

Το γράµµα s αντιστοιχεί στο αρχικό σηµείο τοποθέτησης του ήρωα µας.  

Το γράµµα t αντιστοιχεί στο µοντέλο ενός δένδρου. 

Το γράµµα b αντιστοιχεί στο µοντέλο ενός σπιτιού. 

Το γράµµα c αντιστοιχεί στο µοντέλο µιας εκκλησίας. 

Είναι φανερό πως οτιδήποτε άλλο µοντέλο θελήσουµε να χρησιµοποιήσουµε αρκεί 

να το αναπαραστήσουµε µε έναν χαρακτήρα. 

Το άνοιγµα του αρχείου, η αποκωδικοποίηση των πληροφοριών καθώς και η 

εµφάνισή των µοντέλων αναλαµβάνει η κλάση SceneManager ένα αντικείµενο της 

οποίας καλείται στον κατασκευαστή της κύριας κλάσης της εφαρµογής µας της Vorg. 

Έτσι στον κατασκευαστή της SceneManager καλούνται 3 µέθοδοι οι initialiseVars(), 

readFile() και buildLandscapeReps(). Η πρώτη φτιάχνει έναν πίνακα χαρακτήρων 
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landscape ο οποίος παίζει τον ρόλο του χάρτη και θα γεµίσει µε ASCII χαρακτήρες 

από το αρχείο. 

 
Η δεύτερη ανοίγει και διαβάζει  το αρχείο και γεµίζει τον πίνακα landscape. 

  
Τέλος η BuildLandscapeReps() αποκωδικοποιεί την πληροφορία που βρίσκεται στον 

πίνακα, φορτώνει τα αντίστοιχα µοντέλα και τα απεικονίζει. Η εργασία αυτή κατά 

κύριο λόγο εκτελείται στον παρακάτω κοµµάτι κώδικα. 
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Κεφάλαιο 5ο 
 
SPRITES 

 
5.1 Εισαγωγικά 
 

Στα περισσότερα παιχνίδια  δράσης ο χρήστης χειρίζεται  µέσω του πληκτρολογίου ή 

του ποντικιού ή και µε άλλα µέσα έναν χαρακτήρα πρωταγωνιστή   και καλείται να 

αντιµετωπίσει κάποιους εχθρούς. Οι οντότητες αυτές, που στην ουσία είναι 

κινούµενα γραφικά αντικείµενα, στην ορολογία του προγραµµατισµού παιχνιδιών 

ονοµάζονται sprites. 

 

5.1.2 ∆ηµιουργώντας ένα Sprite 

 

Κάθε Sprite δηµιουργείται από µια κλάση στην οποία ενσωµατώνεται όλη η 

λειτουργικότητά του. Έτσι έχουµε την NinjaSprite3D για τον ήρωα µας την 

EnemySprite3D κ.α. Για να απεικονίσουµε ένα sprite ενός χαρακτήρα στην οθόνη 

δεδοµένου ότι έχουµε φτιάξει το τριδιάστατο µοντέλο του σε κάποιο σχεδιαστικό 

πακέτο η τεχνική είναι η ίδια µε την απεικόνιση οποιουδήποτε άλλου µοντέλου. Με 

χρήση της κλάσης PropManager που περιγράψαµε σε προηγούµενη ενότητα το 

µοντέλο του χαρακτήρα µας µπορεί να φορτωθεί από ένα αρχείο και να απεικονιστεί.  

 

Ένα αντικείµενο της κλάσης αυτής πρέπει να δηµιουργηθεί εποµένως στον 

κατασκευαστή κάθε κλάσης των Sprite.Ένα sprite όµως έχει πολύ πιο σύνθετες 

ιδιότητες από ένα απλό στατικό τριδιάστατο µοντέλο. Πρέπει να µπορεί να 

µετακινηθεί κατ’ αρχήν και µάλιστα αν είναι το sprite που χειρίζεται ο χρήστης 

πρέπει να υπακούει η κίνηση του τις εντολές που του δίνει ο χρήστης µέσω του 

πληκτρολογίου ,του ποντικιού κτλ. Εάν πάλι είναι το sprite κάποιου αντιπάλου η 

κίνηση του πρέπει να γίνεται µε βάση κάποιον «έξυπνο» αλγόριθµο ώστε να 

εξυπηρετεί την πλοκή του παιχνιδιού. Μια τυπική κίνηση που θέλουµε να κάνει ένα 

sprite αντιπάλου για παράδειγµα είναι να κυνηγά το sprite του χρήστη. Για να τα 
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πετύχουµε όλα αυτά πρέπει να κάνουµε χρήση των Behaviors κλάσεων του Java3D. 

Επίσης δεν µας αρκεί να µετακινείται απλά ένα sprite, πρέπει να αλλάζει και η µορφή 

του καθώς θέλουµε να αναπαραστήσει έναν άνθρωπο ή κάποιο ζώο κτλ, πρέπει 

δηλαδή για παράδειγµα να βλέπουµε να περπατάει ένα τέτοιο sprite ή να σκύβει, να 

κλωτσάει κτλ. Εδώ πρέπει να κάνουµε χρήση τεχνικών animation. Τις τεχνικές αυτές 

θα περιγράψουµε παρακάτω.  

 

5.2 Τεχνικές ελέγχου των Sprites µε Behaviors 
 

5.2.1 Η κλάση Behavior. 

 

Η κλάση  Behavior είναι µια υπερκλάση που χρησιµοποιείται από το Java3D API για 

να διαχειριστεί συµβάντα όπως η πίεση κάποιου πλήκτρου του πληκτρολογίου ή του 

ποντικιού κάποιου χρονικού συµβάντος, την απεικόνιση κάποιου αριθµού frames και 

πολλών άλλων. Τα συµβάντα αυτά ονοµάζονται κριτήρια ξυπνήµατος (wakeup 

criteria) και ενεργοποιούν την κλάση Behavior για να εκτελέσει κάποιες 

προκαθορισµένες από τον προγραµµατιστή εργασίες. 

Μια τυπική υποκλάση της  Behavior έχει την µορφή που φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα. Θα πρέπει να υλοποιεί  υποχρεωτικά τις µεθόδους initialize() και 

processStimulus(). Η initialize() εγγράφει τα κριτήρια ξυπνήµατος  µε την 

wakeupOn() αλλά πρέπει να γίνει αρχικοποίηση των κριτηρίων στον κατασκευαστή 

της κλάσης. Κάποια συµβάντα πρέπει να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία, όπως για 

παράδειγµα η πίεση ενός πλήκτρου του πληκτρολογίου για να εκτελεστεί 

διαφορετικό σετ εντολών ανάλογα µε το κάθε πλήκτρο. Πιο αναλυτικά στην συνέχεια 

θα περιγράψουµε τις Behaviors που χρησιµοποιήσαµε για τον έλεγχο της κίνησης και 

του animation καθώς και για την ενηµέρωση του view point στο sprite του ήρωα 

άλλα και τον εχθρών. 
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5.2.2 Μετακίνηση του Sprite του ήρωα µε εντολές από το πληκτρολόγιο 

Το µοντέλο που χρησιµοποιήσαµε για τον πρωταγωνιστή του παιχνιδιού που 

χειρίζεται ο χρήστης  είναι αυτό ενός ninja και φαίνεται παρακάτω. 

Εικόνα 5.1: Το Sprite του ήρωα. 
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Η µετακίνηση του (όχι για το animation, αυτό θα το περιγράψουµε σε επόµενη 

ενότητα) θέλουµε να γίνεται µε εντολές από το πληκτρολόγιο µε χρήση των 

πλήκτρων- βελών. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να δηµιουργηθεί µια κλάση υποκλάση 

της Behavior η οποία θα «ακούει» για συµβάντα προκληθέντα από το πληκτρολόγιο. 

Αυτή είναι η KeyBehavior_1 στην οποία πρώτα αρχικοποιείται µια wakeupCondition 

η keypress και ανατίθενται σε κάποιες συµβολικές ονοµασίες µεταβλητών οι κωδικοί 

των πλήκτρων που θα χρησιµοποιηθούν   

  
 

Στην  συνέχεια στον κατασκευαστή της κλάσης αρχικοποιείται η keyPress ως ένα 

αντικείµενο wakeupOnAWTEvent . Τέτοιου είδους events χειρίζονται την είσοδο από 

το πληκτρολόγιο. 

 
Η initialize εδώ εγγράφει το συµβάν ξυπνήµατος 

  
Και τελικά η ProcessStimulus καλείται όταν προκληθεί το συµβάν να το 

επεξεργαστεί µε την βοήθεια µιας µεθόδου ProcessKeyEvent. 
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Η τελευταία πρέπει να ξεχωρίσει πιο πλήκτρο πιέσθηκε και µε να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες. Ο έλεγχος που γίνεται έχει την εξής µορφή µε πολλούς 

περισσότερους κανόνες: 

 
Παρατηρούµε πως τελικά την ενέργεια που πρέπει να γίνει ανάλογα µε το πλήκτρο 

που πιέσθηκε εκτελούν µέθοδοι ενός αντικειµένου της animBeh. Η τελευταία είναι 

επίσης µια  υποκλάση της Behavior και ονοµάζεται Animator, η οποία πέρα από το 

να µετακινήσει το µοντέλο αναλαµβάνει και την αλλαγή της εµφάνισής του 

(animation). Την τελευταία λειτουργία αναλύουµε κατόπιν όµως η µετακίνηση του 

µοντέλου γίνεται  µε την µέθοδο  moveBy η οποία κάνει χρήση των µεθόδων 

µετακίνησης και περιστροφής σε πραγµατικό χρόνο που περιγράψαµε σε 

προηγούµενη ενότητα (setCurrentPosn,setCurrentRot) καθώς επίσης πραγµατοποιεί 
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και κάποιους ελέγχους  για το αν η κίνηση επιτρέπεται η όχι κάτι που θα αναλύσουµε 

αργότερα. 

. 

 5.2.3 Τεχνική µετακίνησης των Sprites των αντιπάλων µε χρήση χρονικών 

συµβάντων. 

 

Οι εχθροί που καλείται να αντιµετωπίσει ο ήρωας µας πρέπει να κινούνται αυτόµατα. 

Για τον λόγο αυτό µια µέθοδος ιδιαίτερα αποτελεσµατική είναι να τους δίνει εντολή 

ένας χρονοµέτρης (timer) ανά µικρά χρονικά διαστήµατα της τάξης των 400 msec 

ώστε να δηµιουργείται η εντύπωση της αυτόνοµης κίνησης.  Το Java3D API υλοποιεί 

χρονοµέτρες µε χρήση Behaviors. Έτσι υλοποιήσαµε µια κλάση TimeBehavior η 

οποία ενεργοποιείται κάθε 400 msec και αναθέτει στην µέθοδο update του 

EnemySprite την µετακίνηση του, το animation και άλλες λειτουργίες που 

σχετίζονται κυρίως µε την µάχη. Τµήµα του κώδικά της που περιέχει τον 

κατασκευαστή και κάποιες βασικές µεθόδους της φαίνεται παρακάτω. 
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5.3 Τεχνικές Animation 
 

5.3.1 Ευθείες και πλάγιες τεχνικές. 

 

Για την  δηµιουργία κίνησης (animation) ενός sprite υπάρχουν δύο βασικές 

κατηγορίες αλγορίθµων. Οι ευθείες (explicit) µέθοδοι, και οι πλάγιες(implicit). Στην 

πρώτη κατηγορία ανήκουν οι αλγόριθµοι που κάνουν χρήση της κλασικής τεχνικής 

animation. Αποθηκεύουν δηλαδή µια αλληλουχία ποζών  του sprite και τις 

προβάλλουν διαδοχικά σαν ταινία κινουµένων σχεδίων  (κινουµένων τριδιάστατων 

µοντέλων εδώ) δίνοντας στον θεατή την ψευδαίσθηση της κίνησης.  

Εικόνα 5.2: Μια αλληλουχία ποζών. 

Στις πλάγιες µεθόδους έχουµε διαφορετική προσέγγιση. ∆εν αποθηκεύεται το σύνολο 

της κίνησης. Εδώ το τρισδιάστατο  µοντέλο αποθηκεύεται µαζί µε πλήθος δεδοµένων 

που αφορούν την κάθε  άρθρωση (αστράγαλο, καρπό, λαιµό κτλ) δεδοµένων που 

αφορούν γωνίες περιστροφής και συντεταγµένες και η κίνησή υπολογίζεται και 

πραγµατοποιείται real time όταν ζητηθεί από το πρόγραµµα. 

 

Η ευθείες (explicit) τεχνικές δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ 

αλλά απαιτούν µεγάλα αποθέµατα µνήµης καθώς για κάθε χαρακτήρα όλες οι πόζες 

πρέπει να φορτωθούν για να µπορεί να πραγµατοποιηθεί η κίνηση. Κάτι τέτοιο 

µπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την ταχύτητα του παιχνιδιού όταν τα 

µοντέλα είναι πολύ λεπτοµερή και υπάρχει πληθώρα κινήσεων.  

 

Από την άλλη οι πλάγιες (implicit) τεχνικές δεν απαιτούν πολύ µνήµη όµως για την 

πραγµατοποίηση της κίνησης εµπλέκονται πολύπλοκοι µαθηµατικοί υπολογισµοί οι 

οποίοι χρειάζονται µεγάλη  υπολογιστική ισχύ (CPU Power).  Οι ευθείες τεχνικές  

ήταν πολύ διαδεδοµένες στα παλιότερα παιχνίδια µα η πρόοδος της τεχνολογίας 

οδηγεί πολλούς σύγχρονους προγραµµατιστές να προτιµούν την δεύτερη κατηγορία.   
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5.3.2 Μελέτη και υλοποίηση ευθείας τεχνικής animation 

Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνουµε για την δηµιουργία animation σε ένα 

µοντέλο  µε ευθεία µέθοδο είναι να βρούµε ένα καλό πακέτο λογισµικού που θα µας 

βοηθήσει να επέµβουµε στην γεωµετρία του και να δηµιουργήσουµε µια αλληλουχία 

από πόζες. Το πακέτο που χρησιµοποιήθηκε για το παιχνίδι µας είναι το Poser 6 της 

Curious Labs το οποίο παρέχει πολύ µεγάλη πληθώρα δυνατοτήτων επεξεργασίας και 

τροποποίησης τριδιάστατων µοντέλων και ειδικεύεται σε ανθρώπινα µοντέλα. 

 
Εικόνα 5.3: Στιγµιότυπο από το Poser 6. 

 

Επίσης έχει την δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής των µοντέλων σε πάρα πολλές 

µορφές µεταξύ των οποίων και 3DS που µας ενδιέφερε. Το Poser παρέχει την 

δυνατότητα δηµιουργίας ανθρώπινων µοντέλων αλλά και cartoons βασισµένα πάνω 

σε δικά του πρότυπα τα οποία τροποποιεί ο χρήστης κάνοντας χρήση µια µεγάλη 

γκάµα εργαλείων. Έτσι µπορούµε να τροποποιήσουµε τα χαρακτηριστικά του 

προσώπου, την κόµµωση, την ένδυση , και πάρα πολλά άλλα στοιχεία του χαρακτήρα 

που θέλουµε να αναπαραστήσουµε. Το µειονέκτηµα είναι πως τα αρχεία των 

µοντέλων αυτών λόγω της µεγάλης λεπτοµέρειας που διαθέτουν καταντούν  

απαγορευτικά από άποψη µεγέθους.  Το καλύτερο λοιπόν είναι να δηµιουργήσει 

κανείς ένα πιο απλό µοντέλο σε κάποιο άλλο πακέτο όπως το 3D Studio ή το 

Milkshape3D  ή ακόµα και να βρεί κάποιο που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο και 

να το εισάγει στο Poser για να δηµιουργήσει τις πόζες.  Θέλει προσοχή ώστε αν το 
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µοντέλο που εισάγουµε δεν το δηµιουργήσαµε εµείς να περιέχει όλες τις 

πληροφορίες για τα µέλη και τις αρθρώσεις του µοντέλου διότι χωρίς αυτές δεν 

µπορεί να επέµβει αποτελεσµατικά το Poser. Επίσης σηµαντικό είναι κατά την 

εξαγωγή του µοντέλου να δοθεί η εντολή στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται να 

µην εξαχθεί το µοντέλο µε όλες του τις πληροφορίες ώστε να κάνουµε οικονοµία στο 

µέγεθος του αρχείου που θα προκύψει. Η εικόνα που ακολουθεί  δείχνει το µοντέλο 

του κακού που χρησιµοποιήσαµε στο παιχνίδι µέσα από το Milkshape3D όπου και 

διαφαίνονται όλα τα συστατικά του  στοιχεία. 

 
Εικόνα 5.4: Στιγµιότυπο από το Milkshape 3D 
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Αφου φορτώσουµε το µοντέλο µε το ποντίκι µπορούµε να επιλέξουµε οποιαδήποτε 

άρθρωση ή µέλος αυτού και να το µετακινήσουµε, περιστρέψουµε κτλ κατά βούληση 

όπως δείχνει η εικόνα παρακάτω. Έτσι τοποθετώντας σε κάθε frame µε χρήση της 

µπάρας  κάτω στο κέντρο της οθόνης δηµιουργούµε µια αλληλουχία από πόζες. 

Υπάρχει η δυνατότητα να τις εξάγουµε όλε µαζί σαν ένα αρχείο και στην συνέχεια να 

τις φορτώσουµε µε κάποιων key frame loader άλλα η τεχνική αυτή δεν προτείνεται 

διότι δεν παρέχει ευελιξία ενεργειών. 

Αυτό που κάναµε είναι να εξάγουµε ξεχωριστά κάθε πόζα σαν ένα 3DS αρχείο. 

 
Εικόνα 5.5: Στιγµιότυπο από το Poser 6 όπου φαίνεται η ευχέρεια τροποποίησης 

ενός µοντέλου. 

 

5.3.3 Εισαγωγή και επεξεργασία των ποζών στο Java3D. 

 

Ένα αντικείµενο NinjaSprite δηµιουργείται στην κύρια κλάση Vorg3D µε την µέθοδο 

AddNinja(). Στην µέθοδο αυτή δηµιουργούµε επίσης ένα αντικείµενο keyBehavior 

καθώς και ένα αντικείµενο animator. Και τα δυο αντικείµενα αυτά διασυνδέονται µε 

αναφορά µε το NinjaSprite. Η λειτουργία της keyBehavior περιγράφτηκε 

προηγουµένως, αλλά τα καινούργιο είναι η κλάση animator η οποία είναι υπεύθυνη 

για την αλλαγή της τρέχουσας πόζας του sprite ανάλογα µε την εντολή που έχει 

δωθεί από το πληκτρολόγιο, αλλά και για την µετατόπιση της θέσης της κάµερας για 
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να το ακολουθεί. Θα µελετήσουµε τις λειτουργίες αυτές στην συνέχεια. Οι πόζες 

φορτώνονται σαν αρχεία 3DS µέσω ενός αντικειµένου propManager όπως και τα 

στατικά µοντέλα. Η κλάση NinjaSprite διατηρεί έναν πίνακα string µε κωδικές 

ονοµασίες που αντιστοιχούν σε κάθε αρχείο   3DS  ο οποίος ονοµάζεται poses[ ] και 

την φόρτωση αναλαµβάνει η µέθοδος loadPoses(). 

 

 
 

Στην µέθοδο αυτή δηµιουργείται ένα αντικείµενο της κλάσης switch (διακόπτης). Η 

κλάση αυτή που είναι κλάση κόµβου (node) µας δίνει την δυνατότητα της εναλλαγής 

της ποιας πόζας είναι κάθε στιγµή αυτή που θα εµφανίζεται στην οθόνη. Όλα τα 

αρχεία των µοντέλων των ποζών φορτώνονται σαν παιδία του αντικειµένου της 

switch. To σκηνογράφηµα λοιπόν παίρνει την µορφή που φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα 
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Εικόνα 5.6:Ο κλάδος του σκηνογραφήµατος που αφορά το sprite. 

 

Το αντικείµενο της  switch δηµιουργείται µε την παράµετρο CHILD_MASK η οποία 

δίνει την δυνατότητα η εναλλαγή των ποζών να γίνεται µε χρήση της κλάσης BitSet. 

∆ηµιουργούµε λοιπόν ένα αντικείµενο visIms της BitSet.Έτσι κάθε µια πόζα 

αντιστοιχείται σε ένα bit (το bit 0 αντιστοιχεί στη πρώτη φορτωµένη πόζα κτλ) και η 

διαχείριση των bits γίνεται από την µέθοδο setPoseNum(). 

 
Το index που παίρνει σαν είσοδο αντιστοιχεί σε ένα bit και αυτό σε µία πόζα η οποία 

και ανατίθεται τελικά στο imswitch για να απεικονιστεί µε την µέθοδο 

setChildMask(). Η αλλαγή της πόζας γίνεται µε την setPose() η οποία δέχεται σαν 

όρισµα  ένα string µε το κωδικό όνοµα της πόζας. 
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5.3.4 Η κλάση Animator 

Η κλάση αυτή που συνοπτικά περιγράψαµε τις λειτουργίες της πιο πριν εκτελεί κατά 

κύριο λόγο τρεις εργασίες. 

Α) Προσθέτει σε µια to-do λίστα µε την µορφή ArrayList  (µε το όνοµα 

animSchedule) τις αλληλουχίες ποζών που συγκροτούν µια ολοκληρωµένη κίνηση 

(περπάτηµα, κλωτσιά κ.α) ανταποκρινόµενη στις εντολές που της στέλνει η κλάση 

keyBehavior. 

 

B) Σε τακτά χρονικά διαστήµατα αφαιρεί µια  τέτοια αλληλουχία και την εκτελεί. 

 

Γ) Ενηµερώνει την θέση της κάµερας ώστε να ακολουθεί το sprite. 

 

Οι  περισσότερες public µέθοδοί της που καλούνται από την keyBehavior όταν 

πατηθεί κάποιο πλήκτρο εκτελούν την πρώτη εργασία, προσθέτουν δηλαδή µια 

αλληλουχία ποζών στο animSchedule addAnims(). Παράδειγµα η moveForward() και 

η moveBackward(). 

 
Οι αλληλουχίες ποζών  που αντιστοιχούν σε κάθε κίνηση του sprite, κρατούνται σε 

έναν πίνακα strings. Έτσι η κίνηση εµπρός του sprite αντιστοιχεί στον πίνακα 

forwards ο οποίος έχει την παρακάτω µορφή: 
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  private final static String forwards[] = {"walk2", "walk2","walk3","walk3", "walk3", 

"walk4","walk4","walk4","walk5","walk5","walk5","walk6","walk6","walk7","walk7

","walk8","walk8","walk9","walk9","walk10","walk10","walk10","walk11","walk11

","walk12","walk12","walk12","walk13","walk13","stand"}; 

Κάθε στοιχείο του πίνακα αντιστοιχεί σε µία πόζα δηλαδή σε ένα αρχείο 3DS και η 

γρήγορη εναλλαγή τους µε την δοθείσα σειρά δίνει την εντύπωση ότι το sprite του 

ninja βαδίζει. 

Η addAnims()  είναι αυτή που προσθέτει την αλληλουχία στο ArrayList και αυξάνει 

τον µετρητή seqCount. 

 
Οι αλληλουχίες ποζών επεξεργάζονται µε δυο τρόπους. Ο ένας είναι ο 

προαναφερόµενος µε τον οποία εναλλάσσονται οι τρέχουσες  πόζες του sprite αλλά 

µε τον δεύτερο τρόπο που υλοποιείται στην doAnimation(), γίνεται έλεγχος ποιες 

άλλες ενέργειες πρέπει να γίνουν παράλληλα µε αυτήν την εναλλαγή όπως η 

µετακίνηση της θέσης του sprite, η περιστροφή του, άλλα και ενέργειες που αφορούν 

τις διάφορες δυνατότητες για την µάχη. Ένα κοµµάτι του κώδικα φαίνεται παρακάτω. 
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Στον κατασκευαστή της Animator δηµιουργείται ένα αντικείµενο wakeUpCondition 

που αντιστοιχεί σε χρονικά συµβάντα. 

 
 Στην συνέχεια στην initialize γίνεται η αρχικοποίηση. 

 
Έτσι η ενεργοποίηση γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και στην 

ProcessStimulus καλείται η getNextAnim για να εξάγει την επόµενη 

προγραµµατισµένη αλληλουχία και να την περάσει στην doAnimation. 

 
H getNextAnim παρουσιάζει το εξής ενδιαφέρον. Αν συναντήσει την πόζα stand 

θεωρεί πως η αλληλουχία έχει λήξει και την αφαιρεί από το ArrayList AnimSchedule. 

Με την µέθοδο αυτή και επιτυγχάνεται η οριοθέτηση µεταξύ των αλληλουχιών 

ποζών αλλά επίσης αυτό που πετυχαίνουµε είναι µετά από την εκτέλεση οποιαδήποτε 

αλληλουχίας να επιστρέφει το sprite σε µια ουδέτερη στάση. Τελικώς στην κλάση 

Animator υπάρχουν οι παρακάτω µέθοδοι οι οποίες προσθέτουν από µία αλληλουχία. 

 public void moveForward() : η αλληλουχία ποζών όταν ο ninja περπατάει 

 public void death(): η αλληλουχία ποζών όταν ο ninja δέχεται χτύπηµα 

 public void totaldeath() : η αλληλουχία ποζών όταν ο ninja πεθαίνει 

 public void rotClock():η αλληλουχία ποζών όταν ο ninja περιστρέφεται δεξιόστροφα 

 public void rotCounterClock() : η αλληλουχία ποζών όταν ο ninja περιστρέφεται 

αριστερόστροφα 

  public void punch(): η αλληλουχία ποζών όταν ο ninja χτυπάει µε το σπαθί του 

  public void kick() : η αλληλουχία ποζών όταν ο ninja κλωτσάει 

  public void drink() : η αλληλουχία ποζών όταν ο ninja πίνει θεραπευτικό φίλτρο 
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  public void jump():η αλληλουχία ποζών όταν ο ninja αναπηδά.  

 Παροµοίως και τα sprite των αντιπάλων έχουν έναν animator που καθορίζει τις δικές 

τους κινήσεις ο οποίος ενεργοποιείται από την TimeBehavior που περιγράψαµε. 

 

5.3.5 Τεχνική µετακίνησης της θέσης της κάµερας καθώς κινείται το Sprite µε 

χρήση Behavior. 

 

Στο κεφάλαιο “Java3D”  περιγράψαµε ότι µε την χρήση της SimpleUniverse 

ανάµεσα στα άλλα δηµιουργείται και ένα βασικό οπτικό πεδίο, µια θέση δηλαδή στον 

χώρο από την οποία βλέπει ο χρήστης που την ονοµάζουµε και θέση της κάµερας και 

προσδιορίζεται από τον κόµβο view. Σε ένα παιχνίδι τρίτου προσώπου όπου ο 

παίχτης χειρίζεται ένα sprite το οποίο µετακινείται µέσα στον εικονικό µας κόσµο δεν 

αρκεί η default αυτή θέση της κάµερας. Πρέπει η θέση της να ενηµερώνεται και να 

µεταβάλλεται κατάλληλα ανάλογα µε την θέση του sprite. Αυτή η ανάγκη καλύπτεται 

από την κλάση Animator η οποία θέτει αρχικές τιµές και  ενηµερώνει την θέση της 

κάµερας µέσω τροποποιήσεων που επιβάλει σε ένα αντικείµενο viewerTG που 

παίρνει σαν όρισµα. Παρακάτω φαίνεται ο κλάδος view του σκηνογραφήµατος και η 

διασύνδεση του µε την κλάση Animator. 

 

Εικόνα 5.7: Ο κλάδος του σκηνογραφήµατος που αφορά την θέση της κάµερας 
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Οι αρχικές τιµές τίθενται µε την µέθοδο setViewer() που καλείται τον κατασκευαστή 

της έτσι ώστε αρχικά η κάµερα να βρίσκεται σε τέτοια θέση ως προς το sprite (θέση 

και ύψος)  ώστε το οπτικό αποτέλεσµα να είναι ικανοποιητικό. 

   
To  αντικείµενο viewerTG αρχικοποιείται στην µέθοδο addNinja της κύριας κλάσης 

Vorg3D και κατόπιν στην ίδια µέθοδο περνά σαν όρισµα στην Animator 

 
H viewerMove είναι η µέθοδος της Αnimator που ενηµερώνει την θέση της κάµερας 

και καλείται τελευταία στην doAnimation. 
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5.4 Τεχνικές για την µετακίνηση των sprites των αντιπάλων. 
 

Η συµπεριφορά των αντιπάλων sprites σε ένα παιχνίδι δράσης σαν και αυτό που 

δηµιουργήσαµε µπορεί να είναι πολύ απλή αλλά και πολύ σύνθετη. Στο παιχνίδι µας 

αυτό που θέλουµε είναι ο αντίπαλος (o κακός Βίκινγκ που φαίνεται στην εικόνα 

παρακάτω) να αρχίσει να κυνηγά τον ninja µόλις πλησιάσει και αν τον φτάσει να 

προσπαθήσει να τον εξοντώσει. 

Εικόνα 5.8: Το sprite του αντιπάλου 

 

Για το κυνήγι πολλές τεχνικές υπάρχουν στην βιβλιογραφία οι οποίες σχετίζονται µε 

τον κλάδο της τεχνίτης νοηµοσύνης. ∆εν είναι στα ενδιαφέροντα της εργασίας να 
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µελετηθούν  και να αναπτυχθούν σε βάθος τέτοιες τεχνικές γι’ αυτό θα περιγράψουµε 

επιγραµµατικά την µέθοδο της Α* αναζήτησης και κατόπιν µια απλούστερή 

προσέγγιση την οποία και χρησιµοποιήσαµε. 

 

5.4.1 Ο αλγόριθµος της Α* αναζήτησης. 

Ο αλγόριθµος αυτός είναι ο πιο συχνά χρησιµοποιούµενος σε προβλήµατα εύρεσης 

µονοπατιού (path- finding) και η λογική του είναι η εξής. Κάθε κοµµάτι του εδάφους 

το οποίο πρέπει να έχει χωριστεί µε κάποιον τρόπο σε τετραγωνικά τµήµατα, 

αξιολογείται από τον αλγόριθµο ως προς το κόστος που έχει η διέλευση από εκείνο 

µε τελικό προορισµό το κοµµάτι (tile) που βρίσκεται το «θήραµα». Η αξιολόγηση 

µπορεί να πάρει ως κριτήριο τον χρόνο αλλά όχι µόνο. Για παράδειγµα αν θέλουµε ο 

αντίπαλος να αιφνιδιάζει τον παίχτη  οι θέσεις µπροστά από το sprite του παίχτη θα 

είχαν µεγαλύτερο κόστος. Έτσι µε βάση τα εκτιµηµένα κόστη ο αντίπαλος χαράζει 

ένα µονοπάτι µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος για να φτάσει τον παίχτη. Μετά από 

κάθε εκτέλεση του αλγορίθµου τα κόστη επαναεκτιµούνται µε βάση τις νέες θέσεις 

του παίχτη αλλά και του αντιπάλου. Η µέθοδος αυτή είναι αποτελεσµατική αλλά και 

απαιτητική σε υπολογισµούς µε αναπόφευκτο αποτέλεσµα καθυστερήσεις. 

 

5.4.2  Μια πιο απλή προσέγγιση 

Αυτό που κάναµε είναι πολύ πιο απλό. Ο αντίπαλος κάθε χρονική στιγµή υπολογίζει 

την διαφορά σε µοίρες που έχει η γωνία   προσανατολισµού του από αυτήν του 

παίχτη και προσπαθεί να την διορθώσει ώστε η κατεύθυνσή του να είναι σωστή, και 

στην συνέχεια προχωράει εµπρός. Σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης του παίχτη, 

σταµατάει αλλάζει γωνία και κατευθύνεται πάλι εµπρός. Η µέθοδος αυτή όσο απλή 

και αν ακούγεται είναι αποτελεσµατική και δεν επιβαρύνει µε σύνθετους 

υπολογισµούς την εφαρµογή µας. Η τεχνική αυτή υλοποιείται στην µέθοδο  

headTowardsNinja() της EnemySprite που είναι η κλάση για τους Βίκινγκς.  
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Ο υπολογισµός της γωνίας δεν είναι απλή διαδικασία διότι υπάρχουν πολλές 

διαφορετικές περιπτώσεις που µπορεί να προκύψουν ανάλογα µε την θέση που έχει ο 

παίχτης σε σχέση µε τον αντίπαλο όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
Εικόνα 5.9: Πιθανές θέσεις του ninja ως προς τον  Βίκινγκ. 
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Τον υπολογισµό φέρνει σε πέρας η CalcTurn() κάνοντας µια σειρά µαθηµατικούς 

ελέγχους. 

 

5.5 Τεχνική για την ανίχνευση και αποφυγή εµποδίων 
 

Για την ανίχνευση και αποφυγή εµποδίων πολλοί τρόποι προτείνονται στην 

βιβλιογραφία καθώς είναι ένα θέµα πολύ σηµαντικό ειδικά για την δηµιουργία 

παιχνιδιών. Οι διάφορες µέθοδοι αξιοποιούν στοιχεία της αρχιτεκτονικής της κάθε 

εφαρµογής και ποικίλουν ως προς την συνθετότητα τους. Η µέθοδος που 

υλοποιήσαµε είναι ιδιαίτερα απλή και αποτελεσµατική και δεν επιβαρύνει τον χρόνο 

εκτέλεσης παρά ελάχιστα. 

 

 Μια νύξη είδη κάναµε παραπάνω όταν µιλήσαµε για την moveBy() η οποία πριν 

µετακινήσει ένα µοντέλο κάνει έναν έλεγχο για να δει αν η κίνηση αυτή επιτρέπεται 

ή όχι. Στην ουσία η κλάση αυτή δεν επιτρέπει κανένα sprite να µετακινηθεί πέρα από 

κάποια όρια που καθορίζουν έναν νοητό τοίχο που περικλείει στο εσωτερικό του τον 

κόσµο µας. Έτσι περιορίζουµε το πεδίο δράσης για να µην µπορεί να ξεφύγει κάποιο 

sprite πέρα από τα όρια του δαπέδου.H µέθοδος που το εξασφαλίζει αυτό είναι η 

beyondEdge(). Το κύριο όµως είναι να µην µπορεί ένα sprite είτε του παίχτη είτε των 

αντιπάλων να περάσει µέσα από ένα κτήριο ή ένα δένδρο κτλ .  Η canMoveTo() είναι 

η µέθοδος που κάνει αυτόν τον έλεγχο και καλείται από την moveBy(). Στην ουσία 

εκµεταλλεύεται την χαρτογράφηση που έχουµε κάνει και ελέγχει αν το πλακίδιο στο 

οποίο πρόκειται να µετακινηθεί το κάθε sprite είναι κενό η όχι επεξεργαζόµενη τις 

πληροφορίες που προκύπτουν από το αρχείο κειµένου. Αν περιέχει κάποιο στοιχείο 

δηλαδή κάποιο αντικείµενο επιστρέφει false και η κίνηση δεν πραγµατοποιείται. 
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5.6 Αλληλεπίδραση µεταξύ των Sprites 
Στο παιχνίδι µας ο ninja που χειρίζεται ο παίκτης είναι εχθρός µε όλους τους 

υπόλοιπους χαρακτήρες. Όταν βρεθούν κοντά λοιπόν πρέπει να αναµετρηθούν. Η 

αλληλεπίδραση γίνεται µε την βοήθεια απλών ελέγχων που πραγµατοποιούνται κατά 

κύριο λόγο στην µέθοδο update() της EnemySprite. 

 

 Η λογική είναι η εξής, ο αντίπαλος πρέπει να περιµένει ώστε ο χαρακτήρας του 

παίχτη να έρθει κοντά του. Όταν συµβεί αυτό αρχίζει να τον κυνηγά. Εάν τον 

πλησιάσει αρκετά αρχίζει να του επιτίθεται προσπαθώντας να τον εξοντώσει. Στην 

περίπτωση που επιτύχει κάποιο χτύπηµα στέλνει µήνυµα στον Animator του sprite 

του παίχτη ώστε να εκτελεστεί το αντίστοιχο animation που αναπαριστά τον ninja να 

δέχεται χτύπηµα. Επίσης στέλνει µήνυµα να µειωθεί η ενέργεια του παίχτη. 

Παροµοίως αντιδρά όταν ο ίδιος δεχτεί χτύπηµα. Αν η ενέργεια του παίχτη τελειώσει  

πρώτη το sprite του καθίσταται ανενεργό µέσω της µεθόδου setActive και 

εξαφανίζεται από την οθόνη. Το ίδιο συµβαίνει και όταν η δικιά του ενέργεια 

τελειώσει. Η όλη αυτή διαδικασία συνοδεύεται από κάποιους επιπλέον ελέγχους που 

αφορούν κάποιες σηµαίες. Έτσι υπάρχει η σηµαία deathflag που ενηµερώνει το sprite 

του αντιπάλου ότι ο εχθρός του εξοντώθηκε για να σταµατήσει να χτυπάει τον αέρα. 

Επίσης η engageflag που ο έλεγχος της εµποδίζει το sprite του κακού να δέχεται 

χτυπήµατα αν ο ninja δεν είναι πραγµατικά κοντά του. Σε αντίθετη περίπτωση ο ninja 

θα µπορούσε να χτυπά  τον αέρα και ο αντίπαλος να εξοντωνόταν. Ένα 
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απλοποιηµένο λογικό διάγραµµα των κινήσεων από την οπτική γωνία του αντιπάλου 

δοσµένο µε χιούµορ θα µπορούσε να ήταν το παρακάτω. 

  
 
Εικόνα 5.10: Απλοποιηµένο λογικό διάγραµµα για τις κινήσεις του αντιπάλου.  
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Κεφάλαιο 6  
Ήχος 

 
6.1 Τεχνικές διαχείρισης ήχου στην Java 

 
Ο ήχος αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς τοµείς στις εφαρµογές παιχνιδιών. 

Ένα καλό παιχνίδι αν συνοδεύεται από τα κατάλληλα ηχητικά εφέ και µουσικά 

κοµµάτια γίνεται ακόµα πιο ελκυστικό και διασκεδαστικό. Για αυτό τον λόγο ο 

προγραµµατιστής πρέπει να επιλέγει προσεχτικά τους ήχους που θα έχει το παιχνίδι 

που δηµιουργεί. 

Η Java παρέχει ένα API για την διαχείριση αρχείων ήχου, το λεγόµενο Java Sound 

API. To API αυτό βρίσκεται ενσωµατωµένο στην standard έκδοση της Java (από την 

1.3.x και µετά) και δεν χρειάζεται να το κατεβάσει ο προγραµµατιστής ξεχωριστά. Η 

επίσηµη ιστοσελίδα της Sun για το Java Sound API περιλαµβάνει 2 πολύ 

σηµαντικούς συνδέσµους για την εκµάθηση και εκβάθυνση στα θέµατα που αφορούν 

τις τεχνικές διαχείρισης ήχου. Οι σύνδεσµοι αυτοί είναι οι εξής: ο οδηγός 

προγραµµατιστή για τον ήχο στην Java  και οι πηγές για τον ήχο στην Java . To Java 

Sound API παρέχει υποστήριξη και για τον ψηφιακό ήχο (digital audio) και για τον 

midi ήχο. Για αυτόν τον σκοπό χωρίζεται σε δύο επιµέρους πακέτα: 

1. Το πακέτο javax.sound.sampled .Το πακέτο αυτό περιλαµβάνει διασυνδέσεις 

(interfaces) για την καταγραφή (capture), τον συνδυασµό (mixing), και την 

αναπαραγωγή (playback) του ψηφιακού ήχου.  

2. Το πακέτο javax.sound.midi Το πακέτο αυτό περιλαµβάνει διασυνδέσεις για την 

σύνθεση, την αλληλουχία (sequencing) και την µεταφορά γεγονότων  event transport) 

ήχου τύπου MIDI.  

 Στην εφαρµογή που αναπτύξαµε στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας 

χρησιµοποιήσαµε και τα δυο πακέτα.  Ήχο MIDI για την µουσική που ακούγεται στο 

παιχνίδι και ψηφιακό ήχο για τους ήχους της µάχης. Το ερώτηµα που προκύπτει τώρα 

είναι το τί ακριβώς εννοούµε όταν αναφερόµαστε σε ψηφιακό ήχο και τί εννοούµε 

όταν αναφερόµαστε σε MIDI ήχο. 
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6.2 Ήχος MIDI 
 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η Java παρέχει υποστήριξη για την διαχείριση του MIDI 

ήχου µέσω του πακέτου javax.sound.midi. Τα MIDI δεδοµένα διαφέρουν από τον 

ψηφιακό ήχο γιατί δεν περιγράφουν απευθείας τον ήχο. Περιγράφουν τα συµβάντα 

που επηρεάζουν τον ήχο που δηµιουργεί ένα synthesizer. Τα συµβάντα αυτά µπορούν 

να θεωρηθούν ως τα πλήκτρα ενός µουσικού πληκτρολογίου (το οποίο µπορεί να έχει 

πραγµατική φυσική υπόσταση (synthesizer) ή να εξοµοιώνεται µέσω του κατάλληλου 

software) και αποθηκεύονται σε αρχεία τύπου MIDI. To πρόγραµµα που µπορεί να 

επεξεργάζεται αυτά τα αρχεία λέγεται sequencer. 

 

6.3 Ψηφιακός Ήχος  
 

6.3.1 Γενικά Χαρακτηριστικά  

 

Ο ήχος µεταδίδεται στον αέρα µέσω µεταβολών της πίεσης του. Το αυτί µας µετρά 

τις µεταβολές της πίεσης και µας επιτρέπει να ακούσουµε ένα ήχο. Όταν η πίεση 

µεταβάλλεται µε ένα σταθερά επαναλαµβανόµενο ρυθµό τότε λέµε ότι έχουµε µια 

περιοδική κυµατοµορφή.  

Αν δεν έχουµε ένα σταθερό ρυθµό µετάδοσης τότε ο ήχος χαρακτηρίζεται σα 

θόρυβος. Μεταξύ αυτών των δύο άκρων υπάρχουν µια σειρά από ενδιάµεσες 

κυµατοµορφές. Ονοµάζουµε κύκλο το χρόνο στον οποίο εκτελείται µία επανάληψη 

και θεµελιώδη συχνότητα τον αριθµό των κύκλων στη µονάδα του χρόνου.  Όσο η 

διάρκεια ενός κύκλου (που ονοµάζεται και µήκος κύµατος ή περίοδος) αυξάνεται η 

συχνότητα του ήχου µειώνεται και αντιστρόφως. Η συχνότητα ενός ήχου µετριέται σε 

Hz (κύκλοι ανά δευτερόλεπτο). Για να γίνει αντιληπτός ένα ήχος από το ανθρώπινο 

αυτί θα πρέπει να έχει συχνότητα µεταξύ 20 και 20.000 Hz.  

Μία απλή µέθοδος αναπαράστασης ενός ήχου είναι ένας γράφος που απεικονίζει τη 

µεταβολή της πυκνότητας του αέρα στο χρόνο. Η µέθοδος αυτή ονοµάζεται 

αναπαράσταση στο πεδίο του χρόνου. Σε ένα τέτοιο γράφηµα η διαφορά της µέγιστης 
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και της ελάχιστης τιµής της πίεσης ενός ήχου µας δίνει το πλάτος (amplitude) της 

κυµατοµορφής.  

Μια άλλη µορφή αναπαράστασης ενός ήχου ονοµάζεται αναπαράσταση στο πεδίο της 

συχνότητας (frequency domain ή φάσµα (spectrum)) και απεικονίζει το πλάτος των 

συχνοτήτων από τις οποίες αποτελείται ένας ήχος. Οι συχνότητες από τις οποίες 

αποτελείται ένας ήχος ονοµάζονται αρµονικές ή µερικές συχνότητες. Οι αρµονικές 

είναι ακέραια πολλαπλάσια της θεµελιώδους συχνότητας.  Για παράδειγµα, αν 

υποθέσουµε ότι έχουµε ένα ήχο µε θεµελιώδη συχνότητα (ή πρώτη αρµονική) 440 Hz 

τότε η δεύτερη αρµονική θα είναι στο 880 Hz η τρίτη στα 1760 Hz κ.ο.κ.  

Το αρχικό πλάτος µίας περιοδικής κυµατοµορφής ονοµάζεται και αρχική φάση της 

κυµατοµορφής. Όταν δύο ηχητικά σήµατα ξεκινούν από το ίδιο πλάτος τότε λέµε ότι 

βρίσκονται σε φάση. Αν το ένα από τα δύο σήµατα αποτελεί µία καθυστερηµένη 

έκδοση του άλλου τότε λέµε ότι τα δύο σήµατα βρίσκονται εκτός φάσης ή ότι έχουν 

διαφορά φάσης. Για παράδειγµα ένας ηµιτονικός και ένας συνηµιτονικός παλµός 

έχουν διαφορά φάσης 900. Σήµατα που έχουν µεταξύ τους διαφορά φάσης 1800 

αλληλοαναιρούνται όταν προστεθούν. Στην περίπτωση αυτή λέµε ότι τα σήµατα 

έχουν αντίθετη πολικότητα.  

Η επίδραση που έχει η φάση στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε έναν ήχο 

είναι αρκετά σύνθετη. Γενικά το αυτί µας δε µπορεί να αντιληφθεί διαφορές µεταξύ 

ηχητικών σηµάτων που έχουν µια απόλυτη διαφορά φάσης (εκτός από ορισµένες 

ειδικές περιπτώσεις για ήχους που εχουν αντίθετη πολικότητα και κάτω από 

εργαστηριακές συνθήκες). Παρόλα αυτά οι διαφορές φάσεις αποκτούν ιδιαίτερη 

σηµασία σε περίπτωση φιλτραρίσµατος ενός ήχου. Πιο συγκεκριµένα, κάθε φίλτρο 

συνδυάζει σήµατα που βρίσκονται εκτός φάσης για να µεταβάλλει τα χαρακτηριστικά 

τους. Ένα φίλτρο δηµιουργεί τέτοιες διαφορές καθυστερώντας το σήµα στην είσοδο 

του για ένα ορισµένο χρόνο και συνδυάζοντας το σήµα που προκύπτει µε την 

παρούσα είσοδο του για να δηµιουργήσει αλληλοαναιρέσεις σε ορισµένες συχνότητες 

οι οποίες µεταβάλλουν το φάσµα του σήµατος εισόδου. Οταν οι συχνότητες οι οποίες 

φιλτράρονται µεταβάλλονται µε το χρόνο τότε το αποτέλεσµα περιγράφεται από το 

ηχητικό εφφέ που είναι γνωστό σα flanging ή phasing. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι 

συστήµατα αναπαραγωγής ήχων τα οποία εισάγουν παραµορφώσεις φάσης στο σήµα 
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εισόδου τους έχουν µια θολή ηχητική εικόνα (imaging) δυσκολεύοντας την (νοητική) 

τοποθέτηση των ηχητικών πηγών στο χώρο.  

6.3.2 Ψηφιακή Ηχογράφηση & Αναπαραγωγή 

 

Υπάρχουν δύο τρόποι ηχογράφησης και αναπαραγωγής ήχων: ο αναλογικός και ο 

ψηφιακός. Ο αναλογικός τρόπος συνίσταται στη µετατροπή των ηχητικών σηµάτων 

σε αναλογικές παραµορφώσεις της επιφάνειας ενός δίσκου βινυλίου η του 

µαγνητικού φορτίου µιας µαγνητικής ταινίας. Το κύριο µειονέκτηµα της αναλογικής 

επεξεργασίας ήχων προέρχεται από τον διαρκώς αυξανόµενο θόρυβο της διαδικασίας 

αντιγραφής ενός τέτοιου ήχου από το ένα µέσο στο άλλο. Αντίθετα η αντιγραφή 

ψηφιακών ήχων δε προσθέτει θόρυβο στο σήµα µας.  

Η διαδικασία της ψηφιακής ηχογράφησης και αναπαραγωγής είναι µία διαδικασία 

που αποτελείται από 9 βήµατα. Στο πρώτο βήµα µε τη βοήθεια ενός µικροφώνου τα 

ηχητικά σήµατα αντιστοιχίζονται σε αναλογικές διαφορές της τάσης στη έξοδο ενός 

µικροφώνου η οποία και τροφοδοτείται στην είσοδο ενός προενισχυτή που σκοπό 

έχει να ενισχύσει τις διαφορές αυτές. Στη συνέχεια το ηλεκτρικό σήµα περνά από ένα 

βαθυπερατό φίλτρο που σκοπό έχει να αποκόψει τις συχνότητες που βρίσκονται εκτός 

του ανθρώπινου ακουστικού φάσµατος.  

Η έξοδος του φίλτρου τροφοδοτεί ένα Αναλογικό-προς-Ψηφιακό µετατροπέα (ADC ή 

Analog to Digital Convertor) ο οποίος µε βάση µία ορισµένη συχνότητα 

δειγµατοληψίας (φ) µετατρέπει τις µεταβολές της τάσης σε ακεραίους µε εύρος τιµών 

που καθορίζεται από το µήκος της λέξης που χρησιµοποιούµε (linear PCM) . Το σήµα 

που προκύπτει αποθηκεύεται στη µνήµη ενός υπολογιστή και στη συνέχεια µπορεί να 

αναπαραχθεί µε τη βοήθεια ενός Ψηφιακού-προς-Αναλογικό µετατροπέα (DAC ή 

Digital to Analog Converter) ο οποίος µετατρέπει τους ακεραίους σε µεταβολές 

τάσης. Οι µεταβολές αυτές εξοµαλύνονται µε τη βοήθεια ενός βαθυπερατού φίλτρου 

και στη συνέχεια τροφοδοτούν έναν ενισχυτή στη έξοδο του οποίου συνδέεται ένα 

ηχείο το οποίο αναπαράγει τον ήχο µε ηλεκτροµηχανικό τρόπο.  

Ο τρόπος που λειτουργεί ένας ADC έχει ήδη αναφερθεί επαρκώς στο γενικό 

κεφάλαιο για την ψηφιοποίηση.  Λόγος έχει γίνει επίσης για το φαινόµενο 
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αναδίπλωσης, για την απώλεια πληροφορίας κατά την ψηφιοποίηση, για το χρυσό 

κανόνα δειγµατοληψίας του Nyquist κτλ 

Αυτό που ενδιαφέρει στο σηµείο αυτό να δούµε είναι κάποια σηµεία που χρειάζονται 

προσοχή όσον αφορά συγκεκριµένα τον ήχο, αν θέλουµε να τον αναπαράγουµε όσο 

το  δυνατόν καλύτερα:  

Κι εδώ όπως και σε κάθε σήµα που θέλουµε να αναπαράγουµε όσο το δυνατόν 

καλύτερα δειγµατοληπτούµε µε τουλάχιστον διπλάσια συχνότητα από τη µέγιστη του 

ακουστικού σήµατος.  

Τώρα όσον αφορά τη παραµόρφωση. Ένας τρόπος για να αποφευχθεί η 

παραµόρφωση που εισάγουν ήχοι µε συχνότητα µεγαλύτερη από το 1/2 της 

συχνότητας δειγµατοληψίας είναι να τοποθετούνται φίλτρα (brickwall ή antialiasing 

filters) πριν από τον ADC που σκοπό έχουν να αποκόψουν τις συχνότητες αυτές. Το 

πρόβληµα µε τα συγκεκριµένα φίλτρα είναι ότι αφενός δε µπορούν να αποκόψουν 

τελείως συχνότητες που είναι λίγο µεγαλύτερες από το 1/2 της συχνότητας 

δειγµατοληψίας και αφετέρου εισάγουν παραµορφώσεις φάσης ιδιαίτερα στις µεσαίες 

και υψηλές συχνότητες. Για παράδειγµα σε ηχογραφήσεις CD που χρησιµοποιούν 

συχνότητα δειγµατοληψίας 44.1 KHz η συχνότητα Nyquist είναι 22,05 KHz και ένα 

απότοµο antialiasing φίλτρο µπορεί να εισάγει παραµορφώσεις φάσης που 

εκτείνονται και κάτω από τα 10 KHz. Σαν αποτέλεσµα οι υψηλές συχνότητες του 

σήµατος που παίρνουµε στην έξοδο του φίλτρου θα ακούγονται ιδιαίτερα τραχείς. Για 

να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα αυτό χρησιµοποιείται η µέθοδος της 

υπερδειγµατοληψίας (oversampling).  

Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην παρατήρηση ότι αν αυξήσουµε τη συχνότητα 

δειγµατοληψίας κατά την αναπαραγωγή ενός ηχητικού σήµατος τότε οι συχνότητες 

στις οποίες θα συµβεί αναδίπλωση θα αποµακρυνθούν από το άνω όριο του 

ανθρώπινου ακουστικού φάσµατος. Για παράδειγµα αν την προηγούµενη CD 

ηχογράφηση την αναπαράγουµε χρησιµοποιώντας µια συχνότητα δειγµατοληψίας 

352.8 KHz τότε θα έχουµε αναδίπλωση για τους ήχους µε συχνότητα µεγαλύτερη από 

176.4 KHz. ∆εδοµένου ότι το αυτί µας δεν αντιλαµβάνεται ήχους µε συχνότητα 

µεγαλύτερη των 20 KHz έχουµε ένα εύρος συχνοτήτων 176.4 - 20 = 156.4 KHz στο 

οποίο δε µας νοιάζει αν το anitaliasing φίλτρο που χρησιµοποιούµε δε µπορεί να 
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αποκόψει τελείως τις συχνότητες. Σαν αποτέλεσµα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 

φίλτρα που δεν εισάγουν µεγάλες παραµορφώσεις φάσης, είναι περισσότερο 

αποτελεσµατικά στην αποκοπή των συχνοτήτων στις οποίες έχουµε αναδίπλωση και 

είναι και πιο απλά (και άρα πιο φθηνά) στην κατασκευή τους. Στην περίπτωση της 

υπερδειγµατοληψίας οι τιµές που αντιστοιχούν στα καινούργια δείγµατα προέρχονται 

από γραµµική παρεµβολή µεταξύ των παλιών τιµών.  

Ένα ακόµα σηµαντικό πρόβληµα  κατά τη διαδικασία της ηχογράφησης και 

αναπαραγωγής ψηφιακών ήχων είναι θόρυβος που προέρχεται και από τη  

πεπερασµένη διακριτικότητα της ψηφιακής αναπαράστασης (δηλ.από τον αριθµό των 

bits που χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση ενός σήµατος). Ο θόρυβος αυτός 

είναι γνωστός και σα θόρυβος κβαντοποίησης (quantization error ή quantization 

noise). Ενώ σε αναλογικά µέσα αναπαραγωγής το φαινόµενο αυτό  µεταφράζεται σαν 

ένας συνεχής θόρυβος που εκτείνεται και σε µέρη µίας ηχογράφησης στην οποία δεν 

έχουµε κανένα ήχο, στα ψηφιακά µέσα αναπαραγωγής ο θόρυβος αυτός εµφανίζεται 

κυρίως όταν απλοί ηµιτονικοί ήχοι χαµηλής έντασης εξασθενούν. Στην περίπτωση 

αυτή ο θόρυβος είναι γνωστός σαν granulation noise και οφείλεται στο ότι η ψηφιακή 

αναπαράσταση τέτοιων ήχων εκφυλίζεται σε τετραγωνικούς παλµούς.  Σε πιό 

σύνθετους ήχους ο θόρυβος αυτός εκφυλίζεται σε λευκό θόρυβο (δηλ. θόρυβο που 

είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένος σε όλες τις συχνότητες).  

Ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζεται ο θόρυβος κβαντοποίησης είναι µε την 

εισαγωγή µιας µικρής ποσότητας αναλογικού θορύβου πριν από τον ADC. Ο θόρυβος 

αυτός λέγεται dither και προκαλεί τυχαίες µεταβολές σε συχνότητες χαµηλής έντασης 

οι οποίες περιορίζουν την εµφάνιση των τετραγωνικών αυτών παλµών (και των 

αρµονικών τους).  

Το εύρος της έντασης των ήχων που µπορεί να αναπαραχθεί από ένα ψηφιακό 

σύστηµα αναπαραγωγής µετριέται σε decibels (dB). Αν αντιστοιχίσουµε τη τιµή 0 dB 

στη µικρότερη ένταση ήχου που µπορεί να γίνει αντιληπτή από το ανθρώπινο αυτί 

(reference level ~ 10-12 watts per square meter) τότε η ένταση ενός ήχου σε dB δίνεται 

από τον τύπο:  

(ένταση)dB  = 10 * log10 (level/reference level) 
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Η λογαριθµική βάση υπολογισµού των dB έχει σαν αποτέλεσµα δύο ήχοι καθένας 

από τους οποίους έχει ένταση 60 dB να έχουν ένταση µόλις 63 dB όταν ακούγονται 

συγχρόνως. Μια αύξηση της έντασης ενός ήχου κατά 1.000.000 φορές αντιστοιχεί σε 

µία αύξηση κατά 60 dB της έντασης του. Η µεγαλύτερη ένταση ήχου που µπορεί να 

δεχτεί το ανθρώπινο αυτί είναι 125 dB. Μία µεταβολή της έντασης κατά 1 dB 

αντιστοιχεί στο µικρότερο εύρος µεταβολής της έντασης που µπορεί να γίνει 

αντιληπτή από το ανθρώπινο αυτί.  

Το εύρος των εντάσεων που µπορεί να αναπαραχθεί από ένα ψηφιακό σύστηµα 

ορίζεται σαν το δυναµικό εύρος (dynamic range) του συστήµατος. Το δυναµικό εύρος 

ενός τέτοιου συστήµατος µας δίνεται προσεγγιστικά από τον ακόλουθο τύπο: 

(δυναµικό εύρος)dB  =  αριθµός bits x 6.11 

6.3.3. Συµπίεση ήχου 

 

Οι περισσότερες µέθοδοι συµπίεσης ήχου ανήκουν στις τεχνικές µε απώλειες. Ο 

κύριος λόγος για τον οποίο οι συγκεκριµένες τεχνικές είναι τόσο δηµοφιλείς 

οφείλεται στο γεγονός ότι σε ένα ηχητικό σήµα συνήθως δεν υπάρχουν οµοιότυπα 

(patterns) µε ιδιαίτερα µεγάλη συχνότητα εµφάνισης. Πιο συγκεκριµένα, η 

ψηφιοποίηση οποιουδήποτε αναλογικού σήµατος εισάγει παραµορφώσεις που 

εντοπίζονται κυρίως στα λιγότερο σηµαντικά δυαδικά ψηφία του κάθε δείγµατος. Ο 

τυχαίος χαρακτήρας των συγκεκριµένων παραµορφώσεων εµποδίζει την εµφάνιση 

οµοιότυπων στη συγκεκριµένη κατηγορία σηµάτων. Έτσι οι «παραδοσιακές», χωρίς 

απώλειες µέθοδοι (π.χ. Huffman) συνήθως δεν λειτουργούν καλά στην συµπίεση 

ήχου. 

Οι πιο σηµαντικές µέθοδοι µε απώλειες είναι :  

• Συµπίεση µη-ήχου (silence compression).  

• Προσαρµοστικός DPCM 

• Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM) – έχουν επιτευχθεί µέχρι 

και 2:1 συµπιέσεις 

• LPC  

• CELP 

•τεχνικές κωδικοποίησης υποζώνης 
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Ένας επιπλέον λόγος για την περιορισµένη εφαρµογή των τεχνικών χωρίς απώλειες 

οφείλεται στην ανοµοιόµορφη συµπίεση που επιτυγχάνουν σε ένα ηχητικό σήµα. Ο 

περιορισµός αυτός εµποδίζει τη χρησιµοποίηση των συγκεκριµένων τεχνικών από 

εφαρµογές για τις οποίες η επίτευξη ενός σταθερού ρυθµού µετάδοσης των δειγµάτων 

ενός ηχητικού σήµατος είναι απαραίτητη (π.χ. ραδιόφωνο στο ∆ιαδίκτυο).  

 

Για παράδειγµα, έστω ότι µια ραδιοφωνική εκποµπή λαµβάνεται από έναν ακροατή 

στο ∆ιαδίκτυο µέσω ενός modem που µπορεί να µεταφέρει περίπου 3000 bits/sec. 

Στην περίπτωση αυτή η εφαρµογή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ένα δευτερόλεπτο 

ήχου θα πρέπει πάντα να χωρέσει σε 3000 δυαδικά ψηφία. ∆υστυχώς οι τεχνικές 

χωρίς απώλειες δεν µπορούν να πετύχουν σταθερό ρυθµό συµπίεσης καθ’ όλη τη 

διάρκεια της µετάδοσης. Αντίθετα, η πλειονότητα των τεχνικών µε απώλειες 

πετυχαίνει σταθερούς ρυθµούς συµπίεσης. Για παράδειγµα η µέθοδος IMA ADPCM 

που θα περιγράψουµε παρακάτω πετυχαίνει πάντα λόγο συµπίεσης 4:1 σε 

ψηφιοποιηµένα ηχητικά σήµατα µε µήκος δείγµατος 16-bit.  

 

Η συµπίεση ηχητικών σηµάτων ποιότητας ψυχαγωγίας έχει µελετηθεί ευρέως µε τις 

µεθόδους µ–law companding,  ADPCM  και µε τις πιο πρόσφατες MPEG και Dolby 

AC – 3 µε υψηλή πιστότητα και ηχητικά εφέ περιβάλλοντος ( surround-sound effect 

). Οι κυριότερες µέθοδοι συµπίεσης σε ηχητικά σήµατα εφαρµόζονται στην Pulse 

Code Modulation ή PCM. Η τεχνική PCM ( Pulse code modulation ) παράγει ήχο µε 

την υψηλότερη ποιότητα χωρίς καθόλου απώλεια συµπίεσης. Συγκρινόµενες µε την 

PCM η ADPCM και η µ–law  είναι και οι δυό  µέτριας  πολυπλοκότητας στην 

εφαρµογή τους αλλά παράγουν  χαµηλής ή µέτριας ποιότητας συµπιεσµένο ήχο.  

Μόνο οι τεχνικές MPEG  και  Dolby AC – 3 παράγουν την υψηλότερη ποιότητα 

συµπιεσµένου ήχου χωρίς κατανοητή απώλεια, συγκρινόµενες µε την  PCM. 

 

6.4 Εισαγωγή Ήχου στην εφαρµογή 
 

Για να εισάγουµε τους ήχους που επιθυµούµε στην εφαρµογή ψάξαµε αρχικά στο 

διαδίκτυο  µουσικά κοµµάτια και ηχητικά εφέ που θα ταίριαζαν µε την ατµόσφαιρα 

του παιχνιδιού µας. Εάν κάποιος δεν βρει κάτι κατάλληλο που να διατίθεται ελεύθερα 

για κάθε χρήση η λύση που αποµένει είναι η σύνθεση κάποιας µελωδίας και η 
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ηχογράφηση των εφε. Για την αναπαραγωγή κάναµε χρήση των κλάσεων 

ClipsLoader, Clipinfo, MidisLoader και  Midinfo που διατίθενται στον κώδικα του 

παραδείγµατος SoundLoaders από το βιβλίο “Killer Game Programming”. Οι κλάσεις 

αυτές παρέχουν τις απαραίτητες µεθόδους για το φόρτωµα και την αναπαραγωγή 

αρχείων wav οι δυο πρώτες και midi οι δύο τελευταίες. ∆εν θεωρούµε σκόπιµο να 

προβούµε σε αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας τους καθώς περιγράφεται στο   

προαναφερθέν βιβλίο. Επιγραµµατικά αναφέρουµε πως είναι απαραίτητη η 

δηµιουργία δυο αρχείων κειµένου όπου και περιέχονται τα ονόµατα των αρχείων wav 

µε τις κoδικές ονοµασίες τους στο ένα και τα αντίστοιχα στοιχεία στο άλλο για τα 

αρχεία midi. Μετά την δηµιουργία των αρχείων πληροφοριών τα οποία φορτώνονται 

κατά την δηµιουργία αντικειµένων της ClipsLoader και MidisLoader η κλήση της 

µεθόδου play() της MidisLoader παράµετρο την κωδική ονοµασία του αρχείου midi 

και µια Boolean τιµή που καθορίζει το αν θα γίνεται επαναλαµβανόµενα ή όχι η 

αναπαραγωγή, µπορούµε να προσθέσουµε ένα µουσικό κοµµάτι στην εφαρµογή µας.  

midisLoader.play("Dragon", false);  

Παροµοίως µε κλήση της play() της ClipsLoader αναπαράγουµε όποιο ηχητικό εφέ, 

από αυτά που έχουµε, επιθυµούµε σε οποιαδήποτε στιγµή. 

Έτσι ξεκινώντας η εφαρµογή ακούγεται ένα µουσικό θέµα και τα ηχητικά εφέ 

ακούγονται κατά την διάρκεια της µάχης όταν δέχεται κάποιος χτύπηµα για 

παράδειγµα. 
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Κεφάλαιο 7   
 
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι VORG3D 
 
7.1 Περιγραφή του παιχνιδιού 
 

Στην τελική µορφή του ύστερα από όλες τις διαδικασίες που περιγράψαµε το παιχνίδι 

έχει ως εξής:  

Με το που εκτελείται το παιχνίδι παίρνει την πλήρη διαχείριση της οθόνης και 

εµφανίζονται δυο frames. Το αριστερό είναι  ένα απλό GUI που αποτελείται από  µια 

µπάρα που απεικονίζει την ενέργεια του παίχτη και από κάτω µια ένδειξη του score 

του και του αριθµού των θεραπευτικών φίλτρων που διαθέτει. Το GUI αποτελείται 

από στοιχεία της Swing και δηµιουργείται στην κύρια κλάση Vorg3D µε την µέθοδο 

initComponents(). Η ενηµέρωση των τιµών των στοιχείων στο GUI γίνεται µε την 

χρήση τριών observers. Το δεξί frame αποτελεί το αντικείµενο Canvas3D όπου εκεί 

λαµβάνει χώρα η φωτορεαλιστική απόδοση των στοιχείων του παιχνιδιού µας. 

Αρχικά λοιπόν ο παίχτης εµφανίζεται στο µέσο ενός µεσαιωνικού χωριού και έχει την 

δυνατότητα να περιηγηθεί σε αυτό βαδίζοντας ανάµεσα σε όµορφα σπίτια, εκκλησίες 

και δενδράκια. Κάποια στιγµή µοιραίως θα πλησιάσει κάποιων από του κακούς 

Βίκινγκ  νάνους που κατοικούν στο χωριό και δεν είναι καθόλου φιλόξενοι. Από την 

στιγµή αυτή αρχίζει ο αγώνας για την επιβίωση ο οποίος είναι και ο µόνος σκοπός 

του ήρωα µας. Αν καταφέρει και τους εξοντώσει όλους το παιχνίδι έχει τελειώσει και 

ο παίχτης κερδίζει. Σε αντίθετη περίπτωση που η ενέργειά του εξαντληθεί από τα 

χτυπήµατα που δέχεται ο ήρωας πεθαίνει και ο παίχτης χάνει. Κλασική πλοκή 

παιχνιδιού δράσης θα λέγαµε. Η κίνηση του ninja γίνεται από το πληκτρολόγιο µε τα 

βέλη. Με το πλήκτρο P ο ήρωας επιτίθεται µε το σπαθί του ενώ µε το K κλωτσάει.  Ο 

ήρωας είναι επιπλέον εφοδιασµένος µε δυο θεραπευτικά φίλτρα τα οποία µπορεί να 

χρησιµοποιήσει για να θεραπευτεί µε το πλήκτρο D. Επίσης ο χρήστης µπορεί µε τα 

πλήκτρα I και Ο να κάνει zoom και µε τα C και V να περιστρέψει την κάµερα.  
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Εικόνα 7.1: Στιγµιότυπο από το παιχνίδι. 

 

7.2 Ζητήµατα Επιδόσεων 

 
Το παιχνίδι από την στιγµή που φορτωθεί δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα 

αναφορικά µε τις επιδόσεις του. Όλη η κίνηση πραγµατοποιείται µε πολύ καλή 

ταχύτητα. Το πρόβληµα όµως είναι µέχρι να ξεκινήσει όπου και γίνεται αισθητή µια 

καθυστέρηση. Αυτό οφείλεται στο ότι για να µην έχουµε καµία καθυστέρηση αφού 

ξεκινήσει κάποιος το παιχνίδι όλα τα τριδιάστατα µοντέλα συµπεριλαµβανοµένων 

όλων των µοντέλων των ποζών των sprites φορτώνονται στην αρχή. Το πρόβληµα 

γίνεται εντονότερο αν γεµίσουµε τον χάρτη µε πολλά σπίτια δένδρα κτλ και  ακόµα 

πιο πολύ αν εισάγουµε πολλούς αντιπάλους. Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρείται και 

κάποια αυξοµείωση της ταχύτητας της κίνησης για παράδειγµα σε περιοχές µε πολλά 

µοντέλα σκηνικών το ένα κοντά στο άλλο. Η επίλυση του ζητήµατος αυτού µας 

απασχόλησε πολύ σε όλη την διάρκεια της εργασίας και καταλήξαµε σε κάποιες 

τεχνικές και προτάσεις που παραθέτουµε στην επόµενη ενότητα. 
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7.2.1 Τεχνικές βελτιστοποίησης της επίδοσης. 

 

Α)Πρώτα θα αναφέρουµε µια πρόταση συµβουλή. Είναι σκόπιµο τα µοντέλα που θα 

εισάγουµε να είναι όσο πιο απλά γίνεται ώστε να καταλαµβάνουν λίγο χώρο. Αυτή η 

πρόταση αν ισχύει για τα µοντέλα των σκηνικών ισχύει πολύ περισσότερο για τα 

µοντέλα των sprites, διότι απαιτούνται δεκάδες ίσως και εκατοντάδες µοντέλα να 

φορτωθούν στην µνήµη για την κίνησή τους. 

 

Β) Το πρόβληµα της καθυστέρησης που προκύπτει µε την εισαγωγή πολλών 

αντιπάλων µπορεί εν µέρει να αντιµετωπιστεί µε την εξής τεχνική για τις περιπτώσεις 

που οι αντίπαλοι που θέλουµε να εισάγουµε έχουν την ίδια αναπαράσταση. Στο 

παιχνίδι ο χαρακτήρας του κακού νάνου εισάγεται µε την addDwarf() στην κύρια 

κλάση. Η µέθοδος αυτή εκτελεί την διαδικασία που έχουµε περιγράψει για το 

φόρτωµα όλων των τριδιάστατων  µοντέλων για κάθε πόζα από τα αντίστοιχα αρχεία 

3DS. Η επανάληψη της διαδικασίας αυτής για την εισαγωγή ενός δεύτερου ή ενός 

τρίτου νάνου είναι καταστροφική.  

 

Αυτό που κάναµε ήταν το να εκµεταλλευτούµε την δυνατότητα κλονοποίησης ενός 

κλάδου του σκηνογραφήµατος που µας δίνει το API. Έτσι δηµιουργήσαµε µια µέθοδο 

addMoreDwarfs η οποία όταν καλείται µε µία πολύ έξυπνη γραµµή κώδικα που 

φαίνεται παρακάτω και βρίσκεται σε µια διαφορετική υλοποίηση της loadPoses() της 

EnemySprite, κλονοποιεί και οικιοποιείται το κλάδο του σκηνογραφήµατος που 

βρίσκεται κάτω από τον κόµβο switch του πρώτου νάνου που έχει δηµιουργηθεί και 

έτσι φτιάχνει έναν καινούργιο νάνο χωρίς να ξαναφορτώσει τα αρχεία 3DS. 

 

 
Η τεχνική αυτή από τις δοκιµές που κάναµε µειώνει την καθυστέρηση κατά 50-60%. 

 

Γ) Επίσης χρήσιµη είναι η  κατάλληλη ρύθµιση της µνήµης σωρού και του συλλέκτη 

σκουπιδιών ώστε ο τελευταίος  να µην προκαλεί µεγάλες καθυστερήσεις στην 

εκτέλεση. Η ρυθµίσεις αυτές γίνονται µε προσθήκη κατάλληλων ορισµάτων κατάτην 
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εκτέλεση όπως τα -Xms32m -Xmx512m  που προσδιορίζουν το ελάχιστο και το 

µέγιστο της µνήµης σωρού, ή όπως το -XX:+UseParallelGC µε το οποίο 

γίνεται χρήση παράλληλου συλλέκτη ο οποίος είναι πιο αποδοτικός για συστήµατα µε 

πολυεπεξεργαστές. 

∆)Τέλος µια  χρήσιµη τεχνική είναι και αυτή που περιγράψαµε στο κεφάλαιο 4.3.8 

και υλοποιήθηκε µε την χρήση της µεθόδου clearchain(). 
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7.3 ∆ιάγραµµα κλασεων 
Παρακάτω απεικονίζεται το διάγραµµα των 9 πιο βασικών κλάσεων του παιχνιδιού. 

Η απεικόνιση όλων των κλάσεων  (συνολικά 22) δεν ήταν δυνατή λόγω του µεγάλου 

όγκου του διαγράµµατος.  
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