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Πξφινγνο
Μεραλέο Γξαθηθψλ θαη Γξαθηθά Υπνινγηζηψλ

Ππόλογορ

Σθνπφο απηήο ηεο πηπρηαθήο είλαη λα εμεγήζεη ηη είλαη κηα κεραλή γξαθηθψλ, λα
αλαιχζεη ηελ εζσηεξηθή δνκή ηεο, αιιά θαη λα παξνπζηάζεη ηηο δηάθνξεο ηερλνινγίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηήλ. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη φιεο νη βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηα γξαθηθά ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Μεηά ηελ κειέηε
απηήο ηεο εξγαζίαο, ν αλαγλψζηεο ζα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο ψζηε λα θαηαλνήζεη ζε
γεληθέο γξακκέο πψο ιεηηνπξγνχλ ηα γξαθηθά ππνινγηζηψλ θαη νη κεραλέο γξαθηθψλ. Γηα
ηελ εξγαζία απηή θαηαζθεπάζηεθε απφ ην κεδέλ κία κεραλή γξαθηθψλ κε φλνκα EREBUS
Engine, ψζηε λα πινπνηεζνχλ ζηελ πξάμε θάπνηεο απφ ηηο ηερλνινγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηηο αθφινπζεο ζειίδεο. Θα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί κία έηνηκε κεραλή γξαθηθψλ
πνπ ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα λα πινπνηεζνχλ πεξηζζφηεξεο ηερλνινγίεο γξαθηθψλ αιιά
ηίπνηα δελ είλαη θαιχηεξν απφ ηελ εκπεηξία λα θαηαζθεπάζεη θάπνηνο κία κεραλή
γξαθηθψλ απφ ηελ αξρή. Φξεζηκνπνηήζεθε ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ Direct3D έηζη ψζηε λα
ζπκβαδίδεη απηή ε εξγαζία κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα αιιά θαη λα πξνζθέξεη ζην
αλαγλψζηε αιιά θαη ζηνλ ζπγγξαθέα γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.
Ο αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ λα ππάξρεη θαη ππνζηήξημε γηα OpenGL 3.0. Αιιά ιφγσ ηνπ φηη
θαζπζηέξεζε λα εκθαληζηεί ην ηειηθφ specification απηφ δελ ήηαλ εθηθηφ. Ζ εξγαζία ζα
μεθηλήζεη κηιψληαο ιίγν γηα ηελ ηζηνξία ησλ γξαθηθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηελ εμέιημε ηνπο
έσο ζήκεξα. Σηελ ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ ηα δχν βαζηθά 3D Graphics APIs, ην OpenGL
θαη ην Direct3D. Σηελ ζπλέρεηα ζα δνζεί έκθαζε ζηνλ ζθνπφ απηήο ηεο πηπρηαθήο. Γειαδή
ζηεο κεραλέο γξαθηθψλ θαη ζηηο ηερλνινγίεο γξαθηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηέο.
Διπίδσ απηή ε εξγαζία λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ αλαγλσζηψλ.
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1.Διζαγωγή
Ιζηοπική Αναδπομή
Τα γξαθηθά ππνινγηζηψλ είλαη έλα θιάδνο ηεο επηζηήκεο ππνινγηζηψλ πνπ ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αιιά θαη εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο
ξπζκνχο. Οη πξψηεο ρξήζεηο ηεο επηζηήκεο απηήο ήηαλ γηα ζηξαηησηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο
ζθνπνχο. Άιισζηε κφλν αλ ππήξρε ηζρπξή ρξεκαηνδφηεζε κπνξνχζε θάπνηνο λα
απνθηήζεη ή λα θαηαζθεπάζεη ππνινγηζηέο κε ηε δπλαηφηεηα λα απεηθνλίζνπλ γξαθηθά ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ αξρή έγηλε κε ην Whirlwind Computer ην 1945 ζην MIT ππφ ηελ
επνπηεία ηνπ Jay Forrester σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ASCA (Navy‟s Airplane Stability
and Control Analyzer). Τν ζχζηεκα απηφ ζα πξνζέθεξε έλα πξνγξακκαηηδφκελν
πεξηβάιινλ εμνκνησηή πηήζεο θαη ε πξψηε παξνπζίαζή ηνπ έγηλε ην 1951. Σίγνπξα δελ
ήηαλ ν πξψηνο ςεθηαθφο ππνινγηζηήο, αιιά ήηαλ ν πξψηνο πνπ είρε ηελ δπλαηφηεηα
απεηθφληζεο θεηκέλνπ θαη γξαθηθψλ ζε ηαιαληνζθφπην ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
Τα επφκελα ρξφληα πιήζνο λέσλ εθεπξέζεσλ έιαβαλ κέξνο θαη έθεξαλ επαλάζηαζε ζηνλ
θιάδν απηφ. Κάπνηα ζεκεία ηα νπνία αμίδεη λα ηα αλαθέξνπκε είλαη ηα παξαθάησ:
Τν 1962 ν Jack Bresenham δεκηνπξγεί έλαλ αιγφξηζκν πνπ απεηθνλίδεη επζείεο
γξακκέο ζε νζφλε κε pixels ηνλ νπνίν κεηά επεθηείλεη θαη γηα θχθινπο.
Σηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 ν Lary Roberts δείρλεη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ
νκνηνγελψλ ζπληεηαγκέλσλ , ησλ 4x4 κεηξψλ θαη ησλ αιγφξηζκσλ αλαγλψξηζεο
θξπκκέλσλ γξακκψλ.
Τν 1973 ν Bui Tuong Phong αλαπηχζεη ην κνληέιν θσηηζκνχ Phong. Τερληθή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη ζήκεξα θαη ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην ξεαιηζηηθέο
ηερληθέο θσηηζκνχ.
Σηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 παξνπζηάδεηαη κηα λέα δνκή δεδνκέλσλ, ηα BSP
Trees ( Binary Space Partitioning Trees ). Παξφηη ζηελ αξρή δελ αλαγλψξηζαλ
πνιινί ηελ ρξεζηκφηεηά ηεο, αξγφηεξα απνδείρηεθε κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο
δνκέο δεδνκέλσλ ζηα γξαθηθά ππνινγηζηψλ.
Τν 1992 ε Silicon Graphics παξνπζηάδεη ην OpenGL. Τν OpenGL πξνζέθεξε
δηαζχλδεζε πιηθνχ – ινγηζκηθνχ γηα ηελ δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ.

ήμεπα
πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα πξψηα ρξφληα ηεο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο ησλ
γξαθηθψλ ππνινγηζηψλ, ε απφθηεζε ελφο ππνινγηζηή κε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο
γξαθηθψλ είρε ηεξάζηην θφζηνο. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ φκσο θαη ηελ αικαηψδε
αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ην θφζηνο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ άξρηζε λα κεηψλεηε δξακαηηθά.
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Σήκεξα ν θαζέλαο κπνξεί λα απνθηήζεη έλα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή θάπνην
ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο γξαθηθψλ. Πιένλ ζηελ
ζεκεξηλή επνρή ηα γξαθηθά ππνινγηζηψλ έρνπλ κπεη γηα ην θαιά ζηε δσή καο.
Φξεζηκνπνηνχληαη γηα πάξα πνιινχο ζθνπνχο θαη έρνπλ πιεζψξα εθαξκνγψλ. Μεξηθά
παξαδείγκαηα είλαη ηα αθφινπζα:
Τέρλε θαη ςπραγσγία
o Κηλεκαηνγξάθνο, ηειεφξαζε, βηβιία, πεξηνδηθά, παηρλίδηα
Δπεμεξγαζία εηθφλαο
o Τξνπνπνίεζε εηθφλσλ, απαινηθή ζνξχβνπ
Δηθνληθή εμνκνίσζε
o Δμνκνησηέο πηήζεο, εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα
Σρεδηαζκφ
o Αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο, ζρεδηαζκφο ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ
Δπηζηεκνληθή αλάιπζε
o Ηαηξηθή, βηνινγία

Εικόνα 1-1: Αναπαράςταςθ Νευρώνα

Εικόνα 1-2: Γεωγραφικι Αναπαράςταςθ

Εικόνα 1-3: Αναπαράςταςθ Πλανιτθ

Εικόνα 1-4: Αναπαράςταςθ Κρανίου

Πίνακασ 1-1

Σα Ηλεκηπονικά Παισνίδια
Σπρλά κέζα ζε απηήλ ηελ εξγαζία ζα γίλεηαη αλαθνξά ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα.
Απηφ γίλεηαη επεηδή απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ηερληθέο γξαθηθψλ φισλ ησλ άιισλ
θαηεγνξηψλ θαη πιένλ είλαη ε πην ξαγδαία αλαπηπζζφκελε θαηεγνξία ζηα γξαθηθά
ππνινγηζηψλ. Παξαθάησ γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηνπο ηίηινπο πνπ ζεκάδεςαλ ηελ ηζηνξία
ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ.
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Τν 1962 ν Steven Russell ηνπ MIT δεκηνπξγεί ην
Spacewars! Τν παηρλίδη γίλεηαη ακέζσο γλσζηφ
ζε φιε ηελ θνηηεηηθή θνηλφηεηα.

Τν 1972 ε Atari θηηάρλεη ην Pong! Έλα ηφζν απιφ
νπηηθά παηρλίδη πνπ φκσο είρε θεξδίζεη ηνπο
πάληεο.

Τν 1980 ε Namco θηηάρλεη ην Pac-Man. Καηά
πνιινχο ην δεκνθηιέζηεξν arcade game φισλ
ησλ επνρψλ.

Τν 1985 ν Alexey Pajitnov θηηάρλεη ην παηρλίδη
πνπ ζα κείλεη ραξαγκέλν ζηελ ηζηνξία ησλ video
games, ην Tetris!
To 1992 παξνπζηάζηεθε απφ ηελ ID Software ην
Wolfenstein 3D. Έλα απφ ηα πξψηα shoot em up
παηρλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ πθέο. Τν
παηρλίδη ήηαλ 2D αιιά κε θάπνηεο ηερληθέο
θαηλφηαλ ζαλ 3D.
Τν 1993 ε ID Software θηηάρλεη ην DOOM θαη
αξγφηεξα ην 1994 ην DOOM 2. Ο παίθηεο πιένλ
έρεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ. Πιένλ
κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα.
Τν 1996 ην ζθεληθφ αιιάδεη εληειψο. Ζ ID
Software θηηάρλεη ην Quake. Τν παηρλίδη απηφ
θέξλεη επαλάζηαζε ζηα video games. Πιένλ ην
πεξηβάιινλ ηνπ είλαη πιήξσο 3D θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο θσηηζκνχ.
Πίνακασ 1-2
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Δηζαγσγή
Μεραλέο Γξαθηθψλ θαη Γξαθηθά Υπνινγηζηψλ
Τα επφκελα ρξφληα νη ηερλνινγίεο γξαθηθψλ γηα ηα video games αλαπηχζζνληαη κε
ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Quake2(1997), Unreal (1998), Quake3 (1999), Unreal Turnament
(2000), Unreal 2 (2003), Doom3 (2004), Farcry (2004) θαη κε ηα ηειεπηαία Unreal3 (2007)
θαη Crysis (2007) λα πιεζηάδνπλ νπηηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη ζήκεξα ηα παηρλίδηα
είλαη ην θαιχηεξν ζεκείν αλαθνξάο φηαλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα γξαθηθά ππνινγηζηψλ.

Η Ανάπηςξη Σος Τλικού
Απηή ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ γξαθηθψλ απαηηνχζε θαη αλάινγε ππνζηήξημε απφ ην
πιηθφ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηαζθεπή θαξηψλ γξαθηθψλ θαη επεμεξγαζηψλ πνπ
είραλ ζρεδηαζηεί ηδηθά γηα απηφ ην ζθνπφ.

Δπεξεπγαζηέρ
Οη κεγαιχηεξνη θαηαζθεπαζηέο κηθξνεπεμεξγαζηψλ Intel θαη AMD ελζσκάησζαλ ηηο
εληνιέο MMX ζηνπο επεμεξγαζηέο ηνπο θαη αξγφηεξα ηηο SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE5,
3DNow!, 3DNow!+. Απηά είλαη ζεη εληνιψλ SIMD ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ γηα λα θάλνπλ
πξάμεηο κε αξηζκνχο θηλεηήο ππνδηαζηνιήο, δηαλχζκαηα, κήηξεο θαη γεληθά καζεκαηηθέο
πξάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παηρλίδηα θαη multimedia εθαξκνγέο.

Κάπηερ Γπαθικών
Κάηη αλάινγν έγηλε θαη κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαξηψλ γξαθηθψλ. Ζ 3D-Fx ην 1996
παξνπζίαζε ηελ θάξηα γξαθηθψλ Voodoo. Σηελ νπζία ήηαλ έλαο επηηαρπληήο 3D γξαθηθψλ
πνπ ελεξγνπνηνχηαλ κφλν ζε 3D εθαξκνγέο. Απαηηνχζε ηελ παξνπζία θαη κίαο θχξηαο
θάξηαο γξαθηθψλ γηα ηηο ππφινηπεο 2D εθαξκνγέο. Ζ ζεηξά Voodoo (1 θαη 2 αξγφηεξα)
θξαηνχζε ηα ζθήπηξα ησλ γξεγνξφηεξσλ (κε δηαθνξά) θαξηψλ γξαθηθψλ γηα 3D παηρλίδηα
κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1998. Τφηε ν έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αληαγσληζηέο ηεο 3D-Fx, ε
nVidia παξνπζίαζε ην chip Riva TNT. Τν λέν chip ηεο nVidia πξνζέθεξε 32bit ρξψκα,
24bit Z-buffer θαη δελ ρξεηαδφηαλ άιιε θάξηα γηα ηηο 2D εθαξκνγέο. Απφ ην 1998 ε
ηερλνινγία ησλ θαξηψλ γξαθηθψλ αλαπηπζζφηαλ γνξγά θαη επέηξεπε ζηνπο
πξνγξακκαηηζηέο παηρληδηψλ λα βάινπλ λέεο ηερληθέο γξαθηθψλ ζηα παηρλίδηα ηνπο. Αμίδεη
λα αλαθέξνπκε ηελ παξνπζίαζε ηνπ chip GeForce256 απν ηελ nVidia ηνλ Αχγνπζην ηνπ
1999. Ήηαλ ην πξψην chip γηα 3D παηρλίδηα πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ έλαλ καζεκαηηθφ
ζπλεπεμεξγαζηή ν νπνίνο αλαιάκβαλε λα εθηειεί απηφ ηνπο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο
θαη λα αθήλεη ηελ CPU λα αζρνιείηαη κε άιια πξάκαηα φπσο ππνινγηζκνχο θπζηθήο,
ηερλεηήο λνεκνζχλεο θιπ. Τν 2000 ν κφλνο πιένλ αληίπαινο ηεο nVidia, ε ATI
παξνπζηάδεη ηελ ζεηξά Radeon ε νπνία δηέζεηε θαη απηή καζεκαηηθφ ζπλεπεμεξγαζηή. Απφ
ηφηε έσο ζήκεξα ε θφληξα ησλ 2 εηαηξηψλ ζπλερίδεη. Καη ε δχν εηαηξίεο βξίζθνληαη ζε
αγψλα δξφκνπ, θάζε
6 κήλεο βγάδνπλ λέεο θάξηεο γξαθηθψλ κε «ηεξαηψδεηο»
πξνδηαγξαθέο. Πιένλ ν αξηζκφο ησλ transistors ζηα chip πιεζηάδεη ην 1 δηζεθαηνκκχξην
θαη νη ζπρλφηεηεο ην 1GHz.Οη εηαηξίεο παξαγσγήο παηρληδηψλ πξνζπαζνχλ λα
εθκεηαιιεπηνχλ ζην έπαθξν ηεο ππάξρνπζεο θάξηεο γξαθηθψλ παξάγνληαο παηρλίδηα κε
ξεαιηζκφ πνπ θαλείο δελ ζα κπνξνχζε λα θαληαζηεί πξηλ κεξηθά ρξφληα.
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2.3D Graphics APIs
Γενικά
ηαλ άξρηζε ε επαλάζηαζε ησλ 3D παηρληδηψλ κε ηελ εκθάληζε ηνπ Quake ηεο ID
Software, ηα παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνχζαλ απνθιεηζηηθά ηελ CPU γηα ηνπο ππνινγηζκνχο
ησλ γξαθηθψλ. Φξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο ιεγφκελνπο «Software renderers». Τν πιενλέθηεκα
απηψλ ήηαλ φηη δελ πεξηνξηδφηαλ απφ ηηο θάξηεο γξαθηθψλ πνπ εθείλε ηελ επνρή είραλ
πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. Με ηελ επηηπρία φκσο ηνπ Quake θαη γεληθά ηελ άλνδν ησλ
πσιήζεσλ ησλ παηρληδηψλ άξρηζαλ λα απμάλνληαη νη πσιήζεηο θαη ησλ θαξηψλ γξαθηθψλ.
Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα νη εηαηξίεο λα αξρίζνπλ ηελ παξαγσγή πιηθνχ πνπ είρε εηδηθή
ππνζηήξημε γηα 3D games. Ταπηφρξνλα φιν θαη πεξηζζφηεξα παηρλίδηα άξρηζαλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ Graphics API φπσο ην OpenGL, ην DirectX θαη ην Glide. Παξφιν πνπ απηφ
ζήκαλε θαη ην ηέινο ησλ Software renderers, ηα παηρλίδηα εμαθνινπζνχζαλ λα ηνπο έρνπλ
ζαλ δεπηεξεχνληεο renderers γηα κεξηθά ρξφληα αθφκα.
Τη είλαη φκσο απηά ηα Graphics API πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ; Τν OpenGL ην
Direct3D θαη ην Glide; Δίλαη θάπνηεο δηεπαθέο πνπ βνεζάλε ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα γξάςεη
εθαξκνγέο νη νπνίεο παξάγνπλ 2D θαη 3D γξαθηθά. Τν πιενλέθηεκα απηψλ είλαη φηη έρνπλ
ππνζηήξημε απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαξηψλ γξαθηθψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα
έρνπλ ππνζηήξημε ζε επίπεδν hardware θαη έηζη ηα παηρλίδηα πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ λα
έρνπλ δξακαηηθά θαιχηεξεο επηδφζεηο θαη πνηφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο software renderers.
Σηελ νπζία πξφθεηηαη γηα δηεπαθέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ινγηζκηθνχ
θαη πιηθνχ.

Glide
Τν Glide ήηαλ έλα Graphics API απνθιεηζηηθά γηα 3D. Αλαπηχρζεθε απφ ηελ 3Dfx
απνθιεηζηηθά γηα ηηο θάξηεο γξαθηθψλ ηεο ( Voodoo ) θαη ήηαλ αθηεξσκέλν κφλν γηα
παηρλίδηα. Βαζηδφηαλ ζηε δνκή ηνπ OpenGL κε ηελ δηαθνξά φηη είρε θξαηήζεη κφλν φπνηεο
εληνιέο ρξεηαδφληνπζαλ ζηα παηρλίδηα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην Glide λα είλαη έλα
ηφζν κηθξφ API πνπ λα κπνξεί λα πινπνηεζεί εμνινθιήξνπ ζην hardware. Δθείλν ην
hardware ήηαλ νη θάξηεο Voodoo ηεο εηαηξίαο. Απηφ νδήγεζε ζε δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο
φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ππνζηήξημε κφλν 16bit ρξψκαηνο. Με ηελ ηαρχηεηα ησλ Voodoo
θαη ηελ επθνιία ηνπ Glide ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ε 3Dfx θπξίεπζε ηελ αγνξά ησλ
παηρληδηψλ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1998. Τν 1999 φκσο ε nVidia ( αιιά θαη ε ATI ιίγν αξγφηεξα )
θαηάθεξε κε ην chip Riva TNT θαη ρξεζηκνπνηψληαο OpenGL θαη Direct 3D λα μεπεξάζεη
ηηο θάξηεο Voodoo κε ην Glide. Καη επηπιένλ δελ είρε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ Voodoo (
16bit ρξψκα , κέγηζηε αλάιπζε 124x768, πθέο ρακειήο αλάιπζεο θιπ. ). Απηφ ήηαλ θαη ην
ηέινο ηνπ Glide.
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OpenGL
Τν OpenGL ( Open Graphics Library ) είλαη έλα cross-platform API ην νπνίν
αλαπηχρζεθε απφ ηελ Silicon Graphics Inc. (SGI) ην 1992. Σηηο αξρέο ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα
εθαξκνγέο CAD, εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη εμνκνησηέο πηήζεο θαη ππνζηεξηδφηαλ
απφ επαγγεικαηηθέο θάξηεο γξαθηθψλ ε νπνίεο είραλ πνιχ πςειφ θφζηνο. Τν 1997 ην
OpenGL άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηα παηρλίδηα κε απνηέιεζκα ηελ θπθινθνξία
θζελψλ θαξηψλ γξαθηθψλ κε ππνζηήξημε OpenGL.
Αλ θνηηάμνπκε ην OpenGL ζε πην ρακειφ επίπεδν, είλαη κία πξνδηαγξαθή. Γειαδή έλα
έγγξαθν ην νπνίν πεξηγξάθεη έλα ζχλνιν εληνιψλ θαη ηελ αθξηβή ζπκπεξηθνξά πνπ
πξέπεη λα έρνπλ. Απφ απηήλ ηελ πεξηγξαθή ε θαηαζθεπαζηέο chip γξαθηθψλ ζρεδηάδνπλ
πινπνηήζεηο – βηβιηνζήθεο ζπλαξηήζεσλ πνπ θηηάρηεθαλ γηα λα ηαηξηάδνπλ ηελ
πξνδηαγξαθή ηνπ OpenGL θάλνληαο ρξήζε ηελ επηηάρπλζε απφ ην πιηθφ φπνπ απηφ είλαη
δπλαηφ. Ζ πινπνίεζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ ζα πξέπεη λα πεξάζεη κε επηηπρία θάπνηα ηεζη
ψζηε λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ OpenGL πινπνίεζε.

ARB Group
Απφ ην 1992 ε αλάπηπμε ηνπ OpenGL γίλεηαη απφ ην ARB Group ( OpenGL
Architecture Review Board ). Τν ARB Group απαξηίδεηαη απφ κεγάιεο εηαηξίεο
πιεξνθνξηθήο: 3Dlabs, Apple, ATI, Dell, IBM, Intel, nVidia, SGI θαη Sun Microsystems θαη
άιιεο. Τν group ζπλεδξηάδεη θάζε ηξείο κήλεο. Δίλαη ππεχζπλν γηα εμειίζζεη ην API, λα
εμεηάδεη θαη λα εγθξίλεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ δηάθνξεο εηαηξίεο. Σηηο
21 Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2006 ν έιεγρνο ηνπ OpenGL πεξλάεη ζην Khronos Group. Απηφ έγηλε
γηα ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε ηνπ OpenGL αιιά θαη γηα ηελ ελνπνίεζε ηνπ κε ην OpenGL
ES ( κηα έθδνζε ηνπ OpenGL γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ).

Οι Δπεκηάζειρ ηος OpenGL
Ζ δνκή ηνπ OpenGL επηηξέπεη ζηνπο θαηαζθεπαζηέο λα παξέρνπλ επηπιένλ
δπλαηφηεηεο ζην API κέζσ ησλ επεθηάζεσλ (extensions) φηαλ εκθαλίδεηαη θάπνηα λέα
ηερλνινγία. Οη λέεο απηέο επεθηάζεηο κπνξεί λα εηζάγνπλ λέεο ζπλαξηήζεηο θαη ζηαζεξέο,
θαη κπνξεί λα βειηηζηνπνηήζνπλ ή λα εμαιείςνπλ πεξηνξηζκνχο ζε ήδε ππάξρνπζεο
ζπλαξηήζεηο ηνπ OpenGL. Κάζε θαηαζθεπαζηήο έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ιεθηηθφ γηα λα
νλνκάδεη ηηο επεθηάζεηο(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη ζηαζεξψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ απηέο) πνπ θηηάρλεη. Γηα παξάδεηγκα ην ιεθηηθφ ηεο nVidia είλαη ην «NV».
Μία ζπλάξηεζε είλαη ε glCombinerParameterfvNV() θαη κηα ζηαζεξά ε
GL_NOMAL_MAP_NV. ηαλ απφ δχν θαη πάλσ θαηαζθεπαζηέο ζπκθσλνχλ γηα κηα
επέθηαζε ηφηε ε επέθηαζε παίξλεη ην ιεθηηθφ «EXT» θαη αλ ζπκθσλήζεη θαη φιν ην ARB
Group ηφηε ην ιεθηηθφ «ARB».
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OpenGL Pipeline
Ο εζσηεξηθφο κεραληζκφο ηνπ OpenGL ζα κπνξνχζε λα παξαζηαζεί κε ην
παξαθάησ ζρήκα:

Εικόνα 2-1: OpenGL Pipeline

Κνηηάδνληαο ην ζρήκα κπνξνχκε λα δνχκε πσο νη εληνιέο κπνξνχλ λα
επεμεξγαζηνχλ απφ ην OpenGL θαηεπζείαλ ή ζε κνξθή Display List. Οη Display Lists
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα βειηηζηνπνίεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε εληνιψλ, αιιά δελ
κπνξνχλε φιεο νη εληνιέο λα εηζαρζνχλ ζε Display Lists.
Τν πξψην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ OpenGL είλαη ν evaluator. Σε απηφ ην
ζηάδην κεηαηξέπνληαη (αλ ππάξρνπλ) πνιπσλπκηθέο εμηζψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ
δηάθνξεο επηθάλεηεο, ζε απινχζηεξεο εμηζψζεηο.
Σην επφκελν ζηάδην γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ν θσηηζκφο ηεο γεσκεηξηθήο
πιεξνθνξίαο. Καη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο γηα λα απεηθνληζηνχλ ζηελ νζφλε.
Καηά ην Rasterization ε πξνεγνχκελεο κεηαζρεκαηηζκέλεο πιεξνθνξίεο
κεηαηξέπνληαη ζε pixels. Δθηφο φκσο απφ ηηο πξνεγνχκελεο πιεξνθνξίεο
ρξεζηκνπνηνχληαη (αλ ππάξρνπλ) θαη πθέο.
Σηελ ζπλέρεηα γίλνληαη αλ ρξεηαζηεί πξάμεηο ζηα pixels αλάινγα κε ηηο ήδε
απνζεθεπκέλεο ηηκέο.
Καη ηειηθά ην απνηέιεζκα πεγαίλεη ζην frame buffer.
Τν ζρήκα πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ είλαη κηα απινπνηεκέλε έθδνζε ηεο δηαδηθαζίαο. Σε
θάζε λέα έθδνζε ηνπ OpenGL πξνζηίζεληαη ή αθαηξνχληαη δηάθνξα ζηάδηα. Σηελ
απεξρφκελε έθδνζε 3.0 ηνπ OpenGL ζα ππάξμνπλ αξθεηά κεγάιεο αιιαγέο.
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Direct3D
Τν Direct3D είλαη έλα κέξνο ηνπ DirectX ηεο Microsoft. Τξέρεη απνθιεηζηηθά ζε
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows θαη είλαη ην βαζηθφ API πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θνλζφιεο ηεο
Microsoft, ην XBOX θαη ην XBOX360. Τν Direct 3D ήηαλ έλα θαζαξά 3D ΑPI κέρξη ηελ
έθδνζε 8 φπνπ ην DirectDraw (έλα API πνπ ήηαλ ππεχζπλν γηα ηα 2D γξαθηθά θαη ήηαλ
κέξνο ηνπ DirectX) εγθαηαιείθηεθε απφ ηελ Microsoft θαη έηζη ην Direct3D αλέιαβε θαη ηα
2D γξαθηθά.
πσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ, ην Direct3D είλαη έλα θνκκάηη ηνπ DirectX ην νπνίν
παξνπζηάζηεθε πξψηε θνξά ην 1995. Ζ Microsoft ην 1994 ιίγνπο κήλεο πξηλ ηελ
θπθινθνξία ησλ Windows 95 θνβφηαλ ην γεγνλφο φηη ην λέν ηεο πξντφλ δελ ζα έβξηζθε
αληαπφθξηζε απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο παηρληδηψλ. Τν πξνεγνχκελφ ηεο ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα, ην DOS, ζεσξνχηαλ απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαιχηεξν γηα ηελ αλάπηπμε
παηρληδηψλ. Τν DOS έδηλε άκεζε πξφζβαζε ζην πιηθφ ( θάξηα γξαθηθψλ, θάξηα ήρνπ,
πιεθηξνιφγην, πνληίθη ) ελψ ηα Windows 95 κε ην λέν ηνπο ζχζηεκα πξνζηαζίαο κλήκεο
δελ άθελε κεγάιν έιεγρν ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο. Ζ Microsoft έπξεπε λα βξεη έλα ηξφπν
λα δψζεη φζν έιεγρν απαηηνχζαλ νη πξνγξακκαηηζηέο θαη έπξεπε λα ην θάλεη γξήγνξα
γηαηί ηα Windows 95 επείραλ ειάρηζηνπο κήλεο απφ ηελ θπθινθνξία ηνπο. Απηφ έγηλε κε ηελ
θπθινθνξία ηεο πξψηεο έθδνζεο ηνπ DirectX. Τν DirectX ήηαλ έλα ζχλνιν απφ API γηα
multimedia εθαξκνγέο. Οη βαζηθέο ήηαλ ην DirectDraw γηα 2D εθαξκνγέο, ην Direct3D (ην
νπνίν παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ έθδνζε 3 ηνπ DirectX) γηα 3D εθαξκνγέο, ην
DirectSound γηα ήρν, ην Direct Input γηα ζπζθεπέο εηζφδνπ φπσο πιεθηξνιφγηα, mouse θαη
Joysticks.

Direct3D 10
Απφ ηφηε έσο ζήκεξα ην Direct3D έρεη αιιάμεη πνιιέο εθδφζεηο θαη βξίζθεηαη ζήκεξα
ζηελ έθδνζε 10.1. Μάιηζηα απφ ηελ έθδνζε 10 θαη κεηά ε δνκή ηνπ έρεη αιιάμεη εληειψο
ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έρεη επαλαζρεδηαζηεί
απφ ηελ αξρή κε ζθνπφ λα έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα απαηηεί ην πιηθφ θαη ην
ινγηζκηθφ ηηο επφκελεο γεληάο. Γη απηφ ην ιφγν απφ ην API έρνπλ αθαηξεζεί πνιιά
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ πιηθφ παιηφηεξεο ηερλνινγίαο. Έλαο
δπζάξεζηνο πεξηνξηζκφο ηνπ Direct3D 10 είλαη φηη ππνζηεξίδεη κφλν Windows Vista. Απηφ
ζπκβαίλεη επεηδή ην API γηα λα ιεηηνπξγήζεη απαηηεί ην λέν κνληέιν νδεγψλ ηεο Microsoft,
ην WDDM (Windows Vista Display Driver Model) ην νπνίν θπζηθά ππνζηεξίδεηαη κφλν απφ
ηα Windows Vista. Έηζη ζην λέν κνληέιν ν νδεγφο έρεη ρσξηζηεί ζε δχν κεγάια κέξε. Τν
user mode driver θαη ην kernel mode driver. Ζ ινγηθή είλαη λα θξαηεζνχλ νη νδεγνί
επηπέδνπ ρξήζηε γηα ηηο Direct3D εθαξκνγέο απνκνλσκέλνη απφ ηνπο νδεγνχο επηπέδνπ
ππξήλα έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδεη ν έλαο ηνλ άιιν. Παιηφηεξα κε ην Direct3D 9 πνπ φινο
ν νδεγφο ήηαλ ζηνλ ππξήλα, φηαλ θαηέξξεε «έπαηξλε» καδί ηνπ θαη ην ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα. Τψξα κε ην λέν απηφ κνληέιν νδεγψλ ην ζχζηεκα γίλεηαη πην ζηαζεξφ. Δπίζεο ν
εζσηεξηθφο κεραληζκφο έρεη επαλαζρεδηαζηεί απφ ηελ αξρή. Έσο ηελ έθδνζε 9 ν
εζσηεξηθφο κεραληζκφο ήηαλ παξφκνηνο κε απηφλ ηνπ OpenGL. Πιένλ ν λένο κεραληζκφο
ηνπ Direct3D 10 είλαη πιήξσο πξνγξακκαηηδφκελνο. Σπλνπηηθά ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
Direct3D 10 είλαη ηα εμήο:
Geometry Shader: Πξνζζήθε λένπ ηχπνπ κνλάδαο Shader ζηνλ εζσηεξηθφ
κεραληζκφ αλάκεζα απφ ηελ Vertex Shader Unit θαη ηελ Pixel Shader Unit.
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Δηθνληθή κλήκε γηα ηνπο επεμεξγαζηέο ησλ θαξηψλ γξαθηθψλ.
Νέα έθδνζε Shader Unit: Shader Model 4.0: Τν λέν κνληέιν πεξηιακβάλεη
κεγαιχηεξν εχξνο εληνιψλ θαη ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη αθεξαίνπο αξηζκνχο.
Ο θιαζζηθφο εζσηεξηθφο κεραληζκφο έρεη εγθαηαιεηθηεί. Τα πάληα πιένλ κπνξνχλ
λα πξνγξακκαηηζηνχλ.
Τα bits ηθαλφηεηαο έρνπλ θαηαξγεζεί. Απηά ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ γηα λα
γλσζηνπνηήζνπλ ζην Direct3D ηη ραξαθηεξηζηηθά ππνζηήξηδε ε θάζε GPU. Με απηά
ηα bits λα κελ πθίζηαληαη πιένλ, νη θαηαζθεπαζηέο θαξηψλ γξαθηθψλ ζα έρνπλ
πνιχ κηθξφηεξα πεξηζψξηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ θαξηψλ ηνπο ζε ζέκαηα
ραξαθηεξηζηηθψλ.

Direct3D 10 Pipeline
Σηελ παξαθάησ θσηνγξαθία απεηθνλίδεηαη ε λέα πξνγξακκαηηδφκελε pipeline ηνπ
Direct3D10.

Εικόνα 2-2: Direct3D 10 Pipeline

ια ηα ζηάδηα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ην API. Τα ζηάδηα πνπ είλαη κέζα
ζε ειιείςεηο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ κε κηα γιψζζα πνπ νλνκάδεηαη HLSL. Θα
πνχκε πεξηζζφηεξα γηα απηήλ αξγφηεξα. Τν θάζε ζηάδην πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
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Input-Assembler Stage: Απηφ ην ζηάδην είλαη ππεχζπλν γηα λα ηξνθνδνηεί ηελ
pipeline κε δεδνκέλα (ηξίγσλα, γξακκέο, ζεκεία).
Vertex-Shader Stage: Απηφ ην ζηάδην είλαη ππεχζπλν γηα πξάμεηο φπσο
κεηαζρεκαηηζκνί θαη θσηηζκνί. Τν ζηάδην απηφ είλαη πιήξσο πξνγξακκαηηδφκελν
θαη πξέπεη λα πεξηγξαθζεί κε αθξίβεηα απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή κε ηελ γιψζζα
HLSL πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ.
Geometry-Shader Stage: Τν ζηάδην απηφ επεμεξγάδεηαη νιφθιεξα γεσκεηξηθά
ζηνηρεία. Ζ είζνδνο ηνπ κπνξεί λα είλαη έλα νιφθιεξν γεσκεηξηθφ ζηνηρείν (έλα
ηξίγσλν ή κία γξακκή ή έλα ζεκείν). Δπίζεο κία δπλαηφηεηα πνπ έρεη απηφ ην
ζηάδην είλαη λα απνθφπηεη απφ ηελ έμνδν νιφθιεξα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ή λα
παξάγεη άιια ηα νπνία δελ έρνπλ δνζεί ζαλ είζνδνο.
Stream-Output Stage: Τν ζηάδην απηφ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζηέιλεη ή λα δέρεηαη
δεδνκέλα απφ ηελ κλήκε πξηλ θηάζνπλ ζην επφκελν ζηάδην.
Rasterizer Stage: Απηφ ην ζηάδην απνθφπηεη κέξε ηεο γεσκεηξίαο άκα δελ
ρξεηάδνληαη θαη εηνηκάδεη ηελ γεσκεηξία γηα ην επφκελν ζηάδην.
Pixel-Shader Stage: Τν ζηάδην απηφ δέρεηαη ζαλ είζνδν δεδνκέλα γηα ην πνηα pixel
αληηζηνηρνχλ ζηελ γεσκεηξία πνπ πξέπεη λα δσγξαθηζηεί θαη ππνινγίδεη ην ρξψκα
ηνπ θάζε pixel. Απηφ ην ζηάδην είλαη πιήξσο πξνγξακκαηηδφκελν θαη πξέπεη λα
θαζνξηζηεί απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή κε ηελ HLSL.
Output-Merger Stage: Απηφ είλαη ην ηειηθφ ζηάδην. Δδψ ζπλδπάδνληαη δηάθνξα
δεδνκέλα εμφδνπ θαη παξάγεηαη ε ηειηθή εηθφλα πνπ βιέπνπκε ζηελ νζφλε.
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OpenGL VS Direct3D
Ο παξαπάλσ ηίηινο είλαη κηα αλαδήηεζε πνχ φινη νη πξνγξακκαηηζηέο γξαθηθψλ
έρνπλ γξάςεη ζην Google. Καλείο δελ κπνξεί λα πεη φηη θάπνην απφ ηα δχν API είλαη
«θαιχηεξν» απφ ην άιιν. Δμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ γξάθεη θψδηθα ν θάζε
πξνγξακκαηηζηήο, ζε ηη πιηθφ θαη πεξηβάιινλ ζα ηξέρεη ε εθαξκνγή θαη απφ άιινπο
παξάγνληεο. Ζ αιήζεηα είλαη πσο ην OpenGL είρε θαζαξφ πξνηέξεκα ζε ζρέζε κε ην
Direct3D πξηλ κεξηθά ρξφληα. Ήηαλ πην γξήγνξν θαη κπνξνχζε λα παξάγεη γξαθηθά
θαιχηεξεο πνηφηεηαο. Με ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο φκσο ηνπ Direct3D ηα δχν API απφ
άπνςε επηδφζεσλ θαη πνηφηεηαο είλαη ζρεδφλ ηζάμηα. Αο εληνπίζνπκε φκσο ηηο δηαθνξέο
ηνπο.

OpenGL VS Direct3D
Θέμα

OpenGL

Direct3D

Πιαηθφξκα

Windows, Linux, MacOS,
BeOS, Playstation 3,
Gamecube, Google
Android, SGI Platforms θαη
άιια.

Windows, XBOX, XBOX360

Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ

Καιή ππνζηήξημε γηα φιεο
ζρεδφλ ηεο γιψζζεο.

Καιή ππνζηήξημε γηα ηηο
γιψζζεο: C/C++, Visual
Basic θαη φιεο ηηο .NET
γιψζζεο.

Δπεθηαζηκφηεηα

Μπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ
αλά πάζα ζηηγκή λέα
features κέζσ extensions.

Γηα λα πξνζηεζνχλ λέα
features πξέπεη λα βγεη λέα
έθδνζε ηνπ API.

Βνεζεηηθέο βηβιηνζήθεο

GLU Library. Βηβιηνζήθε κε
ειάρηζηεο ζπλαξηήζεηο.

D3DX Library. Βηβιηνζήθε
κε πάξα πνιιέο
ζπλαξηήζεηο.

Σπγγξαθή θψδηθα

Γελ απαηηείηαη ρξήζε
δεηθηψλ.
Κψδηθαο κηθξφηεξνο ζε
κέγεζνο απφ φηη ζην
Direct3D γηα ην ίδην
απνηέιεζκα.

Δθηεηακέλε ρξήζε δεηθηψλ.
Κψδηθαο κεγαιχηεξνο ζε
κέγεζνο απφ φηη ζην
OpenGL γηα ην ίδην
απνηέιεζκα.

Πίνακασ 2-1

Κνηηάδνληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξείηε λα βγάιεηε κφλνη ζαο ζπκπεξάζκαηα.
Σίγνπξα ην OpenGL έρεη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα θαη πξέπεη λα αλαθεξζεί: Έρεη
ππνζηήξημε γηα φιεο ζρεδφλ ηεο πιαηθφξκεο, ελψ ην Direct3D κφλν γηα ηηο πιαηθφξκεο
ηεο Microsoft.
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Shaders
ηαλ γίλεηαη render κηα ζθελή, ζηέιλνληαη φιεο ηεο πιεξνθνξίεο ηηο ζθελήο ζηελ
θάξηα γξαθηθψλ γηα λα ηηο επεμεξγαζηεί. Οη θάξηεο γξαθηθψλ έρνπλ θάπνηνπο ζηάληαξ
αιγνξίζκνπο γηα ηελ επεμεξγαζία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. Τελ ιεγφκελε Fixed Function
Pipeline (FFP). Ο πξνγξακκαηηζηήο απιά εηζάγεη ηα δεδνκέλα ηνπ, επεξεάδεη κεξηθνχο
δηαθφπηεο θαη ε FFP αλαιακβάλεη λα επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα. Δδψ φκσο ππάξρεη έλα
πξφβιεκα: δελ δίλεηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ν απφιπηνο έιεγρνο γηα ηελ απφδνζε ησλ
πιεξνθνξηψλ ζηελ νζφλε. Γηα απηφ ην ιφγν ην 2001 βγήθαλ νη πξψηεο θάξηεο γξαθηθψλ
πνπ ππνζηήξηδαλ shaders.
Οη shaders ζηελ νπζία είλαη κηθξά πξνγξάκκαηα πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ
θαζνξίδνπλ κε αθξίβεηα ην πψο ην API ζα επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα πνπ ηνπ
ηξνθνδνηνχκε.
Υπάξρνπλ ηξία είδε shaders:
Vertex Shaders: Φεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ vertices.
Geometry Shaders: Φεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πνιχγσλα θαη κάιηζηα
κπνξνχλ αθφκα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέα.
Pixel Shaders: Φεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ pixels.
Να αλαθεξζεί εδώ πσο νη Geometry Shaders ππάξρνπλ κόλν ζην OpenGL κε ηελ ρξήζε
ηδηθνύ extension θαη ζηελ έθδνζε 10+ ηνπ Direct3D.
Μφιηο ν θψδηθαο ησλ shaders θνξησζεί ζηελ θάξηα γξαθηθψλ ε FFP απελεξγνπνηείηαη θαη
ην API επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα φπσο πεξηγξάθνπλ νη shaders (θάηη πνπ απαηηεί ε
pipeline ηνπ D3D10 αθνχ είλαη κφλν πξνγξακκαηηδφκελε). Ο θψδηθαο ησλ shaders ζηελ
αξρή ήηαλ ζε assembly αιιά ηψξα πιένλ έρνπλ θηηαρηεί γιψζζεο πνπ κνηάδνπλ πνιχ
ζηελ C. Γηα ην OpenGL ππάξρεη ε GLSL ( OpenGL Shading Language ) θαη γηα ην Direct3D
ε HLSL ( High-Level Shading Language ). Δπίζεο ππάξρνπλ θαη γιψζζεο απφ ηνπο
θαηαζθεπαζηέο θαξηψλ γξαθηθψλ. Ζ CG ηεο nVidia θαη ε ASHLI ηεο ATI.
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3.Μησανέρ Γπαθικών
Γενικά
Σηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο έγηλε αλαθνξά θάπνησλ βαζηθψλ πξαγκάησλ γχξσ απφ
ηα γξαθηθά. Αο δνχκε ηψξα ηη είλαη κηα κεραλή γξαθηθψλ.
Κάζε εθαξκνγή 3D γξαθηθψλ έρεη έλα θνκκάηη πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηα γξαθηθά. Απηφ
νλνκάδεηαη κεραλή γξαθηθψλ ( ή 3D Graphics Engine ή 3D Engine ) . Χάρλνληαο θαλείο
ζην internet ή ζε βηβιηνγξαθία ζα βξεη δεθάδεο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο γηα ην ηη είλαη κηα
κεραλή γξαθηθψλ. Αλ ξσηήζεη θάπνηνο δέθα πξνγξακκαηηζηέο ζα πάξεη δέθα δηαθνξεηηθέο
απαληήζεηο νη νπνίεο φκσο ζα κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο.
Μηα κεραλή γξαθηθψλ κπνξεί λα παξαηεξεζεί απφ δπν νπηηθέο γσλίεο. Ζ κηα είλαη
απφ ηελ κεξηά ηνπ πξνγξακκαηηζηή κηαο 3D εθαξκνγήο πνπ απιά ρξεζηκνπνηεί κηα έηνηκε
κεραλή γξαθηθψλ θαη ε άιιε απφ ηελ κεξηά ηνπ πξνγξακκαηηζηή πνπ θηηάρλεη απηήλ ηελ
κεραλή γξαθηθψλ. Σηελ πξψηε πεξίπησζε ε κεραλή γξαθηθψλ κπνξεί λα παξνκνηαζηεί
ζαλ κηα κεραλή απηνθηλήηνπ. Ο νδεγφο γπξίδεη ην θιεηδί θαη ε κεραλή κπαίλεη ζε
ιεηηνπξγία. Ο νδεγφο δελ είλαη αλάγθε λα γλσξίδεη πψο ιεηηνπξγεί εζσηεξηθά ε κεραλή γηα
λα ηελ βάιεη ζε ιεηηνπξγία, αιιά πξέπεη λα μέξεη φηη πξέπεη λα γπξίζεη ην θιεηδί. Αληίζηνηρα
ν πξνγξακκαηηζηήο πνπ θηηάρλεη κηα 3D εθαξκνγή δελ είλαη αλάγθε λα μέξεη πψο
ιεηηνπξγεί ε κεραλή γξαθηθψλ ηεο. Αξθεί λα μέξεη λα θαιέζεη ηελ ζπλάξηεζε
Turn_Key_In_Ignition_Lock() (δειαδή λα γπξίδεη ην θιεηδί).
Αληί ινηπφλ λα δνθηκάζνπκε λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ γηα ην ηη είλαη κηα κεραλή γξαθηθψλ
αο επηθεληξσζνχκε ζην ηη πξέπεη λα θάλεη κηα κεραλή γξαθηθψλ γηα εκάο. Φνλδξηθά κηα
κεραλή γξαθηθψλ ζα πξέπεη ινηπφλ λα θάλεη ηα παξαθάησ:
Να κπνξεί λα δερηεί ζαλ είζνδν ή λα δεκηνπξγήζεη απφ κφλε ηεο δεδνκέλα ηα
νπνία αθνξνχλ πιεξνθνξίεο απεηθφληζεο. Μπνξεί λα είλαη γεσκεηξηθέο
πιεξνθνξίεο, πθέο, πιεξνθνξίεο ζέζεο γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ, πιεξνθνξίεο
νπηηθήο γσλίαο θιπ.
Να κπνξεί λα επεμεξγαζηεί, λα κεηαζρεκαηίζεη απηά ηα δεδνκέλα θαη λα ηα
απνδψζεη ( ή εκθαλίζεη ) ζηελ νζφλε.

Σα Μέπη μιαρ Μησανήρ Γπαθικών
Παξαπάλσ πεξηγξάθζεθε κε ιίγα ιφγηα ηη είλαη θαη ηη πξέπεη λα θάλεη κηα κεραλή
γξαθηθψλ. Κάζε κεραλή γξαθηθψλ απνηειείηαη απφ θάπνηα κέξε. Τν θάζε έλα είλαη
ππεχζπλν γηα θάπνηα ιεηηνπξγία. Σηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη πην αλαιπηηθά ηα βαζηθά
θνκκάηηα απφ ηα νπνία ζπλήζσο απνηειείηαη κηα κεραλή γξαθηθψλ.
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3D Object File Loader
Γηα λα απεηθνληζηνχλ γεσκεηξηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ νζφλε, ζα πξέπεη ε κεραλή
γξαθηθψλ λα ηηο έρεη θνξηψζεη απφ θάπνην αξρείν ή λα ηηο δεκηνπξγήζεη απφ κφλε ηεο
κε αληίζηνηρνπο αιγνξίζκνπο. ηαλ απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη πνιχπινθεο (π.ρ. έλα
κνληέιν ελφο αλζξψπηλνπ ζψκαηνο.) δελ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε ηελ βνήζεηα
αιγνξίζκσλ αιιά πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ κε ηελ βνήζεηα θάπνηνπ ζρεδηαζηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, φπσο ην 3D Studio MAX, ην Maya θαη άιια. Σηελ ζπλέρεηα αθνχ
απνζεθεπηνχλ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ αξρείν ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο
αιγφξηζκνο ζηελ κεραλή γξαθηθψλ πνπ λα κπνξεί λα δηαβάζεη απηά ηα αξρεία θαη λα
θνξηψζεη ηεο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε απηά. Τα δπν πην ζπλεζηζκέλα
format αξρείσλ είλαη ηα «obj» θαη «3ds» ησλ πξνγξακκάησλ Maya θαη 3D Studio MAX
αληίζηνηρα. Τν πιενλέθηεκά ηνπο είλαη πσο είλαη απιά ζηελ δνκή ηνπο ( ηδηθά ηα obj )
θαη επίζεο ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ γηα απηά. Οη πνιχ γλσζηέο θαη
εκπνξηθέο κεραλέο γξαθηθψλ ζπλήζσο δελ ππνζηεξίδνπλ θαλέλα απφ απηά ηα format.
Αληηζέησο νη πξνγξακκαηηζηέο ηνπο θηηάρλνπλ δηθά ηνπο format πνπ πεξηέρνπλ
αθξηβψο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ε κεραλή γξαθηθψλ θαη αθξηβψο ζηελ κνξθή
πνπ ηηο ρξεηάδεηαη.
Τν format πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ηελ κεραλή γξαθηθώλ πνπ θηηάρηεθε γηα λα
ζπλνδεύζεη ηελ πηπρηαθή απηή είλαη ην «obj».
Texture Loader
Απφ κία κεραλή γξαθηθψλ δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ε δπλαηφηεηα λα θνξηψλεη
θσηνγξαθίεο (ή αιιηψο πθέο) ψζηε λα έρνπκε νκνξθφηεξα θαη πην πνηνηηθά γξαθηθά.
Σε παξαθάησ θεθάιαην ζα εμεγήζνπκε ηη είλαη νη πθέο θαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη.
Renderer
Μηα ζσζηή κεραλή γξαθηθψλ ζα πξέπεη λα έρεη έλα κεραληζκφ ψζηε λα επηθνηλσλεί ν
πξνγξακκαηηζηήο κε ην Graphics API ρσξίο φκσο λα ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα ν λα μέξεη
ην API απηφ. Θα πξέπεη δειαδή λα πξνζθέξεη ζπλαξηήζεηο πςεινχ επηπέδνπ νη νπνίεο
κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα θαινχλ ζπλαξηήζεηο ηνπ API. Ο κεραληζκφο απηφο ζα πξέπεη λα
θνξηψλεη shaders, λα ζηέιλεη ζηελ θάξηα γξαθηθψλ γεσκεηξηθέο πιεξνθνξίεο, λα
αιιάδεη δηαθφπηεο θαη άιια.
Scene Manager
Έλα ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ (ή κηα ζθελή) κπνξεί λα απνηειείηαη απφ δηάθνξεο
πιεξνθνξίεο ηνπ ζηελ νπζία αληηπξνζσπεχνπλ αληηθείκελα ή άιιεο νληφηεηεο. Βνπλά,
δέληξα, νπξαλφο, θψηα θιπ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο κεραληζκφο ν νπνίνο ζα
δηαρεηξίδεηαη φιε ηελ ζθελή. Να κεηαθηλεί ηα αληηθείκελα θαη ηα θψηα, λα ειέγρεη πνηα
πξέπεη λα ζηαινχλ ζηελ θάξηα γξαθηθψλ γηα επεμεξγαζία θιπ.
Αλάινγα ηελ κεραλή γξαθηθώλ κπνξεί λα κελ ζπλαληάκε όια απηά ηα θνκκάηηα ή λα
ζπλαληάκε άιια θνκκάηηα πνπ δελ έρνπκε αλαθέξεη εδώ. Η δνκή ηεο κεραλήο γξαθηθώλ
εμαξηάηαη από ηνλ πξνγξακκαηηζηή θαη πώο λνκίδεη απηόο είλαη θαιύηεξα.
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Σα Πλεονεκηήμαηα ηος Ανηικειμενοζηπαθούρ
Ππογπαμμαηιζμού
Ο Αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκφο είλαη έλα πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν ζηελ
αλάπηπμε κηαο κεραλήο γξαθηθψλ. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο κηαο κεραλήο γξαθηθψλ
αιιά θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηεο λα ρσξίδεηαη ζε πνιιά κέξε, είλαη αλαγθαία ε ρξήζε κηαο
αληηθεηκελνζηξαθνχο γιψζζαο. Σηελ κεραλή γξαθηθψλ πνπ αλαπηχρζεθε γηα απηήλ ηελ
πηπρηαθή εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιψζζα C++. Έηζη ρσξίζηεθαλ θαη νκαδνπνηήζεθαλ
ζε θιάζεηο ηα δηάθνξα κέξε ηεο κεραλήο γξαθηθψλ. Με ηε βνήζεηα ηνπ πνιπκνξθηζκνχ
δφζεθε ζηελ κεραλή ε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίδεη πνιιά Graphics API ρσξίο λα ρξεηαζηεί
λα αιιάμεη ε δνκή ηεο αιιά θαη ρσξίο λα πξέπεη λα κεηαγισηηηζηεί πάιη απφ ηελ αξρή θάζε
θνξά πνπ ελαιιάζζεηαη API. Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηνπ πνιπκνξθηζκνχ είλαη πσο δίλεη
ηελ δπλαηφηεηα λα έρνπκε έλαλ εληαίν ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ αληηθεηκέλσλ αθνχ γίλεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί ε ίδηα βαζηθή θιάζε γηα φια ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ θάπνηα θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά. Αθνινπζεί έλα ζρεδηάγξακκα κε ηα βαζηθά κέξε ηεο κεραλήο γξαθηθψλ
πνπ αλαπηχρζεθε γηα απηήλ ηελ εξγαζία, ηελ EREBUS Engine.

Η Erebus Engine

Viewport

Camera

Main Application

Scene Manager

Core

Movable Object

Render Target

Render Window

Direct3D Window

Render To Texture

Geometry Object

OpenGL Window

Point Light

Light

Spot Light

RenderSystem

Direct3D
RenderSystem

OpenGL
RenderSystem

Εικόνα 3-1: EREBUS Engine Structure
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4.Πολύγωνα και Γεωμεηπικέρ Πληποθοπίερ

Εικόνα 4-1: Crysis Screenshot

Γενικά
Κνηηάδνληαο ηελ παξαπάλσ εηθφλα ίζνο λα ζαο θαλεί παξάμελν άκα ζαο πεη θάπνηνο
φηη φιν απηφ ην ηνπίν απνηειείηαη απφ επίπεδεο επηθάλεηεο θαη κάιηζηα απφ ηξίγσλα! Οη
θάξηεο γξαθηθψλ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα δσγξαθίδνπλ κφλν ηξίγσλα. Μπνξεί ην Graphics API
λα ζηέιλεη ζε απηέο πνιχγσλα ή θακπχιεο επηθάλεηεο αιιά ν driver ηα κεηαηξέπεη ζε
επίπεδα ηξίγσλα πξηλ ηα ζηείιεη ζηελ θάξηα γξαθηθψλ. Με επίπεδα ηξίγσλα κπνξεί λα
ζρεδηαζηεί νπνηαδήπνηε επηθάλεηα, αθφκα θαη θακπχιεο. Γηα λα πεηχρνπκε έλα
απνηέιεζκα ζαλ ην παξαπάλσ εθηφο ησλ άιισλ ηερλνινγηψλ ρξεζηκνπνηνχκε θαη κεγάιν
αξηζκφ πνιπγψλσλ. Φαληαζηείηε φηη έρνπκε έλα πνιχγσλν ( πρ εμάγσλν ) ζην νπνίν
αξρίδνπκε λα πξνζζέηνπκε πιεπξέο. ζν πξνζζέηνληαη πιεπξέο ην πνιχγσλν αξρίδεη
ζηγά-ζηγά λα κνηάδεη κε θχθιν, ψζπνπ θάπνηα ζηηγκή δελ ππάξρεη νξαηή κε ην κάηη
δηαθνξά ηνπ πνιπγψλνπ απηνχ κε έλα θχθιν. Παξαηεξψληαο ηηο παξαθάησ εηθφλεο
κπνξείηε λα ην θαηαλνήζεηε θαιχηεξα:

Εικόνα 4-2: 1 τρίγωνο

Εικόνα 4-3: 5 τρίγωνα

Εικόνα 4-4: 12 τρίγωνα

Εικόνα 4-5: 32 τρίγωνα

Πίνακασ 4-1
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Δπηπρψο φπσο αλαθέξζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο νη θάξηεο γξαθηθψλ πιένλ έρνπλ
φιε ηελ δχλακε πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δσγξαθίζνπλ εθαηνκκχξηα ηξίγσλα αλά
δεπηεξφιεπην. Πιένλ ζε πνιιά λέα παηρλίδηα, νη ραξαθηήξεο θαη ηα αληηθείκελα κηαο πίζηαο
κπνξεί λα έρνπλ αξθεηέο ρηιηάδεο πνιχγσλα.

Πολύγωνα
Σε απηφ ην ζεκείν θαιφ ζα ήηα λα δνζεί ν νξηζκφο ηνπ πνιπγψλνπ. Πνιχγσλν είλαη
κία πεξηνρή πνπ πεξηγξάθεηαη απφ έλα θιεηζηφ βξφγρν επζχγξακκσλ ηκεκάησλ. Σηα
γξαθηθά ππνινγηζηψλ ηα ζεκεία πνπ νξίδνπλ ηα επζχγξακκα ηκήκαηα (ηηο πιεπξέο) ελφο
πνιχγσλνπ νλνκάδνληαη vertices. Τν θάζε vertex κπνξεί λα πεξηέρεη θαη άιιεο
πιεξνθνξίεο εθηφο απφ ζέζε. Κάηη πνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ. Δπεηδή ηα πνιχγσλα
κπνξεί λα θαηαιήμνπλ πνιχ πνιχπινθα ην OpenGL θαη ην Direct3D έρνπλ θάπνηεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηα πνιχγσλα πνπ κπνξνχλ λα δερηνχλ θαη λα δσγξαθίζνπλ:
Γελ ζα πξέπεη νη πιεπξέο ησλ πνιπγψλσλ λα ηέκλνληαη.
Θα πξέπεη λα είλαη θπξηά δειαδή λα κελ έρνπλ αθκέο.
Θα πξέπεη λα κελ έρνπλ ηξχπεο.
Παξαθάησ εκθαλίδνληαη θάπνηα πνιχγσλα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο θαη
θάπνηα άιια πνπ δελ ηηο ηθαλνπνηνχλ.

Εικόνα 4-6: Αποδεκτό Πολφγωνο

Εικόνα 4-7: Αποδεκτό Πολφγωνο

Εικόνα 4-8: Μθ Αποδεκτό
Πολφγωνο

Εικόνα 4-9: Μθ Αποδεκτό
Πολφγωνο
Πίνακασ 4-2

Παξφηη ηα πνιχγσλα είλαη επίπεδα έρνπλ δπν πιεπξέο. Ζ κία νλνκάδεηαη «κπξνζηά
πιεπξά»(front face) θαη ε άιιε «πίζσ πιεπξά»(back face). Τν OpenGL θαη ην Direct3D
δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα επηιέμεη πνηεο πιεπξέο λα δσγξαθίζεη.
Πνιιέο θνξέο είλαη ζεκηηφ λα κελ δσγξαθίδνληαη νη πίζσ πιεπξέο ησλ πνιπγψλσλ γηαηί
πνιχ απιά ν ζεαηήο δελ ηηο βιέπεη. Οπφηε δελ ππάξρεη ιφγνο λα επηβαξχλεηαη ε θάξηα
γξαθηθψλ γηα πξάγκαηα πνπ δελ θαίλνληαη ζηελ νζφλε. Ζ δηαδηθαζία πνπ ιέκε ζην API λα
κελ εκθαλίζεη θάπνηα πιεπξά ησλ πνιπγψλσλ ιέγεηαη Culling. Πψο φκσο ην API μερσξίδεη
απηέο ηηο δχν πιεπξέο κεηαμχ ηνπο; Απηφ γίλεηαη κε ηελ θνξά πνπ νξίδνληαη ηα ζεκεία ηνπ
πνιπγψλνπ. Γηα λα ην εμεγήζνπκε θαιχηεξα απηφ θαληαζηείηε φηη έρεηε έλα πνιχγσλν.
Γηαιέμηε έλα απφ ηα ζεκεία ηνπ ηπραία θαη θηλεζείηε πξνο ηα κία θαηεχζπλζε (δεμηφζηξνθα
ή αξηζηεξφζηξνθα) κέρξη λα πεξάζεηε απφ φια ηα ζεκεία ηνπ. Απηή είλαη θαη ε θνξά. Οη
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παξαθάησ εηθφλεο νξίδνπλ έλα αξηζηεξφζηξνθν
αληίζηνηρα.

Εικόνα 4-10: Αριςτερόςτροφο
πολφγωνο

θαη έλα δεμηφζηξνθν πνιχγσλν

Εικόνα 4-11: Δεξιόςτροφο πολφγωνο
Πίνακασ 4-3

Σηελ ζπλέρεηα κε ηηο θαηάιιειεο εληνιέο ιέκε ζην Graphics API πψο ε κπξνζηά πιεπξά
(front face) ελφο πνιπγψλνπ ζα είλαη ε πιεπξά πνπ δσγξαθίδεηαη ζηελ νζφλε δεμηφζηξνθα
ή αξηζηεξφζηξνθα (αλάινγα πσο βνιεχεη ηνλ πξνγξακκαηηζηή).

Normal Vector
Δδψ θαιφ ζα ήηαλ λα αλαθεξζεί ν νξηζκφο ηνπ «Normal». Τν normal είλαη έλα κνλαδηαίν
δηάλπζκα πνπ δείρλεη θαηεχζπλζε(ζπλήζσο δείρλεη ηελ κπξνζηά πιεπξά κηαο επηθάλεηαο).
Τν normal ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αιγνξίζκνπο ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ.
Γηα ηερληθέο θσηηζκνχ, ζθηάζεσλ αιιά αθφκα θαη γηα ππνινγηζκνχο θπζηθήο ζηα παηρλίδηα.

Vertices
Τα Vertices είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ηεο γεσκεηξίαο θάζε αληηθεηκέλνπ ζε κηα ζθελή. Ζ
βαζηθή πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεη έλα vertex είλαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ. Γη απηφ πνιιέο
θνξέο κπνξεί λα δνχκε ηα vertices λα απνθαινχληαη ζεκεία. Δθηφο φκσο απφ ηεο
πιεξνθνξίεο ζέζεο έλα vertex κπνξεί λα πεξηέρεη θαη πιεξνθνξίεο γηα ρξψκα, λα πεξηέρεη
ην δηθφ ηνπ Normal, ζπληεηαγκέλεο πθψλ θιπ.

Vertex Buffers
Γηα δηαρεηξηζηνχλ ηα πνιχγσλα ηα Graphics APIs ρξεζηκνπνηνχλ ηα ιεγφκελα Vertex
Buffers. Σίγνπξα ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη γηα ην ζθνπφ απηφ αιιά ηα Vertex Buffers
είλαη ε πην γξήγνξε, απνδνηηθή θαη εχθνιε ιχζε. Τα Vertex Buffers φπσο αλαθέξεη θαη ην
φλνκά ηνπο απνζεθεχνπλ vertices. Σηελ νπζία νκαδνπνηνχλ ηα δεδνκέλα θαη δηαρεηξίδνληαη
ζαλ κηα νληφηεηα κε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα κηα κεραλή γξαθηθψλ γηα θάζε
αληηθείκελν πνπ θνξηψλεη λα δεκηνπξγεί έλα vertex buffer αθνχ ην θάζε αληηθείκελν
ιακβάλεηαη ζαλ κία νληφηεηα ζε κηα κεραλή γξαθηθψλ (πρ. ια ηα vertices ηνπ έρνπλ ην
ίδην world transformation). Δπίζεο κε ηα Vertex Buffers κπνξνχκε λα νξίζνπκε πνχ ζα
απνζεθεχνληαη νη πιεξνθνξίεο απηέο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Μπνξνχκε λα ηα
απνζεθεχνπκε ζηελ κλήκε ηεο θάξηαο γξαθηθψλ ή ζηελ θεληξηθή κλήκε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Τν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ Vertex Buffers είλαη φηη νη γεσκεηξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη
απνζεθεπκέλεο ζε απηά κπνξνχλ λα δσγξαθηζηνχλ κε κεγάιε ηαρχηεηα.
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5.Μεηαζσημαηιζμοί
και ςζηήμαηα ςνηεηαγμένων
Σηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα είπακε κεξηθά ιφγηα γηα ην πψο κπνξνχκε λα
δσγξαθίζνπκε πνιχγσλα. Γελ δηεπθξηλίζακε φκσο ηηο αθξηβείο ζπληεηαγκέλεο πνπ
ηνπνζεηνχζακε ην αληηθείκελν.
Σηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ηα αληηθείκελα νξίδνληαη ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν. Απηφ ζεκαίλεη
πσο γηα λα ηνπνζεηεζεί έλα αληηθείκελν ζηνλ θφζκν ρξεηάδεηαη έλα ζχζηεκα
ζπληεηαγκέλσλ θαη ηξείο ζπληεηαγκέλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην αληηθείκελν. Σηα γξαθηθά
ππνινγηζηψλ νη ηξηζδηάζηαηνη ρψξνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα θαξηεζηαλψλ
ζπληεηαγκέλσλ. Σε απηφ ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ππάξρνπλ ηξείο άμνλεο X, Y, Z πνπ
είλαη κεηαμχ ηνπο θάζεηνη. Τα ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ ρσξίδνληαη πεξεηαίξσ ζε
αξηζηεξφρεηξα θαη δεμηφρεηξα. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη φηη δχν απφ ηνπο άμνλεο έρνπλ αιιάμεη
ζέζε κεηαμχ ηνπο. Τν OpenGL φπσο θαη ε πεξηζζφηεξε βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηεί ην
δεμηφρεηξν ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ελψ ην Direct3D ην αξηζηεξφρεηξν. Σε απηή ηελ
εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην πξψην έηζη ψζηε λα κελ κπεξδεπηνχλ νη αλαγλψζηεο.

Εικόνα 5-1: Ζνα Αριςτερόςτροφο και ζνα Δεξιόςτροφο φςτθμα υντεταγμζνων

Σα ζςζηήμαηα ςνηεηαγμένων
Σηηο ηξείο δηαζηάζεηο έλα ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ (ή ρψξνο) νξίδεηαη απφ έλα ζεκείν
αλαθνξάο θαη ηξείο άμνλεο λα μεθηλάλε απφ απηφ: Φ, Υ θαη Ε. Σηα γξαθηθά ππνινγηζηψλ
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ηα εμήο ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ:
Σχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ αληηθεηκέλνπ (Object Space)
Παγθφζκην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ (World Space)
Σχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ παξαηεξεηή (View Space)
Σχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ πξνβνιήο (Projection Space)
Σχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ νζφλεο (Screen Space)
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ύζηημα ςνηεηαγμένων Ανηικειμένος (Object Space)

Εικόνα 5-2

Παξαηεξψληαο ην παξαπάλσ ζρήκα θαίλεηαη φηη ην αληηθείκελν απηφ είλαη
θεληξαξηζκέλν ζηελ αξρή ησλ αμφλσλ ελφο ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ. Απηφ είλαη ην
ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οη ζρεδηαζηέο ησλ αληηθεηκέλσλ δνπιεχνπλ
πάληα ζε απηφ ην ζχζηεκα.

Παγκόζμιο ζύζηημα ζςνηεηαγμένων (World Space)
Τν παγθφζκην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ είλαη έλαο ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν
βξίζθνληαη φια ηα αληηθείκελα ηεο ζθελήο. Φξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη ηηο απνζηάζεηο
κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζέινπκε λα δσγξαθίζνπκε. Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα
ην ζχζηεκα απηφ θαληαζηείηε φηη βξηζθφκαζηε ζε έλα δσκάηην θαη ζηεθφκαζηε ζηελ γσλία
ηνπ. Θεσξνχκε φηη ζηεθφκαζηε ζηελ αξρή ζνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ. Άξα ν άμνλαο
Υ δείρλεη ην ηαβάλη, ν άμνλαο Φ δείρλεη ηνλ ηνίρν δεμηά καο θαη ν άμνλαο Ε ηνλ ηνίρν
απέλαληη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ δσκαηίνπ. Έηζη νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ δσκαηίνπ κπνξεί
λα εθθξαζηεί κνλαδηθά κε έλα ζεη απφ Φ,Υ,Ε ζπληεηαγκέλεο. Έηζη γηα παξάδεηγκα αλ
έρνπκε κία θαξέθια κέζα ζην δσκάηην ε νπνία είλαη 3 κέηξα κπξνζηά καο θαη 2 κέηξα
δεμηά καο ηφηε απηή βξίζθεηαη ζην ζεκείν ( 2, 0, 3 ). Αλ ππνζέζνπκε φηη αθξηβψο 2 κέηξα
απφ πάλσ ηεο βξίζθεηαη έλα θψο ηφηε απηφ έρεη ζπληεηαγκέλεο ( 2, 2, 3 ). Τέινο άκα εκείο
πάκε λα θάηζνπκε ζηελ θαξέθια νη ζπληεηαγκέλεο καο ζα είλαη ( 2, 0, 3 ). πσο βιέπνπκε
ην ζχζηεκα απηφ έρεη πάξεη απηφ ην φλνκα δηφηη καο δείρλεη ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ
βξίζθνληαη ηα αληηθείκελα ζηνλ θφζκν.

ύζηημα ζςνηεηαγμένων παπαηηπηηή (View Space)
Τν ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ παξαηεξεηή πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη θαη σο ζχζηεκα
ζπληεηαγκέλσλ θάκεξαο. Απηφ ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ είλαη παξφκνην κε ην ζχζηεκα
παγθφζκησλ ζπληεηαγκέλσλ, κε ηελ δηαθνξά φηη εδψ ε αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο
ζπληεηαγκέλσλ είλαη πάληα ε ζέζε ηνπ παξαηεξεηή ( ή ηεο θάκεξαο ). Δπίζεο ζε απηφ ζην
ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ν παξαηεξεηήο θνηηάδεη πάληα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Ε.
Αθνινπζνχλ θσηνγξαθίεο κηαο θηγνχξαο αλζξψπνπ ζην παγθφζκην ζχζηεκα
ζπληεηαγκέλσλ θαη δίπια ην ίδην αιιά κε ηελ πξνζζήθε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ
παξαηεξεηή.
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Εικόνα 12: World Space

Εικόνα 13: World Space + View Space
Πίνακασ 5-1

ύζηημα ζςνηεηαγμένων πποβολήρ (Projection Space)
Σχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ πξνβνιήο είλαη ζην ζχζηεκα πνπ πξνθχπηεη αλ εθαξκνζηεί έλα
κεηαζρεκαηηζκφ πξνβνιήο ζην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ παξαηεξεηή. Σε απηφ ην ρψξν ην
νξαηφ πεξηερφκελν έρεη ζπληεηαγκέλεο X, Y πνπ εθηίλνληαη απφ ην -1 έσο ην 1 θαη
ζπληεηαγκέλε Ε πνπ εθηίλεηαη απφ ην 0 έσο ην 1.

ύζηημα ζςνηεηαγμένων οθόνηρ (Screen Space)
Τν ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ νζφλεο αλαθέξεηαη ζηηο ζέζεηο ηνλ αληηθεηκέλσλ ζηελ νζφλε
δχν δηαζηάζεσλ ηνπ ππνινγηζηή. Ζ πάλσ αξηζηεξή γσλία είλαη ε αξρή ησλ αμφλσλ.

Μεηαζσημαηιζμοί από ύζηημα ζε ύζηημα
Σηα γξαθηθά ππνινγηζηψλ γηα λα εκθαληζηνχλ γεσκεηξηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ νζφλε
πξέπεη λα γίλεη κία ζεηξά απφ κεηαζρεκαηηζκνχο. Τξείο είλαη νη βαζηθνί κεηαζρεκαηηζκνί:
παγθφζκηνο κεηαζρεκαηηζκφο, κεηαζρεκαηηζκφο παξαηεξεηή θαη κεηαζρεκαηηζκφο
πξνβνιήο.

Παγκόζμιορ Μεηαζσημαηιζμόρ
Ο παγθφζκηνο κεηαζρεκαηηζκφο φπσο ιέεη θαη ην φλνκά ηνπ, κεηαθέξεη ηα αληηθείκελα απφ
ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ αληηθεηκέλνπ ζην παγθφζκην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ.
Σπλήζσο απνηειείηαη απφ θάπνηα κεηαθνξά ή θάπνηα πεξηζηξνθή ή θάπνηα αιιαγή
θιίκαθαο. Κάζε αληηθείκελν ζε έλα ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ έρεη κηα δηθηά ηνπ κήηξα πνπ
πεξηγξάθεη ζηνλ παγθφζκην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ. Απηφ γίλεηαη γηα λα κπνξέζεη λα
ηνπνζεηεζεί ζσζηά ην αληηθείκελν ζην ρψξν.

Μεηαζσημαηιζμόρ Παπαηηπηηή
Αθνχ ην αληηθείκελν έρεη κεηαθεξζεί ζην παγθφζκην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, ν
κεηαζρεκαηηζκφο παξαηεξεηή κεηαθέξεη ην αληηθείκελν ζην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ
παξαηεξεηή. πσο είπακε παξαπάλσ, ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ παξαηεξεηή είλαη ίδην
κε ην ζχζηεκα παγθφζκησλ ζπληεηαγκέλσλ αιιά κε ηελ δηαθνξά φηη ε αξρή ηνλ αμφλσλ
είλαη πάληα ζηε ζέζε ηνπ παξαηεξεηή. Παξφια απηά ν κεηαζρεκαηηζκφο γίλεηαη ζηα
αληηθείκελα θαη φρη ζηνλ παξαηεξεηή.

Μεηαζσημαηιζμόρ Πποβολήρ
Ο κεηαζρεκαηηζκφο πξνβνιήο κεηαθέξεη ηα αληηθείκελα απφ ην ρψξν ηνπ ζπζηήκαηνο
ζπληεηαγκέλσλ παξαηεξεηή ζην ρψξν πξνβνιήο. Σηνλ ρψξν πξνβνιήο νη ζπληεηαγκέλεο
Φ θαη Y ησλ αληηθεηκέλσλ ππνινγίδνληαη απφ ηηο αλαινγίεο X/Z θαη Y/Z αληίζηνηρα απφ ηνλ
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παγθφζκην ρψξν. Σε έλα ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ ηα αληηθείκελα θαίλνληαη πξννπηηθά.
Γειαδή φζν πην θνληά ζην κάηη είλαη έλα αληηθείκελν ηφζν πην κεγάιν θαίλεηαη.

Εικόνα 5-5

πσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα ε θνξπθή ηνπ δέλδξνπ πνπ είλαη h κνλάδεο ςειφ
φηαλ είλαη d κνλάδεο καθξηά ζα θαίλεηαη αθξηβψο ζην ίδην χςνο κε ηελ θνξπθή ελφο άιινπ
δέλδξνπ πνπ έρεη ην δηπιάζην χςνο αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ δηπιάζηα απφζηαζε απφ ην
κάηη ηνπ παξαηεξεηή. Αλαθνξηθά ε κήηξα γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ πξνβνιήο είλαη ε εμήο:

Μία παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη έλαλ παξαηεξεηή είλαη ην field-of-view. Τν Field-Of-View
(FOV) θαζνξίδεη πνηα αληηθείκελα είλαη νξαηά απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε θνηηψληαο πξνο
κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. Ο άλζξσπνο έρεη FOV πνπ θνηηάεη κπξνζηά (δελ κπνξνχκε
λα δνχκε ηη είλαη πίζσ καο) θαη δελ κπνξεί λα δεη αληηθείκελα πνπ είλαη πάξα πνιχ θνληά ή
πάξα πνιχ καθξηά. Σηα γξαθηθά ππνινγηζηψλ ην FOV απηά θαζνξίδνληαη απφ ην ιεγφκελν
view frustum. Τν view frustum νξίδεηαη απφ 6 επίπεδεο επηθάλεηεο ζηνλ ηξηζδηάζηαην
ρψξν. Γχν απφ απηέο είλαη παξάιιειεο κε ην επίπεδν πνπ ζρεκαηίδνπλ νη άμνλεο X-Y.
Απηέο απνθαινχληαη near-Z plane θαη far-Z plane. Οη άιιεο ηέζζεξεηο νξίδνληαη απφ ην
νξηδφληην θαη θάζεην πεδίν φξαζεο.

Εικόνα 5-6: View Frustum
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Μεηαζσημαηιζμοί ζηο σώπο
Οη κεηαζρεκαηηζκνί εθηφο γηα ηελ κεηαθνξά απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο, ηεο θιήζεο ή ηνπ κεγέζνπο ησλ
αληηθεηκέλσλ. Οη κεηαζρεκαηηζκνί γίλνληαη κε πνιιαπιαζηαζκνχο κεηξψλ. πσο
εηπψζεθε θαη παξαπάλσ, ηξείο είλαη νη βαζηθνί κεηαζρεκαηηζκνί:
Αιιαγή ζέζεο (Traslation)
Αιιαγή θιήζεο (Rotation)
Αιιαγή θιίκαθαο ή κεγέζνπο (Scaling)
Γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο απηνχο ππάξρνπλ θάπνηεο θαζνξηζκέλεο κήηξεο.

Αλλαγή θέζηρ
Ζ αιιαγή ζέζεο κηαο νληφηεηαο απφ κία ζέζε ζε κηα άιιε κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κε
κηα κήηξα κεηαθίλεζεο, Τ. Απηή ε κήηξα κεηαθηλεί κηα νληφηεηα θαηά έλα δηάλπζκα
(
)

Αξθεί λα πνιιαπιαζηαζηεί έλα ζεκείν κε ηελ παξαπάλσ κήηξα ψζηε λα ην κεηαθηλεζεί
(
). Έλα παξάδεηγκα θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.
θαηά

Αλλαγή Κλήζηρ
Ζ αιιαγή θιήζεο κίαο νληφηεηαο θαηά ζ κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κε κία ή πεξηζζφηεξεο
κήηξεο πεξηζηξνθήο. Υπάξρεη κηα κήηξα πεξηζηξνθήο γηα θάζε άμνλα.

Απηέο νη κήηξεο κεηά απφ πξάμεηο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζε κία κήηξα πεξηζηξνθήο
γηα φινπο ηνπο άμνλεο.
[

]
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Με:
(
(

)
)

(

)

(

)

(

)

(

)

Αλλαγή Κλίμακαρ
Μία κήηξα αιιαγήο θιίκαθαο είλαη κία κήηξα πνπ αιιάδεη ηελ θιίκαθα κία νληφηεηαο ζηνπο
άμνλεο X, Y, Z. Απηφ ζεκαίλεη φηη κία ηέηνηα κήηξα κπνξεί λα ζπξξηθλψζεη ή λα κεγελζχλεη
έλα αληηθείκελν ζηνπο ηξείο άμνλεο θαη κάιηζηα αλεμάξηεηα.

ηην Ππάξη
Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα θψδηθα ζε Direct3D10 γηα ην πψο γίλνληαη νη κεηαζρεκαηηζκνί
ζηελ κεραλή γξαθηθψλ. πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ζην Direct3D10 πξέπεη
φια λα πεξηγξάθνληαη κε Shaders. Οπφηε ν θψδηθάο ζα είλαη έλαο Vertex Shader ζε HLSL:
matrix World;
matrix View;
matrix Projection;
//
// Vertex Shader
//
VS_OUTPUT VS( float4 Pos : POSITION, float4 Color : COLOR )
{
VS_OUTPUT output = (VS_OUTPUT)0;
output.Pos = mul( Pos, World );
output.Pos = mul( output.Pos, View );
output.Pos = mul( output.Pos, Projection );
output.Color = Color;
return output;
}
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6.Φωηιζμόρ
Γενικά
Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θεθάιαηα ησλ γξαθηθψλ ππνινγηζηψλ είλαη ν θσηηζκφο. Ο
θσηηζκφο κπνξεί λα δψζεη ηεξάζηην ξεαιηζκφ ζε κία ζθελή. Ο θσηηζκφο θαζνξίδεη ηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ επηθαλίσλ(θαη ηνπ πιηθνχ απηψλ) θαη ησλ πεγψλ θσηφο φπσο
επίζεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο γεσκεηξίαο ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ησλ πεγψλ
θσηφο.

Shading
Καιφ ζα ήηαλ λα εμεγεζεί ν φξνο Shading.Shading είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία
εθηεινχληαη ππνινγηζκνί θσηηζκνχ γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην ρξψκα ησλ pixel γηα ην θάζε
αληηθείκελν.

Πηγέρ Φωηόρ
Ο άλζξσπνο κπνξεί λα δεη ηα αληηθείκελα γχξν ηνπ ιφγν ηεο αλάθιαζεο ησλ
θσηνλίσλ πνπ αλαθινχληαη πάλσ ζην αληηθείκελν θαη θηάλνπλ ζηα κάηηα ηνπ. Απηά ηα
θσηφληα κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ άιια αληηθείκελα ή απφ θάπνηεο πεγέο θσηφο.
Υπάξρνπλ ηξία είδε πεγψλ θσηφο: Καηεπζπληήξηα θώηα(directional lights), Σεκεηαθά
θώηα(point lights) θαη Φώηα πξνβνιήο(spot lights) ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηηο παξαθάησ
εηθφλεο.

Εικόνα 6-1: Directional Light

Εικόνα 6-2: Point Light
Πίνακασ 6-1

Εικόνα 6-3: Spot Light

Έλα directional light ζεσξείηαη φηη είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε κηα ζρεηηθά άπεηξε απφζηαζε
απφ ην αληηθείκελν πνπ θσηίδεη. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ην θψο ηνπ ειίνπ. Τα point
θαη spot lights θαινχληαη θαη θώηα ζέζεο(positional lights) γηαηί έρνπλ κία ζέζε ζηνλ ρψξν.
Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε έλα θψο ζέζεο σο έλα ζεκείν ην νπνίν εθπέκπεη θσηφληα.
Έλα ζεκεηαθφ θψο εθπέκπεη θσηφληα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ
θσηφο είλαη κηα ιάκπα. Έλα θψο πξνβνιήο ζε αληίζεζε κε έλα θψο ζέζεο έρεη θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε θαη έηζη γηα λα κπνξέζνπκε λα ην πεξηγξάςνπκε ρξεηαδφκαζηε
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άιιεο ηξείο παξακέηξνπο παξαπάλσ. Ζ πξψηε είλαη έλα δηάλπζκα πνπ δείρλεη ηελ
θαηεχζπλζε ηνπ θσηφο, ε δεχηεξε είλαη ε κηζή γσλία ηνπ θψλνπ πνπ ζρεκαηίδεη ην θψο (ην
ιεγφκελν cut-off angle) θαη ηέινο ε απφζβεζε ηνπ ππθλφηεηαο ηνπ θσηφο απφ ην θέληξν
ηνπ θψλνπ πξνο ηηο άθξεο. Σηηο παξαθάησ εηθφλεο θαίλεηαη ε επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα ηξία
είδε πεγψλ θσηφο ζε έλα αληηθείκελν.

Εικόνα 6-4: Directional Light

Εικόνα 6-514: Point Light

Εικόνα 6-6: Spot Light

Πίνακασ 6-2

Μονηέλα Φωηαγώγηζηρ
Μονηέλα Σοπικήρ Φωηαγώγηζηρ (Local Illumination)
Τα ηνπηθά κνληέια θσηαγψγεζεο είλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ ζηηο
εθαξκνγέο ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγν ηνλ ρακειφηεξσλ απαηηήζεψλ
ηνπο απφ ην πιηθφ αιιά θαη ζηελ επθνιία πινπνίεζε ηνπο ζε θάπνηα κεραλή γξαθηθψλ.
Σηελ νπζία ηα κνληέια ηνπηθήο θσηαγψγεζεο θάλνπλ ππνινγηζκνχο θσηφο κφλν γηα ηα
θσηφληα πνπ έξρνληαη θαηεπζείαλ απφ ηελ πεγή θσηφο. Τν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα
ππνινγηζηεί ν θσηηζκφο ζε απηά ηα κνληέια είλαη ηα δεδνκέλα ησλ νξαηψλ επηθαλεηψλ.
Υπάξρνπλ ηξείο βαζηθνί ηχπνη shading: Flat , Gouraud, Phong
Απηνί ππνινγίδνπλ ηνλ θσηηζκφ αλά πνιχγσλν, vertex θαη pixel αληίζηνηρα. Σην flat
shading έλα ρξψκα ππνινγίδεηαη ην θάζε ηξίγσλν, θαη κε απηφ ην ρξψκα δσγξαθίδεηαη
νιφθιεξν ην ηξίγσλν. Σην Gouraud shading ππνινγίδεηαη έλα ρξψκα γηα ην θάζε vertex
ηνπ ηξηγψλνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα απηά ηα ρξψκαηα παξεκβάιινληαη γξακκηθά ζηελ
επηθάλεηα ηνπ ηξηγψλνπ. Σην phong shading ηα shading normals πνπ είλαη απνζεθεπκέλα
ζηα vertices ηνπ ηξηγψλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππνινγίζνπλ κε γξακκηθή παξεκβνιή
ην normal ηνπ θάζε pixel. Σηελ ζπλέρεηα απηά ηα normals ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
ππνινγίζνπλ ην ρξψκα ηνπ θάζε pixel. Παξαθάησ θαίλνληαη νη ηξείο ηχπνη shading γηα ην
ίδην αληηθείκελν.

Εικόνα 6-7: Flat Shading

Εικόνα 6-8: Gouraud Shading

Εικόνα 6-9: Phong Shading

Πίνακασ 6-3
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Τν flat shading έρεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο απφ ην πιηθφ θαη είλαη πνιχ εχθνιν ζηελ
πινπνίεζή ηνπ. Αιιά ηαπηφρξνλα δελ δίλεη νκαιή εκθάληζε ζε θακπχιεο επηθάλεηεο φπσο
θάλεη ην Gouraud shading. Απηφ θακηά θνξά είκαη επηζπκεηφ βέβαηα. Γηα παξάδεηγκα φηαλ
ζέινπκε λα θάλνπκε debug θαη λα δνχκε θαηά πφζν δσγξαθίδεηαη ζσζηά ε γεσκεηξία ελφο
κνληέινπ ζηελ 3D Engine καο. πσο είπακε, ην Gouraud Shading πξνζθέξεη πνιχ
θαιχηεξε πνηφηεηα απφ ην flat shading θαη επίζεο νη απαηηήζεηο ηνπ ζην πιηθφ δελ
δηαθέξνπλ πνιχ. Πξάγκα πνπ ην θάλεη ζαθψο θαιχηεξε επηινγή απφ ην flat shading. Τν
κεηνλέθηεκα ηνπ φκσο είλαη φηη ε πνηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ πνιπγψλσλ πνπ έρεη ε επηθάλεηα ή ην κνληέιν. ια ηα πξνβιήκαηα ηνπ flat
θαη gouraud shading εμαιείθνληαη κε ην Phong Shading. Αθνχ ην Phong Shading
ππνινγίδεη γηα θάζε pixel ρσξηζηά ην ρξψκα, ζίγνπξα είλαη πνιχ πην απαηηεηηθφ ζην πιηθφ
ζε ζρέζε κε ην Gouraud Shading ην νπνίν απιά ππνινγίδεη ην ρξψκα ησλ ηξηψλ vertices
ηνπ ηξηγψλνπ θαη κεηά θάλεη κία γξακκηθή παξεκβνιή. Πξηλ κεξηθά ρξφληα πνπ ην πιηθφ δελ
ήηαλ ηφζν ηζρπξφ νη πξνγξακκαηηζηέο απέθεπγαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ Phong Shading θαη
γηα λα πεηχρνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο Gouraud Shading απιά
αχμαλαλ πνιχ ηνλ αξηζκφ ησλ ηξηγψλσλ ησλ αληηθεηκέλσλ. Πιένλ κε ηηο ζεκεξηλέο θάξηεο
γξαθηθψλ θαη ηελ επθνιία πνπ πξνζθέξνπλ νη Shaders κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε ην
Phong Shading πνιχ εχθνια θαη κάιηζηα ρσξίο λα θνβφκαζηε γηα ηνπο πφξνπο πνπ ζα
θαηαλαιψζνπκε απφ ην πιηθφ.

Σα ζςζηαηικά ηος θωηόρ
Ζ θσηαγψγεζε ησλ vertices (Gouraud) ή ησλ pixels (Phong) ππνινγίδεηαη
ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην κνληέιν θσηηζκνύ. Σηα γξαθηθά πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ φια ηα
κνληέια θσηηζκνχ είλαη παξφκνηα θαη ην θαζέλα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία βαζηθά
θνκκάηηα:
Γενικό Φώς (Ambient Light)
Τν Ambient Light δελ θαίλεηαη έξρεηαη απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε. Σηελ νπζία
είλαη ην θψο ην νπνίν έρεη αλαθιαζηεί πνιιέο θνξέο ζε επηθάλεηεο πξηλ πέζεη πάλσ ζηελ
ηειηθή επηθάληα ηελ νπνία θσηίδεη. Δπεηδή ινηπφλ είλαη αδχλαην λα ππνινγηζηεί ε ηξνρηά
ηνπ θάζε θσηνλίνπ μερσξηζηά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, απιά πξνζηίζεηαη ζε φιε ηελ ζθελή
έλα γεληθφ θψο.
Διάτστο Φώς (Diffuse Light)
Τν Diffuse Light είλαη θψο ην νπνίν έξρεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε θαη κφιηο πέζεη
πάλσ ζε κηα επηθάλεηα αλαθιάηαη ην ίδην πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Δπίζεο ζην κάηη ε
επηθάληα θαίλεηαη ην ίδην θσηεηλή αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην κάηη.
Κατοπτρικό Φώς (Specular Light)
Τν Specular Light αλαθιάηαη πάλσ ζε επηθάλεηεο θαη δεκηνπξγεί πνιχ θσηεηλά ζεκεία
πάλσ ζηα αληηθείκελα. Ζ παξνπζία ηνπ είλαη έληνλε ζε πνιχ ιείεο θαη γπαιηζηεξέο
επηθάλεηεο.
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Σο μονηέλο θωηιζμού Phong
Ο Bui-Tuong Phong ην 1973 ζε κία δεκνζίεπζή ηνπ παξνπζίαζε ην κνληέιν
θσηηζκνχ Phong. Τν κνληέιν απηφ είλαη έλα κνληέιν ηνπηθήο θσηαγψγεζεο θαη
ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο κεραλέο γξαθηθψλ. Σηελ παξαθάησ εηθφλα
απεηθνλίδνληαη φιεο νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ απηνχ.

Εικόνα 6-10: Phong Lighting Model

Ζ κπιε θνπθίδα ππνδειψλεη ηελ ζέζε ηνπ καηηνχ θαη ε θίηξηλε ηεο πεγήο ηνπ θσηφο. Τν Ν
ππνδειψλεη ην Normal ηεο επηθάλεηαο. Τα ππφινηπα δηαλχζκαηα ζα αλαιπζνχλ
παξαθάησ.
Δθηφο απφ ηα δηαλχζκαηα απηά ην κνληέιν Phong νξίδεη θαη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο
πνπ αθνξνχλ ρξψκαηα:
Al, Am: Τν ρξψκα ηνπ Ambient Light θαη ην ρξψκα ηηο επηθάλεηαο.
Di, Dm: Τν ρξψκα ηνπ Diffuse Light θαη ην ρξψκα ηηο επηθάλεηαο.
Sl, Sm: Τν ρξψκα ηνπ Specular Light θαη ην ρξψκα ηηο επηθάλεηαο.
Δπεηδή ην θψο είλαη πξνζζεηηθφ, ε ηειηθή έληαζε ηνπ θσηφο πνπ αλαθιάηαη απφ κία
δεδνκέλε επηθάλεηα – πνπ ζηελ νπζία είλαη απιά έλα ρξψκα - είλαη απιά ην άζξνηζκα ησλ
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θσηηζκνχ. Γειαδή:

Υπολογισμός Ambient Component
Ο ππνινγηζκφο ηνπ γεληθνχ ρξψκαηνο πεξηγξάθεηαη απφ απηφλ ηνλ απιφ ηχπν:

Τν γεληθφ ρξψκα είλαη απιά ν ζπλδπαζκφο ηνπ γεληθνχ θσηφο θαη ηεο επηθάλεηαο.
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Υπολογισμός Diffuse Component
Ο θσηηζκφο Diffuse βαζίδεηαη ζηελ γσλία κεηαμχ ηνπ δηαλχζκαηνο πνπ δείρλεη απφ ην
ζεκείν πνπ ζέινπκε λα θσηίδνπκε πξνο ην θψο (L) θαη ηνπ Normal (N) ηεο επηθάλεηαο.
Πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν:
(

)

Υπολογισμός Specular Component
Ο θσηηζκφο Specular είλαη πην πνιχπινθνο απφ ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο θσηηζκνχο.
Δμαξηάηαη απφ ηελ γσλία κεηαμχ ηνπ δηαλχζκαηνο αλάθιαζεο R θαη ηνπ δηαλχζκαηνο V.
Τν δηάλπζκα V είλαη έλα κνλαδηαίν δηάλπζκα απφ ην ζεκείν ηεο επηθάλεηαο πνπ ζέινπκε
λα θσηίζνπκε ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ε θάκεξα ή ην κάηη ηνπ παξαηεξεηή. Τν δηάλπζκα
αλάθιαζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:
(

)

Καη ν ηειηθφο ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Specular είλαη:
((

) )

Μονηέλα Γενικήρ Φωηαγώγηζηρ (Global Illumination)
Τα κνληέια ηνπηθήο θσηαγψγεζεο φπσο ην Phong δελ ιακβάλνπλ ππφςε έλα
ζνβαξφ παξάγνληα: Μία επηθάλεηα δελ θσηίδεηαη κφλν απφ ηηο πεγέο θσηφο πνπ έρνπλ
άκεζε νπηηθή επαθή κε απηήλ αιιά θαη απφ ηα άιια θσηφληα πνπ αλαθιψληαη πξψηα ζε
άιιεο επηθάλεηεο πξηλ πξνζθξνχζνπλ ζε απηή. Τα κνληέια γεληθήο θσηαγψγεζεο δελ
έρνπλ απηφ ην πξφβιεκα θαη καο πξνζθέξνπλ πνιχ ξεαιηζηηθά απνηειέζκαηα. Απηφ ην
θαηαθέξλνπλ κε αιγφξηζκνπο νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα ππνινγίζνπλ ηηο ηξνρηέο ησλ
θσηνλίσλ. Γηα λα ππνινγίζνπλ φκσο ηφζεο ηξνρηέο απαηηεί ρξφλν θαη έηζη απηνί νη
αιγφξηζκνη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεραλέο γξαθηθψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Μφλν
κεξηθέο λέεο πνιχ ζχγρξνλεο κεραλέο γξαθηθψλ ζέινληαο λα πεηχρνπλ πνιχ ξεαιηζηηθά
απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηεο πβξηδηθέο κεζφδνπο.
Τξείο ηνπο πην γλσζηνχο αιγφξηζκνπο γηα κνληέια γεληθήο θσηαγψγεζεο είλαη:
Photon mapping
Radiosity
Ray Tracing
Βέβαηα δελ ζα αλαιπζεί θαλέλα απφ απηά ηα κνληέια εδψ δηφηη κηα ηέηνηα αλάιπζε ζα
μεπεξλνχζε ηα φξηα ηεο πηπρηαθήο.
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7.Τθέρ και Texture Mapping
Γενικά
Τίπνηα δελ κπνξεί λα επηθέξεη ηφζν κεγάιν ξεαιηζκφ ζε έλα ηξηζδηάζηαην
πεξηβάιινλ φζν ην texture mapping. Τν texture mapping καο επηηξέπεη λα
πξνζαξκφζνπκε εηθφλεο πάλσ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πνιχγσλα γηα λα ηα θάλνπκε πην
ξεαιηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα αλ πάξνπκε κία εηθφλα κηαο ζθαθηέξαο θαη ηελ
πξνζαξκφζνπκε πάλσ ζε έλα παξαιιειφγξακκν αληηθείκελν ηφηε ζα κνηάδεη ζαλ κηα κία
εηθνληθή ζθαθηέξα. Δπίζεο αλ θαληαζηνχκε φηη έρνπκε κία ζθαίξα θαη πάλσ ηεο
πξνζαξκφζνπκε κία εηθφλα κε ηνλ παγθφζκην ράξηε ηφηε ζα θαίλεηαη φηη έρνπκε κηα
εηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηεο γεο. Σήκεξα νη πθέο (textures) ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ
παληνχ ζηα γξαθηθά ππνινγηζηψλ. Σηελ νπζία ην texture mapping θέξλεη φιν ηνλ ξεαιηζκφ
θαη ηελ αιεζνθάλεηα ζηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο γξαθηθψλ (παηρλίδηα, εμνκνησηέο, εηθνληθή
πξαγκαηηθφηεηα). Οη πθέο ζηε νπζία είλαη νξζνγψληνη πίλαθεο απφ δεδνκέλα. Τν θάζε
θνκκάηη ησλ δεδνκέλσλ νλνκάδεηαη texel. Παξφηη φπσο είπακε είλαη νξζνγψληνη πίλαθεο
δεδνκέλσλ νη πθέο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε κε-ηεηξαγσληζκέλεο επηθάλεηεο, φπσο
ζθαίξεο, θπιίλδξνπο θαη γεληθά ζε νπνηαδήπνηε γεσκεηξηθή επηθάληα θαη γεσκεηξηθφ
αληηθείκελν. Δπίζεο νη πθέο έρνπλ ζπληεηαγκέλεο πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη σο U θαη V. Ζ
ειάρηζηε ηηκή πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ είλαη 0 θαη ε κέγηζηε 1. Τν (0,0) είλαη ε θάησ
αξηζηεξή γσλία ηεο πθήο θαη ην (1,1) ε πάλσ δεμηά.

Εικόνα 7-1: The Texture

Εικόνα 7-2: Not Textured Cube

Εικόνα 7-3: Textured Cube

Πίνακασ 7-1

Δίδη Τθών
Σπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη πθέο 2 δηαζηάζεσλ (νη εηθφλεο άιισζηε είλαη δχν δηαζηάζεσλ).
Παξ φια απηά ππάξρνπλ θαη άιια είδε πθψλ. Σπλνπηηθά ηα είδε πθψλ είλαη ηα αθφινπζα:
2D Textures: Οη πθέο δχν δηαζηάζεσλ είλαη φπσο είπακε νη πην ζπλεζηζκέλεο
πθέο.
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1D Textures: Οη πθέο κίαο δηάζηαζεο ζηελ νπζία είλαη πθέο δχν δηαζηάζεσλ κε ην
κήθνο ηεο κίαο ηνπο δηάζηαζεο λα είλαη ίζν κε ηελ κνλάδα. Απηφ ην είδνο πθψλ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δσγξαθίζνπκε κηα κπάληα ρξσκάησλ ή γηα δηάθνξα εθέ
πνπ ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πθέο κίαο δηάζηαζεο ζα απαηηνχζαλ πνιινχο
πφξνπο απφ ηελ θάξηα γξαθηθψλ.
3D Textures: Οη πθέο ηξηψλ δηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
δεκηνπξγία πνιχ πνηνηηθψλ εθέ αιιά θαηαλαιψλνπλ ηεξάζηηα πνζά κλήκεο ζηελ
θάξηα γξαθηθψλ. Τα 3D textures ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζε ηαηξηθέο εθαξκνγέο,
ελψ ζηα παηρλίδηα ιηγφηεξν ιφγσ ηνλ ηεξάζηησλ απαηηήζεσλ κλήκεο. Με ηελ
εμέιημε φκσο ηνπ πιηθνχ θαη ησλ θαξηψλ γξαθηθψλ φιν θαη πεξηζζφηεξα παηρλίδηα
πνπ θάλνπλ ρξήζε 3D textures εκθαλίδνληαη ζηγά-ζηγά.
Η κεραλή γξαθηθώλ πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα λα ζπλνδεύζεη απηήλ ηελ εξγαζία ππνζηεξίδεη
όια ηα είδε πθώλ.

Φιληπάπιζμα Τθών (Texture Filtering)
Γενικά
ηαλ ην 3D API δσγξαθίδεη θάπνην γεσκεηξηθφ αληηθείκελν, πξνβάιεη έλα
ηξηζδηάζηαην αληηθείκελν ζε κία νζφλε δχν δηαζηάζεσλ. Αλ ην αληηθείκελν απηφ έρεη κία
πθή, ην API πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ πθή γηα λα παξάγεη έλα ρξψκα γηα ην θάζε
pixel ηεο εηθφλαο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη δσγξαθηζηεί ζηε νζφλε.
ηαλ ε δηαδηθαζία ηεο αληηζηνίρεζεο ρξψκαηνο ζε θάζε pixel εθηειείηαη ε πθή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο έρεη κεγεζπλζεί ή ζπξξηθλσζεί. Με άιια ιφγηα έρεη ηνπνζεηεζεί
ζε έλα αληηθείκελν πνπ φηαλ πξνβιεζεί ζε κία εηθφλα δχν δηαζηάζεσλ(πρ. Οζφλε) είλαη
κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν απφ ηελ ίδηα ηελ πθή. Ζ κεγέζπλζε κηαο πθήο έρεη ζαλ
απνηέιεζκα πνιιά pixel λα αληηζηνηρνχλ ζε έλα texel. Ζ ζπξξίθλσζε κηαο πθήο έρεη ην
αληίζεην απνηέιεζκα, δειαδή έλα pixel λα αληηζηνηρίδεηαη ζε πνιιά texel. Καη ζηηο δχν
πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο πνιιέο θνξέο ην νπηηθφ απνηέιεζκα είλαη άζρεκν. Γηα λα
ιπζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα γίλεηαη θάπνηα ελαξκφληζε ησλ ρξσκάησλ ησλ texels κε ηελ
βνήζεηα ηνπ Texture Filtering. Παξαθάησ αλαιχνληαη δηάθνξεο κέζνδνη θηιηξαξίζκαηνο.

Mipmapping
Τν Mipmapping είλαη κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηψζεη ηελ δνπιεηά πνπ
θάλεη ην θηιηξάξηζκα πθψλ. Καηά ηελ ζπξξίθλσζε ησλ πθψλ κπνξεί λα ππάξμεη
πεξίπησζε φιε ε πθή λα πάξεη ην κέγεζνο ειάρηζησλ ή αθφκα θαη ελφο κφλν pixel. Θα
είλαη ζπαηάιε ππνινγηζηηθήο ηζρχνο λα ηξέμνπκε αιγφξηζκν θηιηξαξίζκαηνο ζε κία πθή
κεγάισλ δηαζηάζεσλ πνπ ελ ηέιε παξάγεη έλα θαη κφλν pixel. Τν mipmapping απνθεχγεη
θάηη ηέηνην παξάγνληαο θαηά ην θφξησκα ηεο πθήο θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ αιγφξηζκσλ
θηιηξαξίζκαηνο ίδηεο πθέο αιιά κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ. Έηζη ην API αλάινγα κε ηελ
απφζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε πθή επηιέγεη θαη ηελ θαηάιιειε δηάζηαζε πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη.

Μέθοδοι Φιληπαπίζμαηορ
Παξαθάησ ζα παξνπζηάδνληαη κε ιίγα ιφγηα νη πην ζπλεζηζκέλεο ηερληθέο
θηιηξαξίζκαηνο αξρίδνληαο απφ ηελ πην απιή ζε ππνινγηζκνχο αιιά θαη πνηφηεηα εηθφλαο
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θαη θαηαιήγνληαο ζηελ πην πνιχπινθή θαη απαηηεηηθή αιιά κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα
απεηθφληζεο.
Nearest neighbor interpolation
Απηή ε κέζνδνο θηιηξαξίζκαηνο είλαη ε γξεγνξφηεξε. Απιά ρξεζηκνπνηεί ην ρξψκα φπνηνπ
texel βξίζθεηαη πην θνληά ζην pixel. Δλψ είλαη κηα πνιχ γξήγνξε κέζνδνο παξνπζηάδεη
πνιιά νπηηθά πξνβιήκαηα.
Nearest neighbor with mipmapping
Απηή ε κέζνδνο είλαη ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε αθνχ φκσο πξψηα επηιέμεη ην θαηάιιειν
mipmap.
Bilinear filtering
Απηή ε κέζνδνο αληίζεηα κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο έρεη αξθεηά θαιή πνηφηεηα απεηθφληζεο.
Φξεζηκνπνίεη ηα ηέζζεξα γεηηνληθά texels γηα ην θάζε pixel πνπ επεμεξγάδεηαη θαη βγάδεη
κία κέζε ηηκή ρξψκαηνο. Απηή ε ηερληθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κε θαη ρσξίο
mipmaps. Σίγνπξα ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη θαιχηεξα.
Trilinear filtering
Απηή ε ηερληθή δνπιεχεη φπσο ε πξνεγνχκελε κε ηελ δηαθνξά φηη παίξλεη δείγκαηα ησλ
ηεζζάξσλ texel απφ ηα δχν πην θνληηλά mipmaps. Καη ζηελ ζπλέρεηα βγάδεη κία κέζε ηηκή
γηα ην απνηέιεζκα.
Anisotropic filtering
ιεο νη παξαπάλσ ηερληθέο ππνθέξνπλ απφ έλα πξφβιεκα. ηαλ ε επηθάλεηα έρεη θάπνηα
θιήζε θαη δελ «θνηηάδεη» θαηεπζείαλ ηνλ παξαηεξεηή ηφηε νη πθέο θαίλνληαη ζνιέο. Τν
anisotroping filtering εμαθαλίδεη απηφ ην πξφβιεκα ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο θιήζεηο ησλ
πθψλ. Απηή ε ηερληθή κπνξεί λα ζπλδπαζηεί είηε κε Bilinear filtering είηε κε Trilinear
filtering.

Εικόνα 7-4: φγκριςθ μεταξφ Anisotropic filtering και απλοφ filtering
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Environment Mapping
Τν Environment mapping(EM) είλαη κία απιή θαη αξθεηά ελδηαθέξνπζα κέζνδνο γηα
λα ππνινγίδεη πξνζεγγηζηηθά αληαλαθιάζεηο ζε δηάθνξνπο ηχπνπο επηθαλεηψλ. Απηή ε
ηερληθή παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Blinn θαη Newell. ιεο νη κέζνδνη EM
αξρίδνπλ κε κηα αθηίλα απφ ηνλ παξαηεξεηή πξνο ζε έλα ζεκείν ηεο επηθάλεηαο πνπ
δεκηνπξγεί αληαλάθιαζε. Σηελ ζπλέρεηα απηή ε αθηίλα αλαθιάηαη βάζε ηνπ Normal ηεο
επηθάλεηαο ζε εθείλν ην ζεκείν. Ζ αλαθιψκελε αθηίλα ηφηε ρηππάεη πάλσ ζε κία πθή πνπ
έρεη δσγξαθηζκέλν πάλσ ηεο έλα πεξηβάιινλ. Φπζηθά γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη ην
αλαθιψκελν δηάλπζκα λα κεηαθεξζεί πξψηα ζε πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο θαη ζηελ ζπλέρεηα
ζην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηεο πθήο. Τν texel πνπ ζα «ρηππήζεη» ε αθηίλα ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ρξσκαηίζεη ην ζεκείν ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δεκηνπξγεί απηή.

Εικόνα 7-5

Ζ παξαπάλσ ηερληθή πιένλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν πνιχ ιφγσ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ
πνπ έρεη.

Cube Mapping
Τν Cube Mapping απνηειεί ηελ θαιχηεξε ιχζε γηα ηελ δεκηνπξγία αλαθιάζεσλ.
Λφγν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θαη ηεο επθνιίαο ζηελ ρξήζε ην Cube Mapping ππνζηεξίδεηαη
πιήξσο θαη απφ ην πιηθφ. Τν Cube Map θαηαζθεπάδεηαη ηνπνζεηψληαο ηελ θάκεξα ζην
θέληξν ηεο ζθελήο θαη πξνβάιινληαο ην πεξηβάιινλ ζηηο πιεπξέο ελφο θχβνπ πνπ ην
θέληξν ηνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ε θάκεξα. Οη έμη εηθφλεο ηνπ Cube
Map ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο αληαλαθιάζεηο. Τν δηάλπζκα αλάθιαζεο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηιερζεί πνηα πιεπξά ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Ζ ζπληεηαγκέλε ηνπ
δηαλχζκαηνο αλάθιαζεο πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν κήθνο επηιέγεη θαη ηελ πιεπξά ηνπ Cube
Map. Αλ γηα παξάδεηγκα ην δηάλπζκα αλάθιαζεο είλαη (-3.2, 5.1, -9.4) ηφηε ζα επηιερζεί ε
πιεπξά –Z.. Οη άιιεο 2 ζπληεηαγκέλεο δηαηξνχληαη κε ηελ απφιπηε ηηκή ηηο άιιεο
δηάζηαζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζην πεδίν ηηκψλ [0,1] γηα λα βξεζνχλ νη αθξηβείο
ζπληεηαγκέλεο ζηελ πθή. Σηελ ζπλέρεηα βιέπνπκε έλα Cubemap θαη έλα αληηθείκελν πνπ
ρξεζηκνπνηεί ην Cubemap απηφ.
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Εικόνα 7-6: Οι 6 υφζσ που απαρτίηουν ζνα Cubemap

Εικόνα 7-7: Ζνα αντικείμενο με Cubemap

Οη δχν παξαπάλσ ηερληθέο αληαλαθιάζεσλ κπνξεί λα είλαη ζηαηηθέο ή δπλακηθέο. Σηελ
πξψηε πεξίπησζε ε πθή ή νη πθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αληαλαθιάζεηο ηνπ
πεξηβάιινληνο έρνπλ ππνινγηζηεί θαη δσγξαθηζηεί θαηά ην θφξησκα ηεο εθαξκνγήο θαη
έηζη δελ αλαλεψλνληαη ζε θάζε θαξέ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα αλ θάηη θνπλεζεί ζηελ
ζθελή λα κελ θαίλεηαη ζηελ αληαλάθιαζε θαη έηζη λα θαίλεηαη ην απνηέιεζκα πνιχ
ςεχηηθν. Σηελ δεχηεξε πεξίπησζε φκσο νη πθέο γηα ηηο αλαθιάζεηο αλαλεψλνληαη δπλακηθά
ζε θάζε θαξέ. Έηζη δίλνπλ κεγάιν ξεαιηζκφ κε κηα κεηαβαιιφκελε ζθελή. Τν κεηνλέθηεκα
απηήο ηεο κεζφδνπ, ην νπνίν κάιηζηα είλαη πνιχ θαλεξφ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Cube
Mapping, είλαη φηη γηα λα θαηαζθεπαζηεί δπλακηθά ην Cube Map ζα πξέπεη λα γίλεη 6
επηπιένλ θνξέο render φιε ηελ ζθελή ζε θάζε θαξέ. Κάηη ην νπνίν ζίγνπξα θνζηίδεη αξθεηή
επεμεξγαζηηθή ηζρχ.

Bump Mapping
Αο ππνζέζνπκε φηη ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε ζην ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ ηεο
εθαξκνγήο καο κηα αλάγιπθε επηθάληα. Γηα παξάδεηγκα έλα πέηξηλν ηνίρν. Έλα ηέηνην
γεσκεηξηθφ κνληέιν ζα απνηειείηαη απφ έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ πνιπγψλσλ. Αο
πνχκε 5.000 πνιχγσλα. Σίγνπξα ην λα πξέπεη λα δσγξαθίζνπκε 5.000 πνιχγσλα γηα έλαλ
απιφ ηνίρν δελ είλαη θαη φηη θαιχηεξν. Φαληαζηείηε ηη ζα γίλεη άκα ε ζθελή καο απνηειείηαη
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απφ δεθάδεο ζπίηηα! Απηφ ην πξφβιεκα έξρεηαη λα ην ιχζεη ε ηερληθή Bump Mapping. Με
ην Bump Mapping κπνξνχκε λα δσγξαθίζνπκε αλάγιπθεο επηθάλεηεο αθφκα θαη κε έλα
κφλν ηξίγσλν!
Γηα λα θαηαλνήζνπκε θάηη ηέηνην πξέπεη λα ζθεθηνχκε ηη είλαη απηφ πνπ θάλεη κηα επηθάλεηα
λα θαίλεηαη αλάγιπθε; Τν θψο θπζηθά! Οπφηε πξέπεη λα βξνχκε έλα ηξφπν λα θσηίζνπκε
ηελ επηθάληα κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λε θαίλεηαη φηη είλαη αλάγιπθε. πσο είπακε ζην
θεθάιαην ηνπ θσηηζκνχ ζηελ ελφηεηα πνπ αλαιχζακε ην Phong Shading θαη ην κνληέιν
θσηηζκνχ Phong, γηα λα ππνινγίζνπκε ην ρξψκα ελφο pixel κηαο επηθάλεηαο πξέπεη λα
μέξνπκε ην Normal ηεο. Απηφ γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα κηαο επηπιένλ πθήο, ηνπ Normal Map.
Ζ πθή απηή έρεη ηξία θαλάιηα. Τν θάζε θαλάιη πεξηέρεη θαη κία ζπληεηαγκέλε δηαλχζκαηνο.
Αλ πάξνπκε ηψξα απηήλ ηελ πθή θαη ηελ πξνζαξκφζνπκε πάλσ ζε έλα αληηθείκελν ηφηε
ακέζσο θάζε pixel ηνπ αληηθεηκέλνπ απνθηάεη έλα normal απφ ην Normal Map. Πξίλ
βηαζηνχκε φκσο λα πνχκε φηη έρνπκε φηη ρξεηάδεηαη γηα λα θσηίδνπκε ζσζηά ηελ επηθάλεηα
πξέπεη λα αλαθέξνπκε θάηη πνιχ ζεκαληηθφ. Αο θαληαζηνχκε φηη έρνπκε έλαλ θχβν. Καη ζε
θάζε πιεπξά ηνπ αλαζέηνπκε ην ίδην normal map ην νπνίν κάιηζηα έρεη παληνχ
απνζεθεπκέλν ην δηάλπζκα ( 0, 0, 1 ). Απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα φια ηα pixels ηνπ
θχβνπ λα έρνπλε ην ίδην normal! Σίγνπξα ν θσηηζκφο καο έηζη δελ ζα είλαη ζσζηφο!

Tangent Space
Γηα λα ιχζνπκε απηφ ην πξφβιεκα πξέπεη λα νξίζνπκε έλαλ λέν δηαλπζκαηηθφ ρψξν.
Απηήλ ηελ ζηηγκή εκάο καο ελδηαθέξνπλ δχν ρψξνη. Ο παγθφζκηνο πνπ έρνπκε αλαιχζεη
ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη ν tangent space. Ο tangent space νξίδεηαη νξίδεηαη απφ δχν
tangent δηαλχζκαηα (δηάλπζκα tangent θαη δηάλπζκα binormal) θαη ην normal ηεο
επηθάλεηαο. Παξαηεξήζηε φηη αθφκα ρξεηαδφκαζηε ην normal ηεο επηθάλεηαο αθφκα θαη αλ
έρνπκε ηα δηαλχζκαηα απνζεθεπκέλα ζην Normal Map. Ζ δηαθνξά απηψλ ησλ normals
είλαη πσο ην normal ηηο επηθάλεηαο είλαη νξηζκέλν ζηνλ παγθφζκην ρψξν, ελψ ηα normals
ηνπ Normal Map ζην tangent space. Γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ην tangent space αο
θαληαζηνχκε φηη έρνπκε έλα ηεηξάγσλν θαη πξνζαξηεκέλε πάλσ ηνπ κηα πθή. Οη άμνλεο
πνπ νξίδνπλ ην tangent space είλαη νη άμνλεο πνπ έρνπλ ηελ δηεχζπλζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ
U/V ηεο πθήο θαη θπζηθά ην normal ηνπ πνιπγψλνπ.

Εικόνα 7-8: Tangent Space
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Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί εδψ πσο ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ην tangent space γηα θάζε
vertex ηεο γεσκεηξίαο καο έηζη ψζηε λα κπνξνχκε κεηά λα ππνινγίζνπκε ηνλ θσηηζκφ.
Αθνχ ππνινγηζηνχλ φια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη ε ζέζε ηεο πεγήο ηνπ θσηφο λα
κεηαθεξζεί απφ ηνλ παγθφζκην ρψξν ζην tangent space πξηλ θάλνπκε νηηδήπνηε. Σηελ
ζπλέρεηα αθνινπζνχληαη ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάθζεθαλ ζην κνληέιν θσηηζκνχ Phong.
Έηζη ζα θσηηζηεί ζσζηά ην αληηθείκελφ κε ηελ ηερληθή ηνπ Bump Mapping.

Εικόνα 7-9: Ζνα αντικείμενο χωρίσ Bump Mapping

Εικόνα 7-10: Ζνα αντικείμενο με Bump Mapping

Πίνακασ 7-2

ςμπίεζη Τθών
Μία πνιχπινθε εθαξκνγή γξαθηθψλ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε πνιιψλ πθψλ θαη ίζνο
θαη κεγάιεο αλάιπζεο. Ζ δηαζέζηκε κλήκε ζηελ θάξηα γξαθηθψλ πνηθίιεη απφ ζχζηεκα ζε
ζχζηεκα. Άιια ν γεληθφο θαλφλαο πνπ πνιιέο θνξέο δηαηππψλεηαη θαη γηα αζηείν απφ ηνπο
πξνγξακκαηηζηέο είλαη πσο ε κλήκε δελ είλαη πνηέ αξθεηή. Μία ιχζε είλαη λα γίλεηαη
ρξεζηκνπνίεζε ζπκπηεζκέλσλ πθψλ.

S3TC
Υπάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη ζπκπίεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα απηνί πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην JPEG θαη PNG. Γπζηπρψο φκσο είλαη δχζθνιν θαη πνιχπινθν λα
πινπνηεζνχλ νη αιγφξηζκνη απνθσδηθνπνίεζεο γηα απηέο ηηο κεζφδνπο ζην πιηθφ. Ζ εηαηξία
S3 αλέπηπμε κηα ηερληθή ζπκπίεζεο πθψλ πνπ ηελ νλφκαζε S3 Texture Compression
(S3TC) ε νπνία κάιηζηα επηιέρζεθε ζαλ βαζηθφο αιγφξηζκνο ζπκπίεζεο πθψλ ζην DirectX
θαη νλνκάζηεθε DXTC. Τν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ ζπκπίεζεο είλαη πσο
απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηα θσδηθνπνηεκέλα θνκκάηηα ηα νπνία κάιηζηα έρνπλ κηα
ππνινγηζηηθά απιή θσδηθνπνίεζε. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ππνζηεξηρζεί απφ ην
πιηθφ αθνχ ε απνθσδηθνπνίεζε γίλεηαη κε ειάρηζηνπο ππνινγηζκνχο. Ζ ζπκπίεζε S3TC
είλαη lossy. Γειαδή ρακειψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο. Λφγν ηνπ κηθξφηεξνπ ζε bytes
κεγέζνπο πθψλ φκσο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πθέο κε δηπιάζηα αλάιπζε πνπ
ζίγνπξα ζα δείρλνπλ θαιχηεξα απφ φηη κία αζπκπίεζηε πθή κε ηελ κηζή αλάιπζε.
Υπάξρνπλ πέληε εθδφζεηο ηεο ζπκπίεζεο S3TC νη νπνίεο νλνκάδνληαη DXTn. πνπ n έλαο
αξηζκφο απφ ην 1 έσο ην 5. ιεο ρσξίδνπλ ηελ εηθφλα ζε θνκκάηηα ησλ 4 x 4 pixels θαη ηα
κεηαηξέπνπλ ζε πνζφηεηεο ησλ 64 ή 128 bit έρνληαο σο απνηέιεζκα ζπκπίεζε κε
αλαινγία 8:1 ή 4:1 φηαλ γηα είζνδν ππάξρεη εηθφλα ηχπνπ 32bit RGBA.
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DXT1
Ζ ζπκπίεζε DXT1 είλαη ε πην απιή ζπκπίεζε ζην S3TC. Κάζε 4 x 4 block κεηαηξέπεηαη ζε
δχν ρξψκαηα θαη ζε 16 2bit ηηκέο. Τα δχν απηά ρξψκαηα αλαπαξίζηαληαη κε 16bit (5bit red,
6bit green, 6bit blue) θαη επηιέγνληαη έηζη ψζηε λα θαιχπηεηαη φιν ην εχξνο ρξσκάησλ ηνπ
αξρηθνχ 4 x 4 block. Δπίζεο θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε ή απνθσδηθνπνίεζε ππνινγίδνληαη
άιια δχν ρξψκαηα κε ηνλ εμήο θαλφλα:
Αλ ε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ πξψηνπ ρξψκαηνο(c0) είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ
δεπηέξνπ(c1) ηφηε ηα άιια δχν ρξψκαηα ππνινγίδνληαη απφ ηνπο ηχπνπο:

Αλ ηψξα ε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ πξψηνπ ρξψκαηνο(c0) είλαη κηθξφηεξε ή ίζε απφ απηήλ ηνπ
δεπηέξνπ(c1) ηφηε ην ηξίην ρξψκα ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:

Τέινο νη 16 ηηκέο ησλ 2 bit πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ lookup
table γηα λα απνδψζνπλ ηηκέο ζην block ησλ 16 pixel.
DXT2/DXT3
Οη ζπκπηέζεηο DXT2 θαη DXT3 γηα θάζε 4 x 4 block εμάγνπλ 128bit δεδνκέλσλ,
απνηεινχκελα απφ 64bit γηα πιεξνθνξίεο ηνπ θαλαιηνχ alpha (4bit γηα θάζε pixel) θαη άιια
64bit γηα πιεξνθνξίεο ρξψκαηνο θσδηθνπνηεκέλεο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζην DXT1. (κε
ηελ δηαθνξά φηη νη πξψηεο δχν εμηζψζεηο πνπ αλαθέξακε ζην DXT1 λα ρξεζηκνπνηνχληαη
πάληα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ρξσκάησλ). Σην DXT2 νη ηηκέο ησλ ρξσκάησλ πνπ έρνπκε
είλαη πξνπνιιαπιαζηαζκέλεο κε ην θαλάιη alpha ελψ ζην DXT3 φρη.
DXT4/DXT5
Οη ζπκπηέζεηο DXT4 θαη DXT5 γηα θάζε 4 x 4 block εμάγνπλ 128bit δεδνκέλσλ,
απνηεινχκελα απφ 64bit γηα πιεξνθνξίεο ηνπ θαλαιηνχ alpha θαη άιια 64bit γηα
πιεξνθνξίεο ρξψκαηνο θσδηθνπνηεκέλεο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζηα DXT3 θαη DXT4. Τα
64 bit γηα ην θαλάιη alpha έρνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή απφ φηη ζην DXT4 θαη DXT5. Έρνπκε
δχν 8bit ηηκέο γηα alpha(a0 θαη A1) θαη έλα 4 x 4 3bit lookup table. Δπίζεο θαηά ηελ
θσδηθνπνίεζε ή απνθσδηθνπνίεζε ππνινγίδνληαη άιιεο έμη ηηκέο alpha κε ηνλ εμήο
θαλφλα:
Αλ ε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ πξψηνπ alpha(a0) είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ δεπηέξνπ(a1)
ηφηε νη ππφινηπεο ηηκέο ππνινγίδνληαη απφ ηνπο ηχπνπο:

Αλ ηψξα ε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ πξψηνπ alpha(a0) είλαη κηθξφηεξε ή ίζε απφ απηήλ ηνπ
δεπηέξνπ(a1) ηφηε νη ππφινηπεο ηηκέο ππνινγίδνληαη απφ ηνπο ηχπνπο:
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Τέινο ρξεζηκνπνηείηαη θαη εδψ ην lookup table γηα λα απνδψζεη ηηκέο alpha ζηα 16 pixels.
Σην DXT4 νη ηηκέο ησλ ρξσκάησλ πνπ έρνπκε είλαη πξνπνιιαπιαζηαζκέλεο κε ην θαλάιη
alpha ελψ ζην DXT5 φρη.

3Dc
Έλα κεηνλέθηεκα ηεο ζπκπίεζεο S3TC είλαη φηαλ δελ δνπιεχεη θαιά κε ηα Normal
Maps. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη απηφ ην είδνο ηεο ζπκπίεζεο δελ κπνξεί λα κεηαρεηξηζηεί
ζσζηά πθέο κε απφηνκεο αθκέο, θάηη πνπ είλαη ππεξβνιηθά ζχλεζεο γηα ηα Normal Maps.
Έηζη ε ATI αλέπηπμε έλα λέν ηξφπν ζπκπίεζεο εηδηθά γηα απηφ ην είδνο πθψλ, ην 3Dc. Σηνλ
πίλαθα 7-3 ζπγθξίλνπκε ηνπο δχν ηξφπνπο ζπκπίεζεο ζε ζρέζε κε κία αζπκπίεζηε εηθφλα.

Εικόνα 7-11: Αςυμπίεςτο Normal
Map

Εικόνα 7-12: υμπιεςμζνο Normal
Map με 3Dc

Εικόνα 7-13: υμπιεςμζνο Normal
Map με S3TC

Πίνακασ 7-3

πσο θαη ζηελ ζπκπίεζε S3TC έηζη θαη εδψ, ε εηθφλα ζπάεη ζε blocks κε δηαζηάζεηο 4x4
pixels. πσο γλσξίδνπκε ηα Normal Maps απνζεθεχνπλ ζην θάζε pixel 3 πιεξνθνξίεο
αιιά δεδνκέλνπ φηη φια ηα δηαλχζκαηά ηνπο έρνπλ ίδην κήθνο κπνξνχκε κε δεδνκέλεο
κφλν ηηο δπν ζπληεηαγκέλεο λα ππνινγίζνπκε ηελ Τξίηε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ηχπνπ

√(

(

) . Άξα ρξεηάδνληαη κφλν δχν θαλάιηα αληί γηα 3 ή 4 πνπ έρνπλ νη

ζπλεζηζκέλεο πθέο. Απφ ην θάζε block βξίζθνπκε ηελ κηθξφηεξε θαη κεγαιχηεξε ηηκή γηα
θάζε θαλάιη. Καηά ηελ θσδηθνπνίεζε ή απνθσδηθνπνίεζε ππνινγίδνληαη άιιεο έμη ηηκέο
πνπ βξίζθνληαη ελδηάκεζα απφ ηελ ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή. Απηφ γίλεηαη γηα θάζε θαλάιη
μερσξηζηά. Σηελ ζπλέρεηα γεκίδνπκε ην 4x4 block κε ηηκέο 3bit θαη ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε ζαλ
lookup table. Οη ηηκέο απηέο αλαθέξνληαη ζε έλα απφ ηα νρηψ ρξψκαηα πνπ είρακε
ππνινγίζεη πην πξηλ. Σην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη φια απηά πνπ αλαθέξζεθαλ
γηα επθνιφηεξε θαηαλφεζε.
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Εικόνα 7-14: Επεξιγθςθ για το 3Dc
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8.κιέρ
Οη ζθηέο είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ δεκηνπξγία ξεαιηζηηθψλ ζθελψλ θαη δίλνπλ
ζηνλ ρξήζηε θαιχηεξε αίζζεζε ηνπ ρψξνπ. Σην θεθάιαην «Φσηηζκφο» αλαθέξζεθε πψο
ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν γεληθήο θσηαγψγεζεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πνιχ
ξεαιηζηηθέο ζθηέο. Γπζηπρψο φκσο απηά ηα κνληέια θσηαγψγεζεο έρνπλ ηεξάζηηεο
απαηηήζεηο απφ ην πιηθφ. Γη απηφ ην ιφγν έρνπλ αλαπηπρζεί άιινη αιγφξηζκνη γηα ηελ
δεκηνπξγία ζθηψλ πνπ έρνπλ κηθξφηεξεο απαηηήζεηο απφ ην πιηθφ. Ζ νξνινγία πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηφ ην θεθάιαην είλαη δσγξαθηζκέλε ζηελ εηθφλα 8-1. Οη occluders
είλαη ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο ζθηέο πάλσ ζηνπο receivers. Οη ζεκεηαθέο πεγέο
θσηφο δεκηνπξγνχλ πιήξσο ζθηαζκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο ζπλήζσο απνθαινχληαη hard
shadows. Άκα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην νγθνκεηξηθφ ή θάπνην θψο πεξηνρήο ηφηε
δεκηνπξγνχληαη ε ιεγφκελεο soft shadows. Σε απηέο ηηο ζθηέο ππάξρεη κία πιήξσο
ζθηαζκέλε πεξηνρή πνπ νλνκάδεηαη umbra θαη θάπνηεο πεξηνρέο πνπ δελ είλαη πιήξσο
ζθηαζκέλεο πνπ νλνκάδνληαη penumbra. Οη soft shadows αλαγλσξίδνληαη εχθνια απφ ηηο
εκη-ζθηαζκέλεο αθκέο ηνπο. Σπλήζσο νη soft shadows πξνηηκνχληαη έλαληη ησλ hard
shadows. Φπζηθά ην λα έρεηο ηνπιάρηζηνλ κία ζθηά, φπσο θαη λα είλαη απηή, αθφκα θαη αλ
δελ είλαη ζσζηή είλαη ην πην ζεκαληηθφ απφ φια. Πνιιέο θνξέο, κία απιή καχξε πθή πνπ
εμαζζελεί πξνο ηεο άθξεο ηεο, θάησ απφ ηα πφδηα ελφο ηξηζδηάζηαηνπ ραξαθηήξα είλαη
αξθεηή θαη αο κελ είλαη ζσζηή.

Εικόνα 8-1
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Projective Shadows
Οη projective shadows είλαη κηα ηερληθή ε νπνία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πάξα πνιιέο
κεραλέο γξαθηθψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιχ γξήγνξν αιγφξηζκν ν
νπνίνο παξάγεη ζθηέο κε κεγάιε αθξίβεηα. Ζ ηδέα πίζσ απφ απηφλ ηνλ αιγφξηζκν είλαη λα
πξνβάιεη ην αληηθείκελν πνπ δεκηνπξγεί ηελ ζθηά πάλσ ζε κία επίπεδε επηθάλεηα απφ ηελ
πξννπηηθή ηνπ θσηφο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηπεδνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
φπσο αθξηβψο επηπεδνπνηνχληαη ηα αληηθείκελα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή καο. Τν κφλν
πνπ απαηηείηαη κεηά είλαη λα δσγξαθίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκέλν αληηθείκελν καχξν. Καη
έηζη παίξλνπκε ηελ ζθηά καο!
Πψο φκσο ζα πξνβάινπκε ην αληηθείκελν πνπ ζέινπκε; Αο ξίμνπκε κηα καηηά ζηελ εηθφλα
8-2. Τν „l‟ είλαη ε πεγή ηνπ θσηφο, ην „v‟ είλαη ην vertex πνπ ζέινπκε λα πξνβάινπκε θαη ην
„p‟ είλαη ην vertex κεηά ηελ πξνβνιή ηνπ ζηε επηθάληα. Θα θαηαζθεπάζνπκε ηψξα ηελ
κήηξα πξνβνιήο γηα ηελ ηδηθή πεξίπησζε πνπ ε ζθηαζκέλε επηθάληα πεξηγξάθεηαη απφ ηελ
εμίζσζε y = 0 θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηελ γεληθεχζνπκε έηζη ψζηε λα ηζρχεη γηα φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο.

Εικόνα 8-2

Εικόνα 8-3
Πίνακασ 8-1

Ξεθηλάκε απφ ηελ πξνβνιή γηα ηελ ζπληεηαγκέλε ρ. Απφ ηα φκνηα ηξίγσλα ζηελ εηθφλα 8-2
παίξλνπκε ηελ παξαθάησ εμίζσζε:

Ζ πξνβνιή γηα ηελ ζπληεηαγκέλε Z ππνινγίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν:

Δλψ ε πξνβνιή γηα ηελ ζπληεηαγκέλε y είλαη κεδέλ. Με ηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο
δεδνκέλεο θαηαζθεπάδνπκε ηελ παξαθάησ κήηξα:
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Γηα ηελ γεληθή πεξίπησζε ε επηθάλεηα ζηε νπνία ζα πέζνπλ νη ζθηέο δελ ζα έρεη ηελ κνξθή
y = 0 αιιά
. Απηή ε πεξίπησζε θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 8-3.
Μεηά απφ ππνινγηζκνχο θαηαιήγνπκε ζηελ παξαθάησ εμίζσζε:

Ζ νπνία κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί ζηελ παξαθάησ κήηξα:

Έρνληαο ππνινγίζεη ηελ κήηξα απηή ηελ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα πξνβάινπκε ην
αληηθείκελν πάλσ ζηε επηθάλεηα.
Έλα πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη κε απηήλ ηερληθή είλαη θάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ
απεηθφληζε πνπ νθείινληαη ζην Depth Buffer. Τν κεηαζρεκαηηζκέλν αληηθείκελν είλαη ζην
ίδην επίπεδν κε ηελ επηθάλεηα πνπ ζθηάδεηαη. Αιιά επεηδή δελ ππάξρεη άπεηξε αθξίβεηα
ζηηο ηηκέο ηνπ Depth Buffer νη ηηκέο ηνπ πξνβαιιφκελνπ αληηθεηκέλνπ ζε απηφ δελ ζα είλαη
πάληα αθξηβψο ίδηεο κε απηέο πνπ έρεη ε επηθάλεηα. Αιινχ ζα είλαη κηθξφηεξεο θαη αιινχ
ζα είλαη κεγαιχηεξεο. Άξα ζηελ ζθηά ζα δεκηνπξγνχληαη «ηξχπεο». Υπάξρνπλ αξθεηέο
ιχζεηο γηα απηφ ην πξφβιεκα. Μία απφ απηέο είλαη απελεξγνπνηήζνπκε ην depth test φηαλ
δσγξαθίδνπκε ηελ ζθηά, αιιά ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε λα δσγξαθίζνπκε ηελ ζθηά πξηλ
απφ νηηδήπνηε πξέπεη λα εκθαληζηεί κπξνζηά απφ απηήλ.

Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα
Οη projective shadows παξάγνπλ κε ειάρηζηνπο ππνινγηζκνχο θαη κε πνιχ απιφ
ηξφπν ζθηέο κε κεγάιε αθξίβεηα. Γπζηπρψο φκσο έρνπλε θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα.
Μπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ κφλν ζε επίπεδεο επηθάλεηεο. Θα έιεγε θαλείο φηη απηφ δελ είλαη
πξφβιεκα αθνχ ηα πάληα ζε κηα ηξηζδηάζηαηε ζθελή απνηεινχληαη απφ επίπεδεο
επηθάλεηεο. Αλ φκσο ηξέμεη απηφο ηνλ αιγφξηζκνο γηα θάζε έλα ηξίγσλν πνπ ππάξρεη ζηελ
ζθελή ηφηε ζα γίλεη ππεξβνιηθά αξγφο! Δπίζεο κε απηέο ηηο ζθηέο ηα αληηθείκελα δελ
κπνξνχλ λα ζθηάζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Σηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη κία κέζνδνο πνπ
μεπεξλάεη απηά ηα πξνβιήκαηα.
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Shadow Volumes
Τα Shadow Volumes είλαη κηα άιιε ηερληθή ζθίαζεο πνπ κάιηζηα μεπεξλάεη φινπο
ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνχ ζπλαληψληαη ζηηο Projective Shadows. Πιένλ
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνβιεζνχλ ζθηέο ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα θαη φρη κφλν ζε
επίπεδεο. Δπίζεο ηα αληηθείκελα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζθηέο θαη ζηνλ εαπηφ ηνπο.
πσο θαηαιαβαίλεηε ινηπφλ ηα Shadow Volumes είλαη κία πην γεληθή κέζνδνο ζθίαζεο.
Φαληαζηείηε έλα ζεκείν θαη έλα ηξίγσλν. Πξνεθηείλνληαο επζείεο απφ απηφ ην ζεκείν πξνο
ην άπεηξν πεξλψληαο φκσο απφ ηηο ηξείο αθκέο ηνπ ηξηγψλνπ ζρεκαηίδεηαη κία ππξακίδα.
Τν θνκκάηη θάησ απφ ην ηξίγσλν είλαη κία θνκκέλε ππξακίδα πνπ ε βάζε ηεο
πξνεθηείλεηαη πξνο ην άπεηξν, θαη ην θνκκάηη πάλσ απφ ην ηξίγσλν είλαη κία απιή
ππξακίδα. Τψξα θαληαζηείηε φηη ην ζεκείν είλαη έλα ζεκεηαθφ θψο. Τφηε φπνην θνκκάηη
αληηθεηκέλνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ φγθν ηεο θνκκέλεο ππξακίδαο βξίζθεηαη κέζα ζηελ
ζθηά. Απηφο ν φγθνο νλνκάδεηαη Shadow Volume. Αο δνχκε ηψξα πψο ζα ππνινγίδνληαη
πνηα pixel ηεο ζθελήο είλαη ζε ζθηά θαη πνηα φρη.

Depth Pass
Αο πνχκε φηη έρνπκε κία ζθελή θαη αθνινπζνχκε κία αθηίλα πνχ πεξλάεη απφ έλα pixel
κέρξηο φηνπ ε αθηίλα ρηππάεη ην αληηθείκελν πνπ είλαη λα δσγξαθηζηεί ζηελ νζφλε. ζν ε
αθηίλα πεγαίλεη πξνο ην αληηθείκελν απμάλνπκε έλα κεηξεηή θάζε θνξά πνχ πεξλάεη απφ
κία πιεπξά ηνπ Shadow Volume ε νπνία θνηηάδεη ηνλ παξαηεξεηή. Σηελ νπζία απμάλνπκε
ηνλ κεηξεηή θάζε θνξά πνπ ε αθηίλα εηζέξρεηαη κέζα ζε ζθηά. Με ηελ ίδηα ινγηθή,
κεηψλνπκε ηνλ ίδην κεηξεηή θάζε θνξά πνπ ε αθηίλα ζπλαληάεη κία πιεπξά ηνπ Shadow
Volume πνπ δελ θνηηάδεη ηνλ παξαηεξεηή. Γειαδή θάζε θνξά πνπ εμέξρεηαη απφ ηελ ζθηά.
Ζ αθηίλα ηειηθά ρηππάεη ην αληηθείκελν πνπ είλαη λα δσγξαθηζηεί ζηε νζφλε ζε απηφ ην
pixel. Αλ ν κεηξεηήο είλαη κεγαιχηεξνο απφ κεδέλ ηφηε ην pixel είλαη κέζα ζε ζθηά. Σε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ είλαη κέζα ζε ζθηά. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε εδψ πψο απηφο ν
αιγφξηζκνο δνπιεχεη θαη φηαλ έρνπκε ζηελ ζθελή παξαπάλσ απφ έλα ηξίγσλν πνπ
παξάγεη ζθηέο. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ν αιγφξηζκνο πνπ αλαθέξνπκε.

Εικόνα 8-4: Depth Pass

Κάλνληάο ην απηφ γεσκεηξηθά ζα απαηηνχζε πνιχ ρξφλν. Υπάξρεη φκσο κία πνιχ πην
γξήγνξε ιχζε: ην Stencil Buffer. Τα βήκαηα πνπ αθνινπζνχκε είλαη ηα εμήο:
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Καζαξίδνπκε ην Stencil Buffer
Εσγξαθίδνπκε φιε ηε ζθελή αιιά κφλν κε ην γεληθφ θψο (ambient light)
ελεξγνπνηεκέλν. Έηζη ψζηε λα γεκίζνπκε ην color buffer κε ην βαζηθφ ρξψκα θαη λα
θνξηψζνπκε κε ηηκέο ην Depth Buffer.
Κάλνπκε ην Depth Buffer θαη ην Color Buffer read-only (άξα ην Depth Buffer κπνξεί
λα θάλεη ζπγθξίζεηο) , θαη δσγξαθίδνπκε ηηο πιεπξέο ηνπ Shadow Volume πνπ
θνηηάλε ηνλ παξαηεξεηή. Σε απηή ηελ θάζε ην Stencil Buffer είλαη ξπζκηζκέλν έηζη
ψζηε λα απμάλεη ηηο ηηκέο ηνπ φηαλ θάπνην πνιχγσλν δσγξαθίδεηαη θαη πεξλάεη ην
Depth Test. Γειαδή ηα pixel πνπ δσγξαθίδνληαη γη απηφ ην πνιχγσλν έρνπλ
κηθξφηεξν Depth απφ ηελ ηηκή πνπ ππάξρεη ήδε ζην Depth Buffer.
Κάλνπκε θάηη παξφκνην κε ην πξνεγνχκελν βήκα. Με ηελ δηαθνξά φηη εδψ
δσγξαθίδνπκε ηεο πιεπξέο ηνπ Shadow Volume πνπ δελ θνηηάλε ηνλ παξαηεξεηή,
ελψ ξπζκίδνπκε ην Stencil Buffer λα κεηψλεη ηηο ηηκέο ηνπ φηαλ θάπνην πνιχγσλν
δσγξαθίδεηαη θαη πεξλάεη ην Depth Test.
Τέινο ε ζθελή δσγξαθίδεηαη μαλά.Απηή ηε θνξά κφλν κε ηα diffuse θαη specular
ζηνηρεία ηνπ θσηφο, θαη κάιηζηα κφλν ζηα ζεκεία πνπ ην Stencil Buffer είλαη κεδέλ.
Λφγσ ησλ βεκάησλ 3 θαη 4 απηή ε κέζνδνο γηα ηελ δεκηνπξγία Shadow Volumes
νλνκάζηεθε Depth Pass. Απηή φκσο ε κέζνδνο έρεη θάπνηα πξνβιήκαηα. ηαλ ν
παξαηεξεηήο κπεη κέζα ζηελ ζθηά ε ηηκή κεδέλ ζην Stencil Buffer παχεη λα ζεκαίλεη φηη
εθείλν ην ζεκείν είλαη ζην θψο θαη ην νπηηθφ απνηέιεζκα πνπ παίξλνπκε είλαη εληειψο
ιάζνο. Απηφ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 8-5.

Εικόνα 8-5: Σο πρόβλθμα του αλγόρικμου Depth Pass όταν ο παρατθρθτισ είναι μζςα ςε ςκιά

Depth Fail
Γηα λα μεπεξαζηεί απηφ ην πξφβιεκα αλαθαιχθζεθε έλαο άιινο ηξφπνο απφδνζεο ηηκψλ
ζην Stencil Buffer. Τα βήκαηα πνπ αθνινπζνχκε γηα λα δσγξαθίζνπκε ηηο ζθηέο ηψξα είλαη
ζρεδφλ ίδηα. Μφλν ηα βήκαηα 3 θαη 4 αιιάδνπλ, δειαδή ηα βήκαηα πνπ απνδίδνπλ ηηκέο
ζην Stencil buffer. Τα λέα βήκαηα είλαη ηα εμήο:
Κάλνπκε ην Depth Buffer θαη ην Color Buffer read-only (άξα ην Depth Buffer κπνξεί
λα θάλεη ζπγθξίζεηο) θαη δσγξαθίδνπκε ηηο πιεπξέο ηνπ Shadow Volume πνπ δελ
θνηηάλε ηνλ παξαηεξεηή. Σε απηή ηελ θάζε ην Stencil Buffer είλαη ξπζκηζκέλν έηζη
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ψζηε λα απμάλεη ηηο ηηκέο ηνπ φηαλ θάπνην πνιχγσλν δσγξαθίδεηαη θαη δελ πεξλάεη
ην Depth Test.
Κάλνπκε θάηη παξφκνην κε ην πξνεγνχκελν βήκα. Με ηελ δηαθνξά φηη εδψ
δσγξαθίδνπκε ηεο πιεπξέο ηνπ Shadow Volume πνπ θνηηάλε ηνλ παξαηεξεηή, ελψ
ξπζκίδνπκε ην Stencil Buffer λα κεηψλεη ηηο ηηκέο ηνπ φηαλ θάπνην πνιχγσλν
δσγξαθίδεηαη θαη δελ πεξλάεη ην Depth Test.
Λφγσ απηήο ηεο ηδηνκνξθίαο ην αιγφξηζκνο απηφο νλνκάζηεθε Depth-Fail. Σην παξαθάησ
ζρήκα θαίλεηαη ν αιγφξηζκνο ζηελ πξάμε.

Εικόνα 8-6: Depth Fail

Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα
Τα Shadow Volumes έρνπλ ζίγνπξα πνιιά ηζρπξά πιενλεθηήκαηα. Μπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζρεδφλ ζε φηη πιηθφ ππάξρεη απηήλ ηελ ζηηγκή. Τν κφλν πνπ απαηηνχλ
είλαη ε χπαξμε ηνπ Stencil Buffer. Δπίζεο επεηδή δελ βαζίδνληαη ζε πθέο αιιά θαζαξά ζε
γεσκεηξηθέο πιεξνθνξίεο παξάγνπλ ζθηέο κε απφιπηε αθξίβεηα ζηελ γεσκεηξία ηνπο.
Έρνπλ φκσο θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Τν βαζηθφ είλαη νη ηεξάζηηεο απαηηήζεηο απφ ην
πιηθφ ιφγσ ηνπ φηη φζν πεξηζζφηεξα πνιχγσλα έρνπλ ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο
ζθηέο ηφζα πεξηζζφηεξα πνιχγσλα πξέπεη λα δσγξαθίζνπκε θαη εκείο γηα ηελ ζθηά.
Δπίζεο ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε αληηθείκελα κε
ζπγθεθξηκέλε γεσκεηξία. Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη κηα κέζνδνο ε πνία μεπεξλάεη φια απηά
ηα πξνβιήκαηα.

Shadow Maps
Τα Shadow Maps είλαη έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο δεκηνπξγίαο ζθηψλ. Ζ βαζηθή ηδέα
είλαη λα δσγξαθίζνπκε ηελ ζθελή, επεξεάδνληαο κφλν ην Depth Buffer, απφ ηελ ζέζε ηεο
πεγήο ηνπ θσηφο. Τν θάζε pixel ηνπ Depth Buffer ηψξα πεξηέρεη απφζηαζε κεηαμχ ηνπ πην
θνληηλνχ αληηθεηκέλνπ (ζην θψο) θαη ηνπ θσηφο. ια ηα πεξηερφκελα πνπ Depth Buffer ηα
νλνκάδνπκε shadow map. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην shadow map, ε ζθελή
δσγξαθίδεηαη γηα δεχηεξε θνξά αιιά απηή ηε θνξά απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ παξαηεξεηή.
Καζψο δσγξαθίδεηαη ε ζθελή θάζε pixel ζπγθξίλεηαη κε απηφ ηνπ shadow map. Αλ ην pixel
είλαη πην καθξηά απφ ηελ πεγή θσηφο απφ φηη είλαη ην αληίζηνηρν pixel ζην shadow map
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ηφηε ην pixel απηφ είλαη κέζα ζηελ ζθηά. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είλαη εθηφο ζθηάο. Σηηο
παξαθάησ εηθφλεο εμεγνχληαη φζα αλαθέξνπκε γξαθηθά.

Εικόνα 8-7: Ζνα Shadow Map

Εικόνα 8-8: Μία ςκθνι ςκιαςμζνθ με
Shadow Mapping
Πίνακασ 8-2

Απηή ε ηερληθή κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηελ βνήζεηα ηνπ texture mapping. Πξψηα
δεκηνπξγείηαη ην shadow map φπσο πεξηγξάςακε παξαπάλσ. Σηελ ζπλέρεηα ε ζθελή
γίλεηαη render απφ ηελ ζέζε ηνπ παξαηεξεηή κε κφλν ην ambient light ελεξγνπνηεκέλν έηζη
ψζηε λα γεκίζεη κε ηηκέο θαη πάιη ην Depth buffer. Σηελ ζπλέρεηα γηα θάζε pixel γίλεηαη
έιεγρνο ηεο ηηκήο ηνπ Depth Buffer κε ηελ ηηκή (ε νπνία πξψηα κεηαθέξεηαη απφ ην
ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ θσηφο ζην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ παξαηεξεηή) πνπ
ππάξρεη ζην shadow map. Γηα θάζε pixel ζην Frame Buffer ππνινγίδεηαη κία ηηκή α πνπ
απνζεθεχεη ην απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. ηαλ νη δχν ηηκέο
είλαη ίζεο ηφηε α = 1 πνπ ζεκαίλεη φηη ην pixel βξίζθεηαη εθηφο ζθηάο. Σε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε α = 0 πνπ ζεκαίλεη φηη ην pixel είλαη εληφο ζθηάο. Τέινο ην ηειηθφ ρξψκα ηνπ
θάζε pixel βγαίλεη απφ ην παξαθάησ ηχπν:

Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα
Τα Shadow Maps έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη κπνξνχλ λα παξάγνπλ ζθηέο απφ
νπνηνδήπνηε αληηθείκελν θαη ζρήκα. Δπίζεο είλαη πην γξήγνξα απφ ηα Shadow Volumes.
Έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη πσο ε ζθηά κπνξεί λα εκθαλίζεη αθκέο
επεηδή βαζίδεηαη ζε πθέο. Απηφ σο έλα βαζκφ κπνξεί λα μεπεξαζηεί ρξεζηκνπνηψληαο
πθέο κεγάιεο αλάιπζεο. Τα ηειεπηαία ρξφληα φκσο έρνπλ βξεζεί πνιινί αιγφξηζκνη πνπ
έρνπλ εμειίμεη ηα Shadow Maps ζε ζεκείν λα κελ έρνπλ ζρεδφλ θαλέλα πξφβιεκα. Τέινο
επεηδή φπσο είπακε βαζίδνληαη ζε πθέο κπνξνχλ κεηαηξαπνχλ ζε Soft Shadows πνιχ
εχθνια. Έηζη πιένλ ηα Shadow Maps πξνηηκνχληαη έλαληη ησλ Shadow Volumes.
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9.Γιασείπιζη

κηνήρ και

Γεωμεηπίαρ Πεπιβάλλονηορ
Τα ηξηζδηάζηαηα πεξηβάιινληα ζηα γξαθηθά ππνινγηζηψλ ρσξίδνληαη ζε εμσηεξηθά
θαη εζσηεξηθά πεξηβάιινληα. Τα εμσηεξηθά φπσο ην ιέεη θαη ην φλνκα ηνπο αλαθέξνληαη ζε
εμσηεξηθνχο ρψξνπο φπσο βνπλά, θνηιάδεο, πεδηάδεο, ραξάδξεο θιπ. Δλψ ηα εζσηεξηθά
ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, κέζα ζε θηήξηα. Γηα ην θάζε είδνο πεξηβάιινληνο ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπ.

Εικόνα 9-1: Doom3, Εςωτερικό
Περιβάλλον

Εικόνα 9-2: Far Cry, Εξωτερικό
Περιβάλλον
Πίνακασ 9-1

Δξωηεπικά Πεπιβάλλονηα
Terrain
Ζ γεσκεηξία ηνπ εδάθνπο ελφο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο νλνκάδεηαη terrain. Τν
terrain κπνξεί λα ζρεδηαζηεί κε ηελ βνήζεηα ελφο ζρεδηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή κε ηελ
βνήζεηα εηδηθψλ αιγνξίζκσλ γηα ηελ παξαγσγή ηπραίσλ terrain. Σπλήζσο πξνηηκάηαη ν
δεχηεξνο ηξφπνο δηφηη ην λα ζρεδηάδεη θάπνηνο έλα ηφζν κεγάιν γεσκεηξηθφ κνληέιν ζην
νπνίν κάιηζηα δελ ρξεηάδεηαη κεγάιε αθξίβεηα ζην ζρήκα ηνπ δελ είλαη φηη ην θαιχηεξν! Αο
δνχκε ινηπφλ πψο θηηάρλεηαη έλα terrain! Αο θαληαζηνχκε φηη έρνπκε έλα πιέγκα πνπ
πξνεθηείλεηαη ζηνπο άμνλεο Φ θαη Ε. Έλα παξάδεηγκα είλαη ζηελ εηθφλα 9-3.

Εικόνα 9-3

Σίγνπξα ε παξαπάλσ εηθφλα θαίλεηαη ιίγν βαξεηή. Πψο ζα κεηαηξαπεί ινηπφλ απηφ απφ
επίπεδν πιέγκα ζε θάηη πνπ λα κνηάδεη κε έδαθνο; Απηφ ζα γίλεη κε ηελ βνήζεηα ελφο
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heightmap! Τν heightmap ζηελ πεξίπησζή καο είλαη έλα ζχλνιν απφ 8bit αξηζκνχο. Ο
θάζε αξηζκφο αληηπξνζσπεχεη ην χςνο ηνπ θάζε ζεκείνπ ηνπ πιέγκαηνο ζηνλ ηξίην άμνλα
ζπληεηαγκέλσλ. Γειαδή, αλ ην πιέγκα καο πξνεθηείλεηαη ζηνπο άμνλεο Φ θαη Ε ηφηε ζην
heightmap νξίδνληαη νη ηηκέο ηνπ ζηνλ άμνλα Υ. Γηα λα δψζνπκε έλα απιφ παξάδεηγκα
δείηε ην heightmap ζηελ εηθφλα 9-4. Αλ εθαξκφζνπκε απηφ ην hightmap ζην πιέγκα ηεο
εηθφλαο 9-3 ζα πάξνπκε απηφ πνπ βιέπνπκε ζηελ εηθφλα 9-5.

Εικόνα 9-4: Ζνα heightmap

Εικόνα 9-5: Σο terrain που δθμιουργικθκε από
το διπλανό heightmap
Πίνακασ 9-2

πσο παξαηεξνχκε ην heightmap ζηελ νπζία είλαη κία 2D θσηνγξαθία. (ζηελ πεξίπησζή
καο κάιηζηα κε απνρξψζεηο ηνπ γθξη αθνχ έρνπκε επηιέμεη λα έρνπκε 8bit/255
δηαβαζκίζεηο).

Αλγόπιθμοι Γημιοςπγίαρ Σςσαίος Terrain
πσο αλαθέξακε παξαπάλσ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηπραία θάπνην terrain κε
ηδηθνχο αιγνξίζκνπο. Σηελ νπζία εκείο ζα δεκηνπξγνχκε έλα ηπραίν heightmap ην νπνίν
ζηελ ζπλέρεηα ζα ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θηηάμνπκε ην terrain! Θα αλαιχζνπκε δχν απφ
ηνπο πην βαζηθνχο αιγνξίζκνπο γηα απηή ηελ δνπιεηά απηή. Τνλ αιγφξηζκν Fault Formation
θαη ηνλ αιγφξηζκν Midpoint Displacement.
Fault Formation
Ο αιγφξηζκνο Fault Formation είλαη ηθαλφο λα παξάγεη terrain κε αξθεηά απαιέο αιιαγέο
θαη δηαβαζκίζεηο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη απιή. Παίξλνπκε έλα επίπεδν πεδίν κε κεδεληθέο
ηηκέο θαη ην θφβνπκε ζηα δχν κε κία ηπραία επζεία γξακκή. Σηελ ζπλέρεηα ζε έλα απφ ηα
δχν απηά θνκκάηηα πξνζζέηνπκε έλα ηπραίν χςνο. Γηα λα ην θαηαιάβνπκε θαιχηεξα
κπνξνχκε λα θνηηάμνπκε ζηελ εηθφλα 9-6.

Εικόνα 9-6
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Απηφ ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο έρνπκε νξίζεη. ζν πεξηζζφηεξεο
επαλαιήςεηο θάλνπκε ηφζν πην πνιχπινθν terrain ζα δεκηνπξγεζεί. Δδψ φκσο πξέπεη λα
αλαθέξνπκε κηα ιεπηνκέξεηα απφ ηελ νπνία φκσο εμαξηάηαη πνιχ ε κνξθή ηνπ terrain. Σε
θάζε επαλάιεςε ζα πξέπεη λα ειαηηψλνπκε ηελ πνζφηεηα ηνπ χςνπο πνπ πξνζζέηνπκε
ζηελ κία πιεπξά έηζη ψζηε λα έρεη ην terrain καο απαιέο δηαβαζκίζεηο ζην χςνο. Σε
πεξίπησζε πνπ δελ ην θάλνπκε απηφ ην απνηέιεζκα είλαη έλα ρανηηθφ terrain (πνπ βέβαηα
ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ίζσο λα ην επηζπκνχκε). Θα πξέπεη φκσο λα πξνζέμνπκε ε
πνζφηεηα ηνπ χςνπο πνπ πξνζζέηνπκε θάζε θνξά λα κελ θηάζεη ζην κεδέλ. Απηφ κπνξεί
λα γίλεη εχθνια κε ηελ ρξήζε ηεο παξαθάησ εμίζσζεο:
((

)

)

πνπ minDelta θαη maxDelta είλαη ην ειάρηζην θαη ην κέγηζην επηζπκεηφ χςνο αληίζηνηρα,
φπνπ currentIteration ε ηξέρνπζα επαλάιεςε θαη φπνπ nIterations ν αξηζκφο ησλ
ζπλνιηθψλ επαλαιήςεσλ.
Αθνχ ηειεηψζεη απηή ε δηαδηθαζία παίξλνπκε έλα απνηέιεζκα ζαλ απηφ ηεο εηθφλαο 9-7.

Εικόνα 9-7

πσο παξαηεξνχκε αθφκα ην heightmap δελ έρεη απαιέο δηαβαζκίζεηο νπφηε ηνπ
εθαξκφδνπκε έλα θίιηξν έηζη ψζηε λα γίλεη πην απαιφ θαη έηζη παίξλνπκε ην απνηέιεζκα
ηεο παξαθάησ εηθφλαο.

Εικόνα 9-8
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Midpoint Displacement
Ο αιγφξηζκνο Fault Formation είλαη θαιφο γηα λα πεξηγξάθεη κηθξέο ζθελέο κε ιίγνπο
ιφθνπο θαη πεδηάδεο. Αιιά ηη γίλεηαη αλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε θάηη πην ρανηηθφ απφ
απηά; Γηα παξάδεηγκα νξνζεηξέο βνπλψλ; Απηφ ην απνηέιεζκα κπνξεί λα ην πξνζθέξεη ν
αιγφξηζκνο Midpoint Displacement. Σε απηφλ ηνλ αιγφξηζκν ζηε νπζία απηφ πνπ θάλνπκε
είλαη λα παίξλνπκε θάπνηα ζεκεία θαη απιά λα ηα κεηαθηλνχκε πξνο ηα πάλσ! Αο δψζνπκε
έλα απιφ παξάδεηγκα γηα κία δηάζηαζε. Υπνζέηνπκε φηη έρνπκε έλα επζχγξακκν ηκήκα
ΑΒ. Βξίζθνπκε ην κέζν ηνπ θαη ην νλνκάδνπκε C(ζρήκα 9-9).Σηε ζπλέρεηα κεηαθηλνχκε
απηφ ην ζεκείν θαηά κία ηπραία ηηκή πνπ ηελ νλνκάδνπκε «height».

Εικόνα 9-9
Εικόνα 9-10
Πίνακασ 9-3

Έρνληαο ζην κπαιφ καο ην παξάδεηγκα κε ηελ κία δηάζηαζε αο δνχκε πψο ιεηηνπξγεί ν
αιγφξηζκνο ζηηο δχν δηαζηάζεηο. Αληί ηψξα λα βξίζθνπκε ην κέζν κίαο γξακκήο
ππνινγίδνπκε ηα κέζα ηεζζάξσλ γξακκψλ πνπ είλαη νη πιεπξέο ελψ ηεηξαγψλνπ. Σηελ
ζπλέρεηα βξίζθνπκε ην θέληξν ηνπ ηεηξαγψλνπ κε ηελ βνήζεηα ησλ κέζσλ πνπ βξήθακε
πξηλ. Μεηά κεηαθηλνχκε απηφ ην ζεκείν ηφζν φζν ην κέζν φξν ηνπ χςνπο ησλ ηεζζάξσλ
ζεκείσλ/γσληψλ ηνπ ηεηξαγψλνπ. Σηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε κία ηπραία ηηκή πνπ πξέπεη
λα είλαη αλάκεζα ζην εχξνο:
εσο
. Κάλνληαο απηά θαηαιήγνπκε ζην
ζρήκα ηεο εηθφλαο 9-11.

Εικόνα 9-11

Σηε ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ην χςνο ησλ κέζσλ ησλ ηεζζάξσλ πιεπξψλ κε ηνλ ίδην ηξφπν.
Βξίζθνπκε δειαδή ην κέζν φξν ησλ ζεκείσλ πνπ πεξηηξηγπξίδνπλ ην θάζε κέζν θαη ηνπ
πξνζζέηνπκε κηα ηπραία ηηκή πνπ πξέπεη λα είλαη αλάκεζα ζην εχξνο:
εσο
.Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο νξίζεη ν πξνγξακκαηηζηήο.
Τέινο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ν αιγφξηζκνο Fault Formation έρεη ηα κεηνλεθηήκαηα
φηη νη πιεπξέο ηνπ πιέγκαηνο πξέπεη λα έρνπλ ίδην κήθνο θαη φηη ην πιέγκα πξέπεη λα έρεη
δηαζηάζεηο θάπνηα δχλακε ηνπ 2 ζπλ κία κνλάδα.
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Γιασείπιζη Γεωμεηπίαρ Terrain
Σπλήζσο ηα terrains έρνπλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ πνιπγψλσλ κε απνηέιεζκα λα
«παηδεχνπλ» αξθεηά ηελ θάξηα γξαθηθψλ. Πνιιέο θνξέο φηαλ ν παξαηεξεηήο βξίζθεηαη
πνιχ καθξηά απφ θάπνηα ζεκεία ηνπ terrain ε γεσκεηξία ζε απηά ηα ζεκεία ζα κπνξνχζε
λα γίλεη απινχζηεξε (ιηγφηεξα ηξίγσλα) αθνχ δελ ζα δηαθξίλεηαη θαιά ιφγν απφζηαζεο.
Ηζρχεη βέβαηα θαη ην αληίζεην. Γηα φζα ζεκεία βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ θάκεξα ζα
κπνξνχζακε λα απμήζνπκε ηνλ αξηζκφ ηξηγψλσλ ηεο γεσκεηξίαο ηνπο ψζηε λα έρνπκε
θαιχηεξν νπηηθφ απνηέιεζκα. Υπάξρνπλ πνιινί αιγφξηζκνη θαη δνκέο δεδνκέλσλ πνπ καο
βνεζάλε λα θάλνπκε ηα παξαπάλσ αιιά θαη δηάθνξεο άιιεο βειηηζηνπνηήζεηο. Οη ηξείο πην
γλσζηνί αιγφξηζκνη είλαη:
Geomipmapping
Quadtrees
ROAM
Quadtrees
Δδψ ζα αλαιπζνχλ ηα Quadtrees γηαηί είλαη ε πην ελδηαθέξνπζα δνκή δεδνκέλσλ θαη γηα
πνιινχο ζεσξείηαη ε θαιχηεξε γηα απηήλ ηελ δνπιεία. Μαδί κε ηα Quadtrees κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιινη αιγφξηζκνη γηα λα ηα θάλνπλ αθφκα πην απνδνηηθά. Μεξηθά απφ
απηά πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα Quadtrees είλαη ηα εμήο:
Να κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ηξηγψλσλ ηνπ terrain ζε πεξηνρέο καθξηά απφ ηελ θάκεξα
ρσξίο απηφ λα γίλεηαη αληηιεπηφ.
Να απμήζνπλ ηελ ιεπηνκέξεηα ηεο γεσκεηξίαο πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ θάκεξα
πξνζζέηνληαο ηξίγσλα.
Να απνθφςνπλ κε ειάρηζηεο πξάμεηο γεσκεηξία πνπ δελ θαίλεηαη ζην νπηηθφ πεδίν
ηεο θάκεξαο έηζη ψζηε λα κελ ηα επεμεξγαζηεί ε θάξηα γξαθηθψλ ρσξίο ιφγν.
Θα αλαιπζεί ε ηειεπηαία πεξίπησζε πνπ είλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο. Αιιά αο δνχκε ηη
αθξηβψο είλαη έλα Quadtree. Τν Quadtree είλαη κηα 2D δνκή δεδνκέλσλ ηδαληθή γηα
terrains. Αο ξίμνπκε κηα καηηά ζηελ εηθφλα 9-12.

Εικόνα 9-12

Υπνζέζηε φηη ην ηεηξάγσλν είλαη γεκάην αληηθείκελα αιιά εκείο ζέινπκε λα
επηθεληξσζνχκε κφλν ζην αληηθείκελν πνπ δείρλεη ε καχξε βνχια. Σε απηήλ ηελ
πεξίπησζε ζα ζέιακε απηφ ην αληηθείκελν λα κελ αλήθεη ζηελ ίδηα νκάδα κε ηα άιια. Έηζη
δηαηξνχκε ζηα 4 ην ηεηξάγσλν θαη παίξλνπκε 4 λέεο νκάδεο. (εηθφλα 9-13)
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Εικόνα 9-13

Τν θάζε ηεηξάγσλν έρεη «παηδηά» ηα ηέζζεξα ηεηξάγσλα ζηα νπνία ην δηαηξνχκε. Καη απηά
ηα ηεηξάγσλα ην έρνπλ «γνλέα». Τα ηεηξάγσλα πνπ δελ δηαηξνχληαη άιιν νλνκάδνληαη
«θιαδηά». Τν αξρηθφ ηεηξάγσλν (ην πην κεγάιν) νλνκάδεηαη «ξίδα». Σίγνπξα ην παξαπάλσ
απνηέιεζκα είλαη θάηη θαιχηεξν. Αιιά θαη πάιη δελ έρνπκε απνκνλψζεη εληειψο. Σηελ
ζπλέρεηα δηαηξνχκε μαλά κφλν ην πάλσ δεμηά ηεηξάγσλν θαη επαλαιακβάλνπκε ηελ
δηαδηθαζία απηή έσο φηνπ λα απνκνλψζνπκε ην αληηθείκελν πνπ ζέινπκε. (εηθφλα 9-14)

Εικόνα 9-14

Ίζσο θάπνηνο αλαξσηηέηαη ζε ηη καο βνεζάεη έλα Quadtree. Φαληαζηείηε φηη έρνπκε ην
παξαθάησ πιέγκα 16x16 ελφο terrain θαη ε θάκεξά καο είλαη ζην ζεκείν πνπ θαίλεηαη ζηε
εηθφλα 9-15.

Εικόνα 9-15

Αθνχ ε θάκεξα βιέπεη κφλν 4 πνιχγσλα ηα άιια δελ ζα πξέπεη λα δσγξαθηζηνχλ ψζηε
λα κελ μνδεχνπκε άδηθα επεμεξγαζηηθή ηζρχ. Έηζη ζα έπξεπε λα θάλνπκε 16x16 = 256
ζπγθξίζεηο γηα λα ειέγρνπκε θάζε πνιχγσλν άκα είλαη κέζα ζην νπηηθφ πεδίν ηεο θάκεξαο.
Αλ φκσο βάδακε απηέο ηηο γεσκεηξηθέο πιεξνθνξίεο κέζα ζε έλα Quadtree ηη ζα γηλφηαλ;
(εηθφλα 9-16)
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Εικόνα 9-16

Θα κπνξνχζακε κφλν κε 9 ζπγθξίζεηο λα θαηαιήμνπκε ζην πνηα πνιχγσλα ρξεηαδφκαζηε.
Απηφ πνπ θάλνπκε ζηελ νπζία είλαη λα μεθηλάκε απφ ην root node(ή ξίδα), δειαδή ην
κεγαιχηεξν ηεηξάγσλν, θαη ειέγρνπκε άκα ην νπηηθφ πεδίν ηεο θάκεξαο είλαη κέζα ζε
απηφ. Αλ λαη, ηφηε ειέγρνπκε ηα ηέζζεξα παηδηά θάλνληαο ην ίδην αθξηβψο πξάγκα. πνην
παηδί δελ βξίζθνπκε λα έρεη κέζα ηνπ ην νπηηθφ πεδίν ηεο θάκεξαο ην απνθφπηνπκε θαη
ζπλερίδνπκε κε ηα άιια παηδηά. Έηζη βιέπνπκε φηη κε απηφ ηνλ πνιχ απιφ θαη γξήγνξν
ηξφπν απνθφβνπκε ηεξάζηην φγθν γεσκεηξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ ρξεηάδνληαη.

Δζωηεπικά Πεπιβάλλονηα
πσο αλαθέξακε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο ηα εζσηεξηθά πεξηβάιινληα αθνξνχλ
θιεηζηνχο ρψξνπο (εζσηεξηθά θηηξίσλ, ζπειαίσλ θιπ.). Δπεηδή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο (αλ
φρη φιεο) νη εζσηεξηθνί ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζέινπκε λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη δελ
ππάξρνπλ αμηφινγνη αιγφξηζκνη γηα ηελ απηφκαηε δεκηνπξγία εζσηεξηθψλ ρψξσλ.
Σπλήζσο ηα εζσηεξηθά πεξηβάιινληα θνξηψλνληαη απφ θάπνην αξρείν πνπ έρεη
δεκηνπξγήζεη θάπνηνο ζρεδηαζηήο.
Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο δνκέο δεδνκέλσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ
είλαη:
Binary Space Partitioning Trees
KD Trees
Portals
Γπζηπρψο δελ ζα αλαιπζνχλ εδψ ψζηε λα θξαηεζεί ην κέγεζνο θαη ε πνζφηεηα
πιεξνθνξηψλ ζε ινγηθά πιαίζηα γηα κηα πηπρηαθή εξγαζία. Σην δηαδίθηπν ππάξρεη
πιεζψξα παξαδεηγκάησλ θαη εγγξάθσλ πνπ λα αλαιχνπλ απηέο ηηο δνκέο, γηα φπνηνλ ζα
ήζειε λα κάζεη πεξηζζφηεξα.
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10. Η EREBUS Engine
Γενικά
πσο αλαθέξακε θαη ζην θεθάιαην 3, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο πηπρηαθήο αλαπηχρηεθε
κηα κεραλή γξαθηθψλ ε νπνία είλαη ηθαλή λα πξαγκαηνπνηήζεη φηη πεξηγξάθζεθε ζε απηήλ
ηελ εξγαζία. Τν φλνκα ηεο είλαη EREBUS Engine. Πξνηηκήζεθε ε θαηαζθεπή κίαο κεραλήο
γξαθηθψλ απφ ην κεδέλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε θάπνηαο έηνηκεο έηζη ψζηε λα απνθηεζεί
κεγαιχηεξε εκπεηξία αιιά θαη λα κειεηεζεί ε λέα έθδνζε ηνπ Direct3D API. Να ζεκεησζεί
φηη ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ηεο κεραλήο γξαθηθψλ, δελ ππήξραλ θαζφινπ ζρεδφλ
πιεξνθνξίεο ζην internet, εθηφο απφ ην πνιχ θησρφ DirectX 10 SDK πνπ πξνζθέξεη ε
Microsoft ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. Δπίζεο ζηα αξρηθά ζρέδηα ηεο Engine ήηαλ θαη ε
ππνζηήξημε OpenGL. Γηα λα γίλεη φκσο θάηη ηέηνην ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί ηελ λέα
έθδνζε ηνπ OpenGL (έθδνζε 3.0) θαη φρη ηελ παιηά έθδνζε, θαζφηη ε παιηά (έθδνζε 2.0)
δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ην Direct3D 10 ιφγσ ηεο εληειψο δηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο θαη
ζρεδίαζεο. Τν OpenGL 3.0 ζα έρεη απηήλ ηελ λέα θηινζνθία θαη ζρεδίαζε αιιά δπζηπρψο
ε θπθινθνξία ηνπ θαζπζηέξεζε γηα άγλσζην ιφγν. Έηζη ε EREBUS Engine ππνζηεξίδεη
κφλν Direct3D 10 αιιά είλαη δνκεκέλε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη άιια 3D
Graphics API κε πνιχ κηθξέο αιιαγέο ζηνλ θψδηθα.

Δπγαλεία Πος Υπηζιμοποιήθηκαν
Γλώζζα Ππογπαμμαηιζμού
Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε C/C++. Με ηα πιενλεθηήκαηα
ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ έρεη ε C++ θξαηήζεθε κία απιή θαη
νξγαλσκέλε δνκή ζηνλ θψδηθα. Ο compiler πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν compiler πνπ
ζπλνδεχεη ην δεκνθηιέο IDE ηεο Microsoft, ηελ Microsoft Visual C++ .NET 2005. Ζ
ζπγγξαθή ηνπ θψδηθα έγηλε κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε κε ειάρηζηεο αιιαγέο λα κπνξεί λα
γίλεη compile θαη κε ηνλ GCC(g++) compiler. Πξνηηκήζεθε ν Visual C++ Compiler επεηδή
έρεη έλαλ πνιχ ηζρπξφ θαη επέιηθην Debugger αιιά θαη έλαλ Memory Leak Detector.

Μονηέλα
Τα κνληέια πνπ ζρεδηαζηήθαλ γηα λα θνξηψλνληαη ζηελ κεραλή γξαθηθψλ πεξηνξίδνληαη
ζηα βαζηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Φσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε κεραλή γξαθηθψλ δελ
κπνξεί λα θνξηψζεη πην πνιχπινθα κνληέια. Φξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Blender γηα
ηελ θαηαζθεπή κνληέισλ αιιά απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα
ζρεδίαζεο. Ο ηχπνο αξρείσλ πνπ ηειηθά ρξεζηκνπνηεί ε κεραλή είλαη ν „OBJ‟ ιφγσ ηεο
απιφηεηάο ηνπ.
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Τθέρ
Τηο πθέο πνπ θνξηψλνληαη ζηελ κεραλή γξαθηθψλ βξέζεθαλ έηνηκεο ζην δηαδίθηπν. Γηα ηηο
κεηαηξνπέο απφ ην έλα θνξκά ζην άιιν ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Irfan View. Γηα
ηελ ζπκπίεζε ησλ πθψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ cubemaps, ην “The Compressonator” θαη
ην “CubeMap Gen” ηεο ΑΤΗ.

Απαιηήζειρ ςζηήμαηορ
Ζ EREBUS Engine απαηηεί Windows Vista ή Windows Server 2008 ή λεφηεξν ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα γηα λα ηξέμεη. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ην DirectX 10 δελ ηξέρεη ζηα παιαηφηεξα
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηεο Microsoft. Δπίζεο απαηηεί θάξηα γξαθηθψλ κε ππνζηήξημε
DirectX 10. Γειαδή nVidia GeForce 8x00 ή ATI Radeon HD2x00 θαη λεφηεξεο. Σε
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δηαζέζηκε κηα ηέηνηα θάξηα, ε κεραλή γξαθηθψλ ρξεζηκνπνηεί ην
Direct3D 10 reference device ην νπνίν εθηειεί φιεο ηηο εληνιέο κέζσ software, κε
απνηέιεζκα ε ηαρχηεηα λα είλαη ππεξβνιηθά ρακειή. Ζ αλάπηπμε ηεο EREBUS Engine
έγηλε ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows Vista 64bit, επεμεξγαζηή Intel Core 2 Duo 1.8GHz
θαη ζηηο θάξηεο γξαθηθψλ ATI Radeon HD 3870 θαη nVidia GeForce 8800GT (G92). Δπίζεο
πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ηα DirectX 10 runtime θαη Microsoft Visual C++ 2005
Redistributable αξρεία ηα νπνία βξίζθνληαη ζην CD πνπ ζπλνδεχεη ηελ εξγαζία.

Δκηέλεζη Σηρ EREBUS Engine
Σηνλ θεληξηθφ θάθειν ππάξρεη ην εθηειέζηκν κε φλνκα “Erebus Engine.exe”. Γηα λα
μεθηλήζνπκε ηελ EREBUS Engine απιά ηξέρνπκε απηφ ην εθηειέζηκν αξρείν. Φπζηθά
ππάξρεη πεξίπησζε λα ππάξρνπλ παξαπάλσ απφ έλα εθηειέζηκν. Τν θάζε έλα λα έρεη κηα
δηαθνξεηηθή επίδεημε ηεο κεραλήο γξαθηθψλ. Μφιηο εθθηλήζεη ε κεραλή γξαθηθψλ
παξαηεξνχκε φηη εθηφο απφ ην θεληξηθφ παξάζπξν αλνίγεη θαη έλα παξάζπξν θνλζφιαο.
Απηφ ην παξάζπξν παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην αλ θνξηψζεθαλ ζσζηά φια ηα αξρεία ή
άκα ππήξμε θάπνην πξφβιεκα.

Σα Απσεία Σηρ EREBUS Engine
Ζ δνκή ηνπ binary ηεο EREBUS Engine είλαη ε εμήο: Σηνλ θεληξηθφ θάθειν ππάξρεη ην
εθηειέζηκν
κε
φλνκα
“Erebus
Engine.exe”
ή
πεξηζζφηεξα
εθηειέζηκα.
Δπίζεο ζηνλ θεληξηθφ θάθειν ππάξρεη θαη έλα αξρείν θεηκέλνπ κε φλνκα
“engineConfig.txr”. Σε απηφ ην αξρείν βξίζθνληαη φιεο νη βαζηθέο ξπζκίζεηο ηεο κεραλήο.
πσο ε αλάιπζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ην βάζνο ρξψκαηνο, ην Graphics API θιπ.
Σηελ ζπλέρεηα ππάξρεη έλαο θάθεινο “Data” πνπ πεξηέρεη ηνπο παξαθάησ ππνθάθεινπο:
Heightmaps
Δδψ πεξηέρνληαη ηα heightmaps πνπ θνξηψλεη ή απνζεθεχεη ε κεραλή γξαθηθψλ. Τα
heightmaps είλαη Grayscale 8-bit ζε κνξθή RAW. Πξνηηκήζεθε απηή ε κνξθή ιφγν ηεο
απιφηεηάο ηεο. Απηά ηα αξρεία δελ πεξηέρνπλε ηίπνηα άιιν παξά κφλν ηηο πιεξνθνξίεο
ηεο εηθφλαο. Γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη ν πξνγξακκαηηζηήο λα γλσξίδεη απφ πξηλ ηηο
δηαζηάζεηο ηνπ heightmap πνπ ζέιεη λα θνξηψζεη.
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Lights
Δδψ πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηiο πεγέο θσηφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε κεραλή γξαθηθψλ.
Τα αξρεία απηά έρνπλ ηελ θαηάιεμε “EL”. Δίλαη απιά αξρεία θεηκέλνπ θαη πεξηέρνπλ
πιεξνθνξίεο φπσο ην είδνο ηεο πεγήο θσηφο, ην ρξψκα ηνπ θσηφο, ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε
θιπ.
Materials
Δδψ πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηθάλεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θνξηψλνπκε ζηελ
κεραλή γξαθηθψλ. Τα αξρεία απηά έρνπλ ηελ θαηάιεμε “EM”. Δίλαη απιά αξρεία θεηκέλνπ
θαη πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο φπσο: ηηο πθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί απηή ε επηθάληα, ην πφζν
γπαιηζηεξή ζα είλαη, πνηνο shader ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δσγξαθηζηεί θιπ.
Models
Δδψ πεξηέρνληαη ηα αξρεία ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θνξηψλνπκε ζηελ κεραλή γξαθηθψλ. Τα
αξρεία είλαη ζε κνξθή „EO‟ θαη „OBJ‟. Τα αξρεία OBJ είλαη αξρεία θεηκέλνπ πνπ πεξηέρνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηελ γεσκεηξία ηνπ κνληέινπ. Τα αξρεία „EO‟ ζηελ νπζία απιά ηαηξηάδνπλ
αληηθείκελα „OBJ‟ κε materials.
Shaders
Δδψ πεξηέρνληαη νη shaders πνπ θνξηψλνπκε ζηελ κεραλή γξαθηθψλ. Τα αξρεία έρνπλ ηελ
θαηάιεμε “SHD” θαη είλαη απιά αξρεία θεηκέλνπ. Μέζα ζε έλα ηέηνην αξρείν πεξηέρεηαη
θψδηθαο θαη γηα ηα ηξία είδε shader (Vertex Shader, Geometry Shader, Pixel Shader).
Textures
Δδψ πεξηέρνληαη νη πθέο πνπ θνξηψλνληαη ζηελ κεραλή γξαθηθψλ. Ζ κεραλή γξαθηθψλ
κπνξεί λα θνξηψζεη πθέο TGA θαη DDS. Τα DDS κπνξνχλ λα έρνπλ ζπκπίεζε S3TC ή
3Dc. ιεο νη πθέο πξέπεη λα πεξηέρνπλ θαη ηα 4 θαλάιηα ρξψκαηνο(RGBA).

Μεηαγλώηηιζη
Πξηλ ηε κεηαγιψηηηζε κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ ηξείο βαζηθνί δηαθφπηεο πνπ βξίζθνληαη ζην
αξρείν “Config.h”. Οη ηξείο δηαθφπηεο είλαη:
EREBUS_DOUBLE_PRECISION: Θέηνπκε απηφλ ηνλ δηαθφπηε ίζν κε 1 φηαλ ζέινπκε

λα ρξεζηκνπνηνχκε δεθαδηθνχο δηπιήο αθξίβηαο. Ζ αιήζεηα είλαη πσο κφλν ζε
ειάρηζηεο θαη ζπάληεο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη θάηη ηέηνην.
EREBUS_USE_WCHAR_T: Θέηνπκε απηφλ ηνλ δηαθφπηε ίζν κε 1 φηαλ ζέινπκε ηα
αιθαξηζκεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχκε λα κπoξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ UNICODE
ραξαθηήξεο.
EREBUS_MSVC_SSE2_MATH_FUNCS: Απηφο ν δηαθφπηεο έρεη λφεκα κφλν φηαλ
θάλνπκε κεηαγιψηηηζε κε ηελ MS Visual C++. Θέηνπκε απηφλ ηνλ δηαθφπηε ίζν κε 1
φηαλ ζέινπκε ε Visual C++ λα θάλεη θάλεη ρξήζε ησλ εληνιψλ SSE2 πνπ
βξίζθνληαη ζηνλ επεμεξγαζηή φηαλ θάλεη αξηζκεηηθέο πξάμεηο.
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Ππογπαμμαηιζμόρ Με Σην EREBUS Engine
Βαζικά Μέπη
Αο αλαιχζνπκε ινηπφλ ηελ βαζηθή δνκή ηεο EREBUS Engine εμεγψληαο ηα βαζηθά κέξε
ηεο:
ErebusCore
Έρνπκε κηα θεληξηθή θιάζε ηελ “ErebusCore” ε νπνία πεξηέρεη φιεο ηηο αξρηθέο θαη βαζηθέο
ζπλαξηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη ε κεραλή γηα λα μεθηλήζεη. Απηή ε θιάζε είλαη έλα Singleton.
Γειαδή κπνξεί λα ππάξρεη κφλν έλα Instance ηεο θιάζεο ζηελ εθαξκνγή. Σηελ νπζία ν
ξφινο απηήο ηεο θιάζεο είλαη λα θαιεί ηα άιια κέξε ηεο κεραλήο λα μεθηλήζνπλ. Γηα
παξάδεηγκα ζηελ αξρή θαιεί ηνλ ππνζχζηεκα ηεο κεραλήο πνπ δηαβάδεη πιεξνθνξίεο απφ
ην αξρείν ξπζκίζεσλ. Σηελ ζπλέρεη αθνχ δηαβάζεη ηηο ξπζκίζεηο μεθηλάεη ην ππνζχζηεκα
γξαθηθψλ θαη δεκηνπξγεί ην παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο θνθ.
RenderSystem
Ζ θιάζε απηή είλαη ππεχζπλε γηα λα εθθηλεί ην ππνζχζηεκα γξαθηθψλ ηεο κεραλήο. Δίλαη
ππεχζπλε λα θάλεη εθθίλεζε ηνπ Graphics API, λα θνξηψζεη shaders, λα αλεβάζεη ζηελ
θάξηα γξαθηθψλ πθέο θαη γεσκεηξηθέο πιεξνθνξίεο θιπ. Ζ θιάζε απηή είλαη κηα κεηξηθή
θιάζε ε νπνία ρσξίδεηαη ζε ηφζεο ππνθιάζεηο φζεο θαη ηα ππνζηεξηδφκελα 3D Graphics
API πνπ ππνζηεξίδεη ε κεραλή γξαθηθψλ. Ο πξνγξακκαηηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ
κεραλή γξαθηθψλ θαιεί ζπλαξηήζεηο κφλν απφ ηελ κεηξηθή θιάζε ρσξίο λα ηνλ απαζρνιεί
πνην 3D Graphics API ρξεζηκνπνηεί εθείλε ηελ ζηηγκή. Απηφ έρεη απνηέιεζκα λα κελ
ρξεηάδεηαη λα θάλεη αιιαγέο ζηνλ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο φηαλ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθφ
Graphics API. Με ηελ πξνυπφζεζε θπζηθά φηη ππάξρεη ε αληίζηνηρε ππνθιάζε γηα απηφ ην
API. Σηελ EREBUS Engine πξνο ην παξφλ ππάξρεη κφλν κηα ππνθιάζε κε φλνκα
“D3D10RenderSystem”.
RenderTarget
Ζ θιάζε απηή θξαηάεη πιεξνθνξίεο θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ «ζηφρν» πνπ δσγξαθίδνπκε.
Απηφο ν ζηφρνο κπνξεί λα είλαη ε νζφλε ή κία πθή ή κία ζέζε ζηελ κλήκε. Γη απηφ φπσο
θαη ε θιάζε RenderSystem έηζη θαη απηή ρσξίδεηαη ζε ηφζεο ππνθιάζεηο φζνη θαη νη
πηζαλνί/ππνζηηξηδφκελνη «ζηφρνη».
SceneManager
Ζ θιάζε απηή δηαρεηξίδεηαη φια ηα αληηθείκελα ηεο ζθελήο. Ο πξνγξακκαηηζηήο ηεο
εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ κεραλή ζπλήζσο δελ ρξεηάδεηαη λα πεηξάμεη θαζφινπ
ηνλ θψδηθα απηήο ηεο θιάζεο. Τν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη είλαη λα εηζάγεη ηα
αληηθείκελα πνπ ζέιεη ζηελ ζθελή θαη κεηά ε θιάζε SceneManager αλαιακβάλεη λα ηα
δσγξαθίζεη θιπ.
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FrameProcess
Απηή ε θιάζε είλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θιάζεηο γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κεραλή γξαθηθψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο, ελψ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζηή
ηεο EREBUS Engine είλαη ειάρηζηα ζεκαληηθή. Απηή ε θιάζε είλαη κία κεηξηθή θιάζε
απνηειείηαη κφλν απφ 20 γξακκέο θψδηθα.
namespace EREBUS
{
class FrameProcess
{
public:
// The initialization function
virtual bool init( void ) = 0;
// This Functions Must be called at the start and the end of
// the frame
virtual bool frameStart ( float dt ) = 0;
virtual bool frameEnd
( float dt ) = 0;
// Shut Down Function
virtual bool shutdown
( void ) = 0;
};
// class FrameProcess
}
//
namespase EREBUS

Ζ EREBUS Engine είλαη έηζη θηηαγκέλε λα θαιεί θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο ηελ
ζπλάξηεζε “init()”, θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηελ “shutdown()” θαη θαηά ηελ αξρή θαη ην ηέινο
ελφο frame ηελ “frameStart()” θαη “frameEnd()” αληίζηνηρα. Ο πξνγξακκαηηζηήο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ κεραλή γξαθηθψλ πξέπεη λα θηηάμεη κία ππνθιάζε πνπ λα έρεη ζαλ
κεηξηθή ηελ FrameProcess έηζη ψζηε λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηελ κεραλή γξαθηθψλ.
Με απιά ιφγηα, ν πξνγξακκαηηζηήο ηεο εθαξκνγήο φηαλ ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ
EREBUS Engine ην θάλεη ΜΟΝΟ κέζα απφ ηηο ζπλαξηήζεηο ηεο θιάζεο FrameProcess.

Βοηθηηικά Δπγαλεία
πσο ζε φιεο ηηο κεραλέο γξαθηθψλ έηζη θαη ε EREBUS Engine έρεη θάπνηνο κηθξέο
θιάζεηο πνπ θάλνπλ θάπνηεο κηθξνδνπιεηέο πνπ φκσο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή
ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο.
CRTLeakDetector
Απηή ε θιάζε ρξεζηκνπνηεί έλαλ Memory Leak Detector πνπ έρεη ην Visual Studio θαη
πιεξνθνξεί ηνλ πξνγξακκαηηζηή γηα ηπρφλ memory leaks.
LogManager
Ζ θιάζε απηή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ παξαζχξνπ ηεο θνλζφιαο θαη γηα ηελ
απνζηνιή κελπκάησλ πξνο απηήλ αιιά θαη πξνο αξρεία ζην δίζθν.
Text Parsers
Ζ κεραλή γξαθηθψλ δηαζέηεη δηάθνξα εξγαιεία γηα λα δηαβάδεη αξρεία θεηκέλνπ κε
δηάθνξεο κνξθνπνηήζεηο. Υπάξρεη ν TextParser01 θαη ν ShaderParser. Ο πξψηνο
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ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Δλψ ν δεχηεξνο γηα λα δηαβάδεη αξρεία γηα
shaders θαη ηα θέξλεη ζηελ κνξθή πνπ ηα ζέιεη ην Direct3D 10.
Βιβλιοθήκερ Μαθημαηικών
Γηα ηηο δηάθνξεο καζεκαηηθέο πξάμεηο πνπ θάλεη ε κεραλή γξαθηθψλ έρσ δεκηνπξγήζεη
θάπνηεο θιάζεηο καζεκαηηθψλ:
Plane:
Vector2:
Vector3:
Vector4:
Matrix3:
Matrix4:

Πξάμεηο γηα επίπεδεο επηθάλεηεο ζην ρψξν.
Πξάμεηο γηα δηαλχζκαηα 2 δηαζηάζεσλ.
Πξάμεηο γηα δηαλχζκαηα 3 δηαζηάζεσλ.
Πξάμεηο γηα δηαλχζκαηα 4 δηαζηάζεσλ.
Πξάμεηο γηα κήηξεο 3x3.
Πξάμεηο γηα κήηξεο 4x4.

Παπαδείγμαηα Ππογπαμμαηιζμού με Κώδικα
Παξαθάησ δίλνληαη παξαδείγκαηα πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ EREBUS Engine.

WinMain()
Ψο γλσζηφ φιεο νη εθαξκνγέο ησλ Windows μεθηλάλε απφ ηελ ζπλάξηεζε WinMain. Ο
θψδηθαο πνπ αθνινπζεί είλαη ν θψδηθαο πνπ ρξεηάδεηαη ε WinMain φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε
EREBUS Engine:
#include "CRTLeakDetector.h"
#include "MyApplication.h"
using namespace EREBUS;
int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR
lpCmdLine, int nShowCmd )
{
//
Leak Detector
CRTLeakDetector ld;
//
Create Application Object
MyApplication *myApp;
myApp = new MyApplication;
//
Initialize Application
if ( myApp->init() )
{
//
Start Application
myApp->start();
}
//
Shutdown App
myApp->shutdown();
if( myApp ) { delete myApp; myApp = NULL; }
//
Return to the OS
return 1;
}
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Αξρηθά δεκηνπξγείηαη ν Leak Detector, θαη έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο MyApplication πνπ
έρεη ζαλ κεηξηθή θιάζε ηελ FrameProcess. Σηελ ζπλέρεηα θαιείηαη ε κέζνδνο „init()‟ θαη αλ
απηή δελ επηζηξέςεη ιάζνο ηφηε μεθηλάεη ην θχξην κέξνο ηεο εθαξκνγήο. Σηελ κέζνδν „init()‟
γίλνληαη αξρηθνπνηήζεηο θαη θνξηψλεηαη φηη πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ε εθαξκνγή ζην
θπξίσο κέξνο ηεο. ηαλ ε εθαξκνγή ηειεηψζεη κε ην θπξίσο κέξνο ηεο, ηφηε θαιείηαη ε
κέζνδνο „shutdown()‟ γηα εθηειεζηνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα
ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εθαξκνγήο.

FrameProcess::init()
Αο δνχκε ηψξα ηη πεξηέρεη ε κέζνδνο „init()‟.
bool MyApplication::init( void )
{
//
Create EREBUS Core Object
erebusCore = new ErebusCore( _TC("engineConfig.txt"),
_TC("engine.log.txt") );
//
Initialize EREBUS Core and create main rendering window
if ( ( mainWindow = COREp->initialize( true, _TC("EREBUS 3D ENGINE
WINDOW")) ) == NULL ) { return false; }
//
Create Scene Manager
scene = new SceneManager();
//
Set Scene Data
//
set scene Default Render System
scene->setRenderSystem( COREp->getRenderSystem() );
//
set scene Default Ambient Color
scene->setAmbientLight( Color( 0.1f, 0.1f, 0.1f, 1.0f ) );
//
Create Viewers Camera
Vector3 camStartPosition( 0, 5, -15 );
viewerCamera = scene->createCamera( 3.14159/4,
mainWindow->getWidth(), mainWindow->getHeight(), 1, 10000,
camStartPosition );
//
Create Viewport on main Render Window
mainWindow->addViewport( viewerCamera, 0, 0,
mainWindow->getWidth(),
mainWindow->getHeight() );
//
Add Light to Scene
addLightSourceToScene( _TC( "Data/Lights/light01.el" ),
Vector3 ( 0.0f , 3.0f, 0.0f ) );
//
Add Object to scene
addObjectToScene( _TC("Data/Models/obj1.eo"), Vector3( 0, 1, 0 ) );
//
Initialize Scene
scene->Init();
return true;
}

Σηελ αξρή δεκηνπξγείηαη ην θεληξηθφ αληηθείκελν ErebusCore ηεο Engine. Μεηά θαιείηαη ε
κέζνδνο „initialize‟ ηνπ αληηθεηκέλνπ Erebus Core θαη επηζηξέθεη έλα δείθηε ζην παξάζπξν
ηεο εθαξκνγήο πνπ δεκηνχξγεζε. Μεηά δεκηνπξγείηαη ην αληηθείκελν ηνπ „SceneManager‟
θαη ηνπ νξίδεηαη ην „RenderSystem‟ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί αιιά θαη ην γεληθφ θψο ηεο
ζθελήο. Σηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγείηαη ηελ θάκεξα ηνπ παξαηεξεηή θαη ην πιαίζην ζέαζεο.
Τέινο πξνζηίζεληαη θψηα θαη αληηθείκελα ζηε ζθελή κε ηελ βνήζεηα ησλ βνεζεηηθψλ
κεζφδσλ „addLightSourceToScene‟ θαη „addObjectToScene‟ αληίζηνηρα. Αθνχ γίλνπλ φια
απηά θαιείηαη ε κέζνδνο „init‟ ηνπ SceneManager ψζηε λα αξρηθνπνηεζεί θαη απηφο.
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Τψξα ε εθαξκνγή είλαη έηνηκε λα δσγξαθίζεη φηη ηνπνζεηήζεθε ζηελ ζθελή απφ ηελ
θάκεξα πνπ ηεο νξίζηεθε κε ηνλ θσηηζκφ πνπ νξίζηεθε.
Σηελ ζπλέρεηα, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κεηά ην επηηπρέο θάιεζκα ηεο κεζφδνπ init
ηνπ αληηθεηκέλνπ FrameProcess θαιείηαη ε κέζνδνο start() πνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ πάιη.
Απηή ε κέζνδνο θαιεί ρνλδξηθά ηξείο κεζφδνπο.
Τελ κέζνδν „frameStart()‟ ε νπνία πεξηέρεη φηη πξάμεηο θαη ππνινγηζκνχο πνπ πξέπεη
λα γίλνπλ πξηλ ην δσγξάθηζκα ηεο ζθελήο. Γηα παξάδεηγκα είζνδν απφ ην
πιεθηξνιφγην, ππνινγηζκφ ζέζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ππνινγηζκφ ζέζεο θαη γσλίαο ηεο
θάκεξαο θιπ.
Μία αθνινπζία κεζφδσλ πνπ ζην ηέινο θαινχλ ηελ κέζνδν „renderScene()‟ ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηνπ SceneManager ε νπνία είλαη ε θεληξηθή κέζνδνο ηεο EREBUS Engine
γηα ην δσγξάθηζκα ηεο ζθελήο.
Τελ κέζνδν „frameEnd()‟ ε νπνία πεξηέρεη φηη πξάμεηο θαη ππνινγηζκνχο πξέπεη λα
γίλνπλ αθνχ δσγξαθηζηεί ε ζθελή.

SceneManager::renderScene( Camera *camera, Viewport *vp )
Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα θψδηθα ηεο κεζφδνπ renderScene γηα κία απιή ζθελή κε
κεξηθά αληηθείκελα θαη κεξηθά θψηα, ρσξίο ζθηέο θαη άιια εθέ.
void SceneManager::renderScene( Camera *camera, Viewport *vp )
{
//
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
//
Clear Frame Buffer
renderer->clearFrameBuffer(
vp->getRenderTarget(), true, true,
false, 1.0f, 0 );
//
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
//
Get Camera Matrices, Get Inverted View * Projection
camera->Update();
Matrix4 view = camera->getViewMatrix();
Matrix4 proj = camera->getProjectionMatrix();
Matrix4 mvp = view * proj;
Matrix4 invMvp = ! ( mvp );
//
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ */
//
Reset to Default States
renderer->setBlendState( disableBlendDefault );
renderer->setRasterizerState( cullback );
//
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
//
Ambient Pass
renderer->setShaderModel ( texWithAmbient );
renderer->setSamplerState("sampler1", mCurrentSampler );
renderer->applySamplerStates();
for( int io = 0; io < (int)mObjects.size(); io++ )
{
mObjects[io]->drawAmbient( renderer, camera );
}
//
Enable Blend In order to Blend All passes together
renderer->setBlendState( blendOneOneAdd );
//
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
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//
Normal Ligthing Pass
for( int lightID = 0; lightID < (int)mLights.size(); lightID++ )
{
renderer->setShaderModel ( sh1 );
renderer->setSamplerState("sampler1", mCurrentSampler );
renderer->applySamplerStates();
renderer->setShaderConstant3f("lightPos",
mLights[ lightID ]->mPosition );
renderer->applyConstants();
for( int io = 0; io < (int)mObjects.size(); io++ )
{
mObjects[io]->draw( renderer, camera );
}
}
}

Απηή ε κέζνδνο παίξλεη ζαλ παξακέηξνπο ηελ θάκεξα ηνπ παξαηεξεηή θαη ην πιαίζην
ζέαζεο. Σηελ αξρή θαζαξίδεηαη ε νζφλε απφ νηηδήπνηε είρε ζην πξνεγνχκελν θαξέ. Μεηά
αλαλεψλνληαη νη ζπληεηαγκέλεο ηεο θάκεξαο θαη απνζεθεχνληαη ζε κεηαβιεηέο θάπνηεο
βαζηθέο κήηξεο. Σηελ ζπλέρεηα ξπζκίδνληαη δχν δηαθφπηεο (states) ηνπ Graphics API. Ο
έλαο ηνπ «ιέεη» λα κελ αλαθαηέςεη ηα ρξψκαηα πνπ ζα δσγξαθίζεη ζηελ ζπλέρεηα κε ηα
ρξψκαηα πνπ είρε ήδε ζηελ νζφλε. Ο δεχηεξνο ηνπ ιέεη λα κελ δσγξαθίδεη ηηο πίζσ
πιεπξέο ησλ πνιπγψλσλ αθνχ εμάιινπ δελ είλαη νξαηέο ζηνλ ρξήζηε. Σηελ ζπλέρεηα
δσγξαθίδεη φια ηα αληηθείκελα ηεο ζθελήο αιιά κφλν κε ηνλ Γεληθφ Φσηηζκφ(Ambient
Light). Πξηλ ην θάλεη απηφ φκσο επηιέγεη ηνλ θαηάιιειν Shader πνπ ππνινγίδεη κφλν ην
γεληθφ θσηηζκφ θαη ζέηεη θαη κία ηερληθή θηιηξαξίζκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην
Texture Mapping ησλ αληηθεηκέλσλ. Σηελ ζπλέρεηα δσγξαθίδεη μαλά ηα αληηθείκελα ηφζεο
θνξέο φζεο θαη ηα θψηα ηεο ζθελήο. Σε θάζε πέξαζκα πεξλάεη ζηνλ Shader θαη ηελ ζέζε
ηνπ θάζε θσηφο. Πξηλ ην θάλεη βέβαηα απηφ έρεη ελεξγνπνηεζεί ν δηαθφπηεο Blend γηα λα
ελψζεη φια ηα πεξάζκαηα ζε έλα θαη λα πάξεη ηνλ ηειηθφ θσηηζκφ. Απηφ ήηαλ! Μφιηο
πεξηγξάθηεθε ε δηαδηθαζία απεηθφληζεο ελφο θαξέ ζηελ νζφλε!

GObject::draw( RenderSystem* renderer, Camera* cam )
πσο ζα παξαηεξήζαηε πξηλ, γηα λα δσγξαθηζηεί έλα αληηθείκελν θαινχηαλ ε κέζνδνο
“draw()” ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηή ε κέζνδνο είλαη ππεχζπλε λα ηξνθνδνηήζεη ην Graphics
API κε ηελ γεσκεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ, λα πξνεηνηκάζεη ηα ππφινηπα δεδνκέλα πνπ
ρξεηάδεηαη ν Shader, θαη λα θαιέζεη ην Graphics API λα δσγξαθίζεη ην αληηθείκελν.
void GObject::draw( RenderSystem* renderer, Camera* cam )
{
//
Set Vertex and Index Buffers
renderer->setVertexBuffer( 0, mVertexBufferIndex );
renderer->applyVertexBuffer();
renderer->setIndexBuffer( mIndexBufferIndex );
renderer->applyIndexBuffer();
//
Get Camera Matrices
Matrix4 view = cam->getViewMatrix();
Matrix4 proj = cam->getProjectionMatrix();
//
Set camera view Matrix
renderer->setShaderConstant4x4f("viewMatrix", view );
//
Set Camera Projection matrix
renderer->setShaderConstant4x4f("projectionMatrix", proj );
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//
Set Camera position
renderer->setShaderConstant3f("camPos", (Vector3)cam->mPosition );
//
Supply Shader with object's world matrix
renderer->setShaderConstant4x4f("worldMatrix", mWorldMatrix );
//
Supply Shader with object's Color
renderer->setShaderConstant4f("objColor",
mObjectColor.getVector4());
renderer->applyConstants();
//
Set Textures
if( mBaseTexture != -1 )
renderer->setTexture( "tex1", mBaseTexture );
if( mNormalMap != -1 )
renderer->setTexture( "normalMap", mNormalMap );
renderer->applyTextures();
//
Draw Geometry
renderer->drawIndexed( mMeshes[0].mNumIndices );
}

Σηελ αξρή απηή ε κέζνδνο θνξηψλεη ζηελ θάξηα γξαθηθψλ ηηο γεσκεηξηθέο πιεξνθνξίεο.
Μεηά παίξλεη θάπνηεο απαξαίηεηεο κήηξεο απφ ηελ θάκεξα. Σηελ ζπλέρεηα θνξηψλεη ζηνλ
Shader φηη πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη, φπσο κήηξα παξαηεξεηή, κήηξα πξνβνιήο, κήηξα
ζέζεο αληηθεηκέλνπ ζην ρψξν, ζπληεηαγκέλεο ζέζεο θάκεξαο, ρξψκα αληηθεηκέλνπ θαη πθέο
αληηθεηκέλνπ (αλ απηέο ππάξρνπλ). Τέινο, αθνχ έρεη ηξνθνδνηήζεη ην API κε φια ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία θαιεί ηελ κέζνδν drawIndexed() πνπ απηή κε ηελ ζεηξά ηεο θαιεί ηελ
κέζνδν ηνπ Graphics API γηα λα δσγξαθίζεη ηελ γεσκεηξία.
Παξαηεξήζηε όηη δελ θαιείηαη πνηέ θακία ζπλάξηεζε ή κέζνδνο ή εληνιή πνπ λα έρεη ζρέζε
κε ην Graphics API. Καινύληαη πάληα κέζνδνη πςειόηεξνπ επηπέδνπ νη νπνίεο εζσηεξηθά
θαινύλε ην αληίζηνηρν Graphics API. Οπόηε άζρεηα πνην Graphics API ρξεζηκνπνηεί ε
κεραλή γξαθηθώλ, νη εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη παξακέλνπλ νη ίδηεο.

Bump Mapping Shader
πσο έρεη μαλαεηπσζεί, γηα λα δσγξαθηζεί νηηδήπνηε πξέπεη λα γίλεη κε ηελ βνήζεηα ελφο
Shader. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα Shader γηα ην Bump Mapping.
//
Vertex Shader Input
struct VS_INPUT
{
float4 Position
: POSITION;
float3 Tangent
: TANGENT;
float3 Binormal
: BINORMAL;
float3 Normal
: NORMAL;
float2 Texture
: TEXCOORD;
};
//
Pixel Shader input (vertex shader output)
struct PS_INPUT
{
float4 Position
: SV_POSITION;
float2 Texture
: TEXCOORD0;
float3 vecLight
: TEXCOORD1;
float3 Normal
: TEXCOORD2;
};
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[Vertex Shader]
cbuffer generalBuff
{
matrix viewMatrix;
matrix projectionMatrix;
matrix worldMatrix;
float3 camPos;
float3 lightPos;
};
PS_INPUT VS( VS_INPUT input )
{
PS_INPUT output = (PS_INPUT)0;
//
Calculate ViewProjection Matrix
matrix viewProjMatrix = mul( viewMatrix, projectionMatrix );
//
Calculate WorldViewProjection
matrix worldViewProjMatrix = mul( worldMatrix, viewProjMatrix );
//
Calculate Vertex position
output.Position = mul( input.Position, worldViewProjMatrix );
//
Calculate world Position
float3 posWorld = mul( input.Position, worldMatrix );
//
Calculate world normal
output.Normal = normalize( mul(input.Normal,(float3x3)worldMatrix) );
//
Calculate Light vector
output.vecLight = lightPos - posWorld;
//
Calculate Tangent Matrix
float3x3 TBNMatrix = float3x3( input.Tangent,input.Binormal ,
input.Normal);
//
Transform Light in Tangent Space
output.vecLight = mul(TBNMatrix, output.vecLight);
//
Pass Texture to pixel shader
output.Texture = input.Texture;
//
Return Results to pixel shader
return output;
}
[Geometry Shader]
[NULL]
[Fragment Shader]
Texture2D tex1;
Texture2D normalMap;
SamplerState sampler1;
float4 ambient;
float4 PS( PS_INPUT input) : SV_Target
{
//
Get Texture Color
float4 baseTex
= tex1.Sample( sampler1, input.Texture );
// Set the output colours
float4 diffuse
= float4( 1.0f, 1.0f, 1.0f,1.0f );
//
Calculate Pixel Normal From Normal map
float3 Normal
= 2.0f *
normalMap.Sample( sampler1, input.Texture ).rgb - 1.0f;
float3 Vert2Light = normalize( input.vecLight );
float4 Diff
= saturate( dot( Normal, Vert2Light ) );
//
Final Color
return ( ambient * baseTex ) + ( diffuse * Diff * baseTex );
}
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Τα VS_INPUT θαη PS_INPUT πεξηγξάθνπλ ηελ κνξθή δεδνκέλσλ εηζφδνπ γηα ηνλ Vertex
θαη Pixel Shader αληίζηνηρα.
Vertex Shader:
Απφ ηελ γξακκή [Vertex Shader] έσο ηελ γξακκή [Geometry Shader] είλαη ν θψδηθαο ηνπ
Vertex Shader. To generalBuff είλαη κία νκαδνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ εηζφδσλ πνπ έρεη ν
Vertex Shader. Ζ ζπλάξηεζε VS είλαη ε θεληξηθή ζπλάξηεζε ηνπ Vertex Shader. Σηελ αξρή
ηα Vertices πνπ πεξλάλε απφ ηνλ Vertex Shader κεηαζρεκαηίδνληαη ψζηε λα θαλνχλ ζηελ
νζφλε ηνπ Ζ/Υ. Γηα λα γίλεη απηφ, πξψηα πνιιαπιαζηάδνληαη νη κήηξεο πξνβνιήο θαη
παξαηεξεηή κεηαμχ ηνπο. Σηελ ζπλέρεηα ην απνηέιεζκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηελ κήηξα
πνπ πεξηέρεη ηνλ παγθφζκην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αλήθεη ην Vertex, θαη
ηέινο ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ Vertex.
Μεηά ππνινγίδνληαη θάπνηα δηαλχζκαηα θαη κήηξεο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηνπ θσηηζκνχ θαη απνζεθεχνληαη ζηελ κεηαβιεηή “output” γηα έμνδν.
Geometry Shader:
Σην Bump Mapping δελ παξάγνληαη λέα πνιχγσλα, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη ν Geometry
Shader θαη έηζη κέλεη θελφο.
Pixel/Fragment Shader:
Ο Pixel Shader παίξλεη ηα δεδνκέλα πνπ επηζηξέθεη ν Vertex Shader έηζη ψζηε λα
ππνινγίζεη ην ηειηθφ ρξψκα ηνπ θάζε pixel. Πξηλ ηελ θεληξηθή ηνπ ζπλάξηεζε, ηελ PS,
νξίδνληαη ηηο επηπιένλ είζνδνη. Απηέο είλαη: ε βαζηθή πθή, ην Normal Map, ε κέζνδνο
θηιηξαξίζκαηνο θαη ην ρξψκα ηνπ γεληθνχ θσηφο. Σηελ ζπλέρεηα, γηα θάζε pixel: ππνινγίδεη
ην ρξψκα ηνπ απφ ηελ βαζηθή πθή, ππνινγίδεη ην Normal ηνπ απφ ην Normal Map θαη ζηελ
ζπλέρεηα ππνινγίδεη ηνλ θσηηζκφ Diffuse βάζε ηνπ ηχπνπ πνπ αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην
6. Αθνχ ππνινγηζηνχλ φια απηά, ππνινγίδεηαη ην ηειηθφ ρξψκα ηνπ pixel.

Μεηπήζειρ Δπιδόζεων
Παξαθάησ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε πίλαθεο θάπνηεο κεηξήζεηο γηα ηελ ηαρχηεηα ηνπ
Rendering κε δηάθνξεο ηερληθέο. ιεο νη κεηξήζεηο έρνπλ γίλεη κε αλάιπζε 1440 x 900 ζε
24bit βάζνο ρξψκαηνο θαη θηιηξάξηζκα πθψλ Trilinear Anisotropic x16. Ζ θάξηα γξαθηθψλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο κεηξήζεηο απηέο ήηαλ ε nVidia GeForce 8800GT (G92) θαη ν
επεμεξγαζηήο ν Intel Core 2 Duo 6300 (1.8GHz).
Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηελ πηψζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ Rendering φζν
πξνζζέηνπκε θψηα ζε κία ζθελή.

Multiple Light Rendering
Lights

1 Light

3 Lights

10 Lights

30 Lights

60 Lights

FPS

410

210

75

26

14
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Κνηηάδνληαο ηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ πεγψλ θσηφο ζε κία ζθελή, έρνπκε θαη αλάινγε πηψζε ζηελ ηαρχηεηα. Γη
απηφ ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζηνλ αξηζκφ ησλ πεγψλ θσηφο πνπ εηζάγνληαη ζε κία
ζθελή.
Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηελ δηαθνξά επηδφζεσλ ηεο EREBUS Engine κε
δηάθνξεο ηερληθέο ζθηψλ.

Shadowing Techniques
Projective Planar
Shadows (fps)

Stenciled Shadow
Volumes (fps)

Shadow Maps (fps)

1 x object
(216 Vertices)

400

350

-

60 x object
(12960 Vertices)

350

75

-

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλεηαη εχθνια φηη ε ηερληθή Projective Planar Shadows
θαηαλαιψλεη ειάρηζηνπο πφξνπο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηερληθέο, αιιά φπσο εηπψζεθε ζε
πξνεγνχκελν θεθάιαην έρεη θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα!
Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ ηα Quad
Trees ζε έλα terrain. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ ζε terrain 512 x 512 = 262.144 vertices.

Quad Tree Terrain Optimization
Brute Force (fps)

Quad Tree (fps)

Min

280

500

Average

300

540

Max

350

1800

Κνηηάδνληαο ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα Quad Trees κπνξνχλ
λα βειηηψζνπλ θαηά πνιχ ηελ ηαρχηεηα κηαο κεραλήο γξαθηθψλ φηαλ απηή ρξεζηκνπνηεί
terrains.
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Δικόνερ ηηρ EREBUS Engine
Παξαθάησ αθνινπζνχλ δηάθνξεο εηθφλεο απφ ηελ EREBUS Engine.

Phong Lighting Model

Εικόνα 10-1: Phong Lighting (Ambient+Diffuse+Specular)

Σε απηή ηελ θσηνγξαθία παξνπζηάδεηαη ην πιήξεο κνληέιν θσηηζκνχ Phong. Ζ ζθελή
απνηειείηαη κφλν απφ κία ζθαίξα 2000 ηξηγψλσλ θαη έλα ζεκεηαθφ θψο. Τν γεληθφ
θψο(Ambient Light) θαίλεηαη ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο ζθαίξαο φπνπ ην θφθθηλν είλαη πνιχ
ζθνχξν. Τν δηάρπην θψο(Diffuse Light) είλαη θαλεξφ ζρεδφλ ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο
ζθαίξαο. Τέινο ην θαηνπηξηθφ θψο(Specular Light) είλαη απηφ ην ππεξθσηηζκέλν ιεπθφ
ζεκείν.
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Bump Mapping Shader

Εικόνα 10-2: Bump Mapping (Ambient+Diffuse)

Σε απηή ηελ θσηνγξαθία απεηθνλίδεηαη κία ζθαίξα κε Bump Mapping. Ζ ζθελή απνηειείηαη
απφ κία ζθαίξα θσηηδφκελε απφ έλα ζεκεηαθφ θψο. Με ηελ ηερληθή ηνπ Bump Mapping
απεηθνλίδνληαη αλάγιπθεο επηθάλεηεο ρσξίο επηπιένλ ηξίγσλα ζηελ γεσκεηξία ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Τα ζπζηαηηθά ηνπ θσηηζκνχ πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ ηελ ζθαίξα είλαη ην
γεληθφ θψο(Ambient Lights) θαη ην δηάρπην θψο(Diffuse Light).
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Projective Planar Shadows

Εικόνα 10-3: Projective Planar Shadows

Σηελ παξαπάλσ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε ηερληθή Projective Planar Shadows γηα
δσγξάθηζκα ζθηψλ. Σηελ ζθελή έλα θψο παξάγεη ζθηά απφ έλα αληηθείκελν 3000
ηξηγψλσλ. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί φκσο πσο ην αληηθείκελν δελ ζθηάδεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ
εαπηφ. Κάηη πνπ έπξεπε λα γίλεηαη ζε θάπνην ζεκεία. Απηφ είλαη θαη έλα απφ ηα
κεηνλεθηήκαηα ηεο ηερληθήο απηήο.
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Stenciled Shadow Volumes

Εικόνα 10-4: Stenciled Shadow Volumes

Σηελ παξαπάλσ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε ηερληθή Stenciled Shadow Volumes γηα
δσγξάθηζκα ζθηψλ. Σηελ ζθελή έλα θψο παξάγεη ζθηά απφ έλα αληηθείκελν 3000
ηξηγψλσλ. Απηή ηε θνξά παξάγεηαη θαη ζθηά πάλσ ζην αληηθείκελν θαη ηψξα ε ζθηά είλαη
απφιπηα ζσζηή θαη ξεαιηζηηθή.
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Skybox

Εικόνα 10-5: Skybox, only ONE triangle

Σε απηή ηε θσηνγξαθία παξνπζηάδεηαη έλα Skybox. Τν Skybox ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
δσγξαθίζεη ην γχξν πεξηβάιινλ κηαο ζθελήο κε έλα πνιχ εχθνιν ηξφπν. Σπλήζσο ηα
Skyboxes ρξεζηκνπνηνχλ 12 ηξίγσλα γηα λα ηα θάλνπλ απηφ. Σηελ νπζία είλαη έλαο
ηεξάζηηνο θχβνο πνπ πεξηθιείεη φιν ην πεξηβάιινλ. Σηελ εξγαζία απηή ρξεζηκνπνηήζεθε
κία άιιε κέζνδνο πνιχ πην απνδνηηθή απφ ηελ θιαζζηθή. Ζ κέζνδνο απηή ρξεηάδεηαη κφλν
έλα ηξίγσλν ην νπνίν θαιχπηεη φιε ηελ νζφλε θαη κε ηελ βνήζεηα ελφο Shader
δσγξαθίδεηαη ζσζηά παίξλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο απφ έλα CubeMap. Να ζεκεηψζνπκε
εδψ πσο κφλν κε ηελ έθδνζε 10 ηνπ Direct3D θεξδίδνπκε ζε ηαρχηεηα έλαληη ηεο
θιαζζηθήο κεζφδνπ.
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Environment Cube Mapping

Εικόνα 10-6: Cube Mapping Reflection

Σηελ θσηνγξαθία απηή παξνπζηάδεηαη κηα ηερληθή Environment Mapping. Με έλα Cube
Map θαη έλαλ απιφ Shader κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ αληαλαθιάζεηο πάλσ ζε έλα
αληηθείκελν. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρνπκε έλα Skybox θαη κία ζθαίξα πνπ
αληαλαθιάεη ην πξψην.

73

Ζ EREBUS Engine
Μεραλέο Γξαθηθψλ θαη Γξαθηθά Υπνινγηζηψλ

Fault Formation Terrain

Εικόνα 10-7: Fault Formation Generated Terrain

Σηελ παξαπάλσ θσηνγξαθία βιέπνπκε έλα Terrain ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί απηφκαηα
κε ηελ ηερληθή Fault Formation, ην νπνίν είλαη θσηηζκέλν κε ην κνληέιν θσηηζκνχ Phong
αιιά ρσξίο ην Specular Component. Ζ ηερληθή απηή δεκηνπξγεί «απαιφ» terrain κε
κηθξνχο νκαινχο ινθίζθνπο.
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Mid Point Displacement Terrain

Εικόνα 10-8: Mid Point Displacement Generated Terrain

Σηελ παξαπάλσ θσηνγξαθία βιέπνπκε έλα Terrain ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί απηφκαηα
κε ηελ ηερληθή Mid Point Displacement, ην νπνίν είλαη θσηηζκέλν κε ην κνληέιν θσηηζκνχ
Phong αιιά ρσξίο ην Specular Component. Ζ ηερληθή απηή δεκηνπξγεί «απφηνκν» θαη
ρανηηθφ terrain κε απφηνκα βνπλά θαη θνξπθέο.
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Δπίλογορ

Σε απηφ ην ζεκείν ε εξγαζία έθηαζε ζην ηέινο ηεο. Αλαιχζεθαλ θαη εμεγήζεθαλ φιεο
νη γλσζηέο θαη ζχγρξνλεο ηερληθέο θαη αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα γξαθηθά
ππνινγηζηψλ.
Αξρηθά εμεγεζήθαλ ηα δχν γλσζηά Graphics API θαη αλαιχζεθε ε βαζηθή δνκή ησλ
κεραλψλ γξαθηθψλ. Αθνινχζεζε κηα αλαθνξά γηα ηελ κνξθή ησλ γεσκεηξηθψλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα γξαθηθά ππνινγηζηψλ. Σηελ ζπλέρεηα
αλαιχζεθαλ φια ηα είδε θσηφο θαη ηα κνληέια θσηηζκνχ θαη επηζεκάλζεθαλ νη δηαθνξέο
ηνπο. Παξνπζηάζηεθαλ φιεο νη βαζηθέο ηερληθέο Texture Mapping θαη εμεγήζεθαλ φιεο νη
κέζνδνη θηιηξαξίζκαηνο θαζψο θαη ζπκπίεζεο. Παξνπζηάζηεθαλ νη πην δεκνθηιείο ηερληθέο
δεκηνπξγίαο ζθηψλ θαη αλαθέξζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο.
Αλαιχζεθε ε δνκή ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ αιιά θαη νη ηξφπνη δηαρείξηζεο απηψλ. Γελ
αλαιχζεθαλ θάπνηα ζέκαηα φπσο ηα γεληθά κνληέια θσηαγψγεζεο θαη νη αιγφξηζκνη
δηαρείξηζεο εζσηεξηθψλ ρψξσλ δηφηη ζα μεπεξληφληνπζαλ θαηά πνιχ ηα φξηα κηαο
πηπρηαθήο εξγαζίαο.
Τέινο γηα ηελ εξγαζία απηή θαηαζθεπάζηεθε απφ ην κεδέλ κηα κεραλή γξαθηθψλ κε φλνκα
“EREBUS ENGINE” πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Direct3D 10. Ζ κεραλή γξαθηθψλ ππνζηεξίδεη
φια φζα αλαθέξζεθαλ κέζα ζηελ εξγαζία. Πνιχ εχθνια ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ
θαη άιιεο ηερληθέο Texture Mapping θαη επηπιέσλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ βειηηζηνπνηήζεηο
ζηνλ αιγφξηζκν ησλ Quad Trees. Αιιά αθνχ απηά δελ αλαιχζεθαλ ζηελ εξγαζία απηή,
πξνηηκήζεθε λα κελ πινπνηεζνχλ νχηε ζηελ κεραλή γξαθηθψλ. Τέινο πξέπεη λα αλαθεξζεί
πσο ε κεραλή απηή ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδεη θαη OpenGL 3.0 αιιά θαη γεληθά
νπνηνδήπνηε άιιν Graphics API. Τν OpenGL 3.0 φκσο θαζπζηέξεζε λα θπθινθνξήζεη θαη
έηζη ην ππνζχζηεκα απηνχ δελ πινπνηήζεθε.

Ειπίδσ απηή ε εξγαζία λα ζαο θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ θαη λα βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε ηεο
βαζηθέο αξρέο ησλ γξαθηθώλ ππνινγηζηώλ.
Μπεθηάξεο Γεώξγηνο
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