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Επιτελική Σύνοψη
Στο συγκεκριμένο παραδοτέο ολοκληρώνεται η διαμόρφωση του οικολογικού
μοντέλου της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας EcoTime Machine. Τo
παραδοτέο αυτό στηρίζεται στα αποτελέσματα του παραδοτέου Π14 καθώς τα
μοντέλα πρόβλεψης αποτελούν την πληροφορία εισόδου (input) η οποία
αξιοποιήθηκε στο στάδιο αυτό του έργου. Αρχικά δίνονται κάποιες σχετικές
βασικές έννοιες και οι προδιαγραφές του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε. Στη
συνέχεια αναφέρεται το στοχαστικό μοντέλο που δημιουργήθηκε για την
τρισδιάστατη απεικόνιση του οικισμού της Κοτύλης και ακολουθεί η περιγραφή
της διαδικασίας παραμετροποίησης των κτισμάτων του οικισμού. Επίσης
περιγράφεται το στοχαστικό μοντέλο που προέκυψε για την τρισδιάστατη
αναπαράσταση της βλάστησης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. Το
παραδοτέο ολοκληρώνεται με την καταγραφή της μεθόδου παραμετροποίησης
που εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της χλωρίδας.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Σκοπός και περιεχόμενο του παραδοτέου
Σκοπός του παρόντος παραδοτέου είναι η περιγραφή του οικολογικού μοντέλου
που αναπτύχθηκε με βάση τα μοντέλα πρόβλεψης τα οποία δημιουργήθηκαν σε
προηγούμενο στάδιο. Στη φάση αυτή καθορίστηκε η τελική λίστα των
περιβαλλοντικών παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για το μοντέλο στα
διαφορετικά επίπεδα κλίμακας και διαμορφώθηκαν οι χρονοσειρές των τιμών
τους. Στη συνέχεια, καθορίστηκαν οι σχέσεις αλληλεπίδρασης των μεταβλητών του
μοντέλου με βάση τις οποίες κατασκευάστηκε το μοντέλο προσομοίωσης της
ιστορίας του τοπίου στο χρόνο. Έτσι, η αρχική πληροφορία των μοντέλων
πρόβλεψης οπτικοποιήθηκε, επιλέγοντας ή δημιουργώντας τις κατάλληλες
αναπαραστάσεις
3D
αντικειμένων,
περιβαλλοντολογικών
παραμέτρων,
παραμέτρων προσομοίωσης κλπ. Η συσχέτιση περιλαμβάνει καιρικές επιλογές,
επιλογές υφών για απεικόνιση βλάστησης, πολεοδομίας, οδοποιίας, καθώς και
επιλογές φωτισμού και σκίασης.
Το Eco-Time Machine γενικότερα είναι ένα έργο που στοχεύει στην ανάδειξη της
ιστορίας του τοπίου μίας οικολογικά σημαντικής περιοχής φυσικού κάλλους και
στην αύξηση της εμπειρίας, των γνώσεων και της απόλαυσης που αποκομίζουν οι
επισκέπτες από την περιήγησή τους στο τοπίο. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα
από τη δημιουργία μίας πολυλειτουργικής εφαρμογής μεικτής πραγματικότητας,
η οποία θα αναπαριστά την περιβαλλοντική ιστορία της επιλεγμένης περιοχής. Η
εν λόγω εφαρμογή θα προσφέρει στον χρήστη μία αναπαράσταση του τοπίου (α)
όπως αυτό ήταν στο παρελθόν, (β) όπως αυτό θα εξελισσόταν αν αλλάζαν κάποιες
από τις παραμέτρους που το διαμόρφωσαν ιστορικά και (γ) όπως θα είναι στο
μέλλον, ανάλογα με τις παραμέτρους που επιδρούν σήμερα.
1.2 Περιγραφή της Ε.Ε. και των εργασιών που σχετίζονται με αυτό το
παραδοτέο
Η ΕΕ2 αποτελεί τη δεύτερη Ε.Ε. του πλάνου εργασίας. Στην ενότητα αυτή
διαμορφώνεται το οικολογικό μοντέλο της εφαρμογής. Ειδικότερα, οι εργασίες της
ΕΕ2 διακρίνονται στις εξής επιμέρους δράσεις: την επιλογή παραμέτρων &
παραμετροποίηση των περιβαλλοντικών σημάτων, τη συσχέτιση παραμέτρων & τη
μαθηματική τους μοντελοποίηση, την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης και τέλος τη
συσχέτιση των μοντέλων με απεικονιστικές επιλογές. Στη συνέχεια, στην ΕΕ3 θα
σχεδιαστεί το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την επαυξημένη απεικόνιση
της πληροφορίας στον τρισδιάστατο χώρο.
Από τις παραπάνω δράσεις, αυτές που σχετίζονται με το παρόν Παραδοτέο, είναι η
συσχέτιση των μοντέλων πρόβλεψης που προηγήθηκαν με απεικονιστικές
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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επιλογές, εκτιμώντας πάντα υπόψιν όλες τις κρίσιμες παραμέτρους του
συστήματος. Η συσχέτιση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας στοχαστικών
μοντέλων.

Εικόνα 1 Διάγραμμα ροής διαδικασιών

1.3 Δομή του παραδοτέου
Το παραδοτέο αποτελείται από τα εξής κεφάλαια:








Κεφ. 1: Εισαγωγή
Κεφ. 2: Παρουσιάζονται βασικές έννοιες όπως τα στοχαστικά
συστήματα, η παράμετρος, η μεταβλητή και αναφέρονται τα εργαλεία
που χρησιμοποιήθηκαν για την οπτικοποίηση της πληροφορίας.
Κεφ. 3: Αναλύεται το στοχαστικό μοντέλο που εφαρμόστηκε για τον
οικισμό της Παλιάς Κοτύλης.
Κεφ. 4: Αναλύεται το στοχαστικό μοντέλο που αφορά τα στοιχεία
βλάστησης της περιοχής.
Κεφ. 5: Γίνεται η σύνοψη του παραδοτέου, και αναφέρονται τα βασικά
συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτό.
Κεφ. 6: Παράθεση της βιβλιογραφίας.

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες όπως η
παράμετρος, η μεταβλητή, η εκτίμησή τους, η προσομοίωση και οι στοχαστικές
διαδικασίες. Ακόμη αναφέρονται εν συντομία τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
στο συγκεκριμένο στάδιο για την οπτικοποίηση της πληροφορίας που προέκυψε
από τα μοντέλα πρόβλεψης.
2.1 Βασικές Έννοιες
2.1.1 Στοχαστικές διαδικασίες
Δύο ισοδύναμοι ορισμοί για την έννοια της στοχαστικής διαδικασίας είναι οι εξής:



Μια στοχαστική διαδικασία X(t) είναι μια συνάρτηση του χρόνου. Η τιμή
της συνάρτησης αυτής σε κάθε χρονική στιγμή είναι μια τυχαία μεταβλητή.
Μια στοχαστική διαδικασία είναι μια αντιστοίχιση από ένα σύνολο σημάτων
Ω (όπως η ακολουθία A) στο σύνολο των μη αρνητικών πραγματικών
αριθμών (πιθανότητες ή πυκνότητες πιθανότητας). Κάθε ένα σήμα του
δειγματοχώρου Ω ονομάζεται στιγμιότυπο ή υλοποίηση της στοχαστικής
διαδικασίας [1].

Εικόνα 2 Μια στοχαστική διαδικασία είναι μια αντιστοίχιση από ένα σύνολο σημάτων Ω
στις πιθανότητες p1,p2,...,pi. Επίσης, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή n0 η τιμή της
στοχαστικής διαδικασίας είναι μια τυχαία μεταβλητή X[n0] [1].

Με βάση τις χρονικές στιγμές στις οποίες ορίζεται μια στοχαστική διαδικασία
προκύπτουν οι ακόλουθες κατηγορίες:
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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Στοχαστικές διαδικασίες συνεχούς χρόνου: Μια στοχαστική διαδικασία
συνεχούς χρόνουX(t) ορίζεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Στοχαστικές διαδικασίες διακριτού χρόνου: Μια στοχαστική διαδικασία
διακριτού χρόνου X[n] ορίζεται μόνο σε διακριτές χρονικές στιγμές.

Επιπρόσθετα, ανάλογα με τις τιμές που λαμβάνει μια στοχαστική διαδικασία
έχουμε τις ακόλουθες κατηγορίες:



Συνεχείς στοχαστικές διαδικασίες: Η τιμή μιας συνεχούς στοχαστικής
διαδικασίας είναι μια συνεχής τυχαία μεταβλητή.
Διακριτές στοχαστικές διαδικασίες: Η τιμή μιας διακριτής στοχαστικής
διαδικασίας είναι μια διακριτή τυχαία μεταβλητή. Οι διακριτές στοχαστικές
διαδικασίες διακριτού χρόνου ονομάζονται και αλυσίδες [1].

2.1.2 Στοχαστικά συστήματα
Σύστημα ονομάζεται μια συλλογή οντοτήτων/αντικειμένων τα οποία αποτελούν
ένα σύνολο στο οποίο κάθε στοιχείο αλληλεπιδρά ή συσχετίζεται με ένα
τουλάχιστον στοιχείο του συνόλου με στόχο την επίτευξη ενός καθορισμένου
σκοπού (task) [2].
Κάθε σύστημα χαρακτηρίζεται όχι μόνο από τις οντότητές του, αλλά κι από τις
παραμέτρους (parameters) και μεταβλητές (variables) του. Οι παράμετροι και οι
μεταβλητές αποτελούν μεγέθη μέτρησης και χαρακτηρισμού των συστημάτων. Τα
συστήματα υπάρχουν παντού. Μπορούν πάντα να θεωρηθούν τμήματα ενός
ευρύτερου συστήματος αλλά και με τη σειρά τους να περιέχουν υποσυστήματα
[2].
Τα στοχαστικά συστημάτων συνδέεται άμεσα με τις πιθανότητες και τις
στοχαστικές διεργασίες. Στοχαστικό σύστημα ονομάζεται το σύστημα που όταν
αυτοτροφοδοτηθεί με κάποιες συγκεκριμένες τιμές των παραμέτρων εισόδου και
κάποιες αρχικές συνθήκες, τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν στην έξοδο του
δεν είναι γνωστά αλλά καθορίζονται με βάση κάποιο πιθανοθεωρητικό νόμο
εξαιτίας της τυχαιότητας που υπάρχει [2].
Η κατανόηση, η περαιτέρω μελέτη, η βελτίωση αλλά και η αναπαράσταση των
πραγματικών συστημάτων επιτυγχάνεται με τη χρήση μοντέλων. Ένα μοντέλο είναι
η αναπαράσταση ενός συστήματος με σκοπό τη διερεύνηση και την κατανόηση
της λειτουργίας και της τρέχουσας συμπεριφοράς του, τη σύγκριση εναλλακτικών
σχημάτων λειτουργίας και την εκτίμηση και την πρόβλεψη της μελλοντικής
συμπεριφοράς του κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή ένα μοντέλο
κατασκευάζεται με σκοπό να εντοπίσει τις βέλτιστες λύσεις μέσω διερεύνησης,
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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σύγκρισης και πρόβλεψης της μελλοντικής συμπεριφοράς του συστήματος.
Επομένως είναι σημαντικό το μοντέλο να ισορροπεί ανάμεσα στα ενσωματωμένα
στοιχεία και στις υποθέσεις ή παραδοχές που γίνονται [2].
2.1.3 Εκτίμηση παραμέτρων
Οι παράμετροι είναι ανεξάρτητα μέτρα που διαμορφώνουν τις συνθήκες των
εισόδων (inputs) στο σύστημα [2].
2.1.4 Η έννοια της μεταβλητής
Οι μεταβλητές είναι μέτρα που εξαρτώνται από τις παραμέτρους, αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους και μέσω της μεταβολής των τιμών τους, αλλάζει η κατάσταση του
συστήματος στο οποίο ανήκουν.
Οι μεταβλητές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
 Ενδογενείς μεταβλητές ονομάζονται οι μεταβλητές που παριστάνουν
χαρακτηριστικά τα οποία λαμβάνουν χώρα (ή παράγονται) μέσα στο
σύστημα.
 Εξωγενείς μεταβλητές ονομάζονται οι μεταβλητές που παριστάνουν
χαρακτηριστικά τα οποία λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό περιβάλλον του
συστήματος αλλά επηρεάζουν το σύστημα [2].
2.1.5 Η έννοια της προσομοίωσης
Η προσομοίωση (απομίμηση, simulation) είναι μια τεχνική μοντελοποίησης στην
οποία η Πληροφορική, η Στατιστική και η Επιχειρησιακή Έρευνα, «συναντώνται»
και συνεργάζονται αρμονικά για την επίτευξη του τελικού στόχου. Βασικό
χαρακτηριστικό της είναι η αποτύπωση ενός συστήματος με τη βοήθεια λογικών
σχέσεων, διαγραμμάτων και προγραμμάτων στον υπολογιστή με στόχο τη λήψη
βέλτιστων αποφάσεων με την εκτέλεση πειραμάτων, τη δειγματοληψία και την
ανάλυση δεδομένων. Όταν τα αναλυτικά μοντέλα δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν λόγω υψηλής πολυπλοκότητας,
εφαρμόζονται τα μοντέλα
προσομοίωσης, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα δύο είδη
αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοτροφοδοτούνται με σκοπό την ανταλλαγή
δεδομένων και την επαλήθευση στοιχείων, ώστε να προκύπτουν ακόμη πιο έγκυρα
συμπεράσματα. Στην μέθοδο της προσομοίωσης χρησιμοποιούνται κατά κύριο
λόγο μοντέλα λογικής αλληλουχίας γεγονότων και καταστάσεων και λιγότερο
μαθηματικές σχέσεις, είναι δηλαδή μια μαθηματική προσέγγιση μη αναλυτικών
μοντέλων. Επειδή ο πειραματισμός με ένα πραγματικό σύστημα απαιτεί χρόνο και
μπορεί να χρειαστούν πολλές εβδομάδες ή και μήνες για τη συλλογή επαρκών
δεδομένων, ώστε να εκτιμηθεί ένας δείκτης απόδοσης του συστήματος, πολλές
φορές χρησιμοποιείται η προσομοίωση, καθώς μ’ αυτήν επιτυγχάνεται η συμπίεση
του πραγματικού χρόνου εκτέλεσης του πειράματος [2].
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Τα στοχαστικά μοντέλα προσομοίωσης παράγουν δεδομένα στην έξοδο τα οποία
είναι τιμές τυχαίων μεταβλητών. Τα αποτελέσματά τους προκύπτουν ως
προσεγγίσεις και εκτιμήσεις των παραμέτρων του υπό μελέτη συστήματος με την
κατάλληλη στατιστική επεξεργασία, δεν αποτελούν ακριβή αναπαράσταση της
συμπεριφοράς του συστήματος, αλλά ακολουθούν τους κανόνες της στατιστικής
συμπερασματολογίας [2].
2.1.6 Η παράμετρος του χρόνου στην προσομοίωση
Όπως προαναφέρθηκε, η εκτίμηση της παραμέτρου του χρόνου αποτελεί κομβικό
σημείο των στοχαστικών συστημάτων. Υπάρχουν μοντέλα προσομοίωσης
στοχαστικών συστημάτων διακριτών γεγονότων, στα οποία θεωρείται ότι η
κατάσταση μεταβάλλεται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές επειδή συμβαίνουν
κάποια γεγονότα [2].
Ρολόι της προσομοίωσης (simulation clock) ονομάζεται το τμήμα της
προσομοίωσης διακριτών γεγονότων που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ροής
του χρόνου της προσομοίωσης. Η χρονική στιγμή κατά την οποία λαμβάνουν
χώρα τα διάφορα διακριτά γεγονότα καταχωρείται σε μια μεταβλητή, τη
μεταβλητή του ρολογιού. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι διαχείρισης του ρολογιού.
Στην παρούσα εργασία θα αναφερθεί η μέθοδος του επόμενου γεγονότος. Στη
μέθοδο αυτή, το ρολόι της προσομοίωσης αυξάνει (προχωράει) σε μεταβλητά
χρονικά διαστήματα και όχι με βάση ένα σταθερό χρονικό διάστημα, Δt, κάθε
φορά. Αυτό το μεταβλητό διάστημα είναι ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο
διαδοχικά γεγονότα. Το σύστημα παρατηρείται, ελέγχεται και καταγράφεται το
περιεχόμενο των μεταβλητών κατάστασής του όταν συμβαίνει κάποιο γεγονός. Η
διαδικασία τερματίζεται όταν ικανοποιείται κάποιο κριτήριο τερματισμού (π.χ. η
ολοκλήρωση μιας προκαθορισμένης ακολουθίας γεγονότων, η πραγματοποίηση
κάποιου γεγονότος δείκτη ή η έλευση μιας καθορισμένης χρονικής στιγμής). Κάθε
γεγονός που συμβαίνει συνήθως σηματοδοτεί την έναρξη ή την ολοκλήρωση
δραστηριοτήτων. Το ρολόι της προσομοίωσης ενημερώνεται για τη χρονική στιγμή
που συμβαίνει κάθε γεγονός και επειδή τα γεγονότα δεν συμβαίνουν σε ίσα
χρονικά διαστήματα, το ρολόι προχωρά και αυτό κατά άνισα χρονικά διαστήματα
[2].
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Εικόνα 3 Η διαχείριση του ρολογιού στην προσομοίωση [2]

2.2 Προδιαγραφές λογισμικού
Στην υποενότητα αυτή περιγράφονται συνοπτικά τα εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν για την οπτικοποίηση της πληροφορίας που προέκυψε από τα
μοντέλα πρόβλεψης.
2.2.1 Blender
Πρόκειται για ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων, κινούμενων γραφικών, οπτικών εφέ και
διαδραστικών
εφαρμογών.
Περιλαμβάνει
εργαλεία
για
μοντελοποίηση,
χαρτογράφηση (UV unwrapping), δημιουργία υφών (texturing), ανάγλυφου
(sculpting) καθώς και κίνησης (animation). Το Blender χρησιμοποιήθηκε για τη
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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δημιουργία μοντέλων των κτισμάτων του οικισμού της Παλιάς Κοτύλης που
χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια αλλά και για διάφορα στοιχεία του εδάφους
εκτός της βλάστησης όπως π.χ. λιθώνες, βραχώδες έδαφος κ.λπ.
2.2.2 Speedtree Modeler
Πρόκειται για ένα λογισμικό που δημιουργεί εικονικά φυτά και δέντρα για
αρχιτεκτονική, παιχνίδια ταινίες και προσομοιώσεις. Αναπτύχθηκε από την
εταιρεία Interactive Data Visualization και το γεγονός ότι παρέχει υποστήριξη για
την Unity3D έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την επιλογή του στο έργο EcoTime
Machine.
Η εφαρμογή Speedtree Modeler παρέχει έναν συνδυασμό διαδικαστικής
παραγωγής (procedural generation) μαζί με χειροκίνητα εργαλεία σχεδιασμού για
τη δημιουργία δέντρων και ξεχωριστών τμημάτων του κορμού. Διαθέτει ένα σύνολο
από παραμέτρους που αφορούν τη μοντελοποίηση, την εφαρμογή υφών αλλά και
την δημιουργία γραφικών που βοηθούν στη βελτιστοποίηση του γραφικού
περιβάλλοντος αργότερα (LODs). Ο σχεδιασμός της δομής του δέντρου γίνεται με
τη χρήση κόμβων (nodes) και των μεταξύ τους σχέσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως
οι παράμετροι δεν αφορούν μόνο την δομή του δέντρου αλλά μπορεί να προστεθεί
και παραμετρική κίνηση (π.χ. κίνηση των φύλλων λόγω ανέμου) [3].
2.2.3 Unity 3D
Πρόκειται για μια από τις πιο γνωστές μηχανές παιχνιδιών που δημιουργήθηκε
από την εταιρεία Unity Technologies στη γλώσσα προγραμματισμού C++. Εκτός
από τη δημιουργία παιχνιδιών, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία άλλων τύπων
εφαρμογών (τρισδιάστατων και δισδιάστατων) καθώς και για εφαρμογές Εικονικής
Πραγματικότητας (Virtual Reality – VR) και Επαυξημένης Πραγματικότητας
(Augmented Reality – AR). Η περίπτωση της εφαρμογής του EcoTimeMachine
είναι προφανώς μια 3D εφαρμογή στην κατηγορία της Επαυξημένης
Πραγματικότητας (AR). Ακόμα, η Unity αξιοποιείται πλέον και στον
κινηματογράφο,
στην
αυτοκινητοβιομηχανία,
στην
αρχιτεκτονική,
στη
μηχανολογία και αποτελεί ένα περιβάλλον στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα
γραφικά και συναρμολογούνται με βάση τα σχέδια επιπέδου. Είναι πλέον τόσο
διαδεδομένη πλατφόρμα σε τόσους τομείς, όχι μόνο διότι μπορεί να εγκατασταθεί
και να χρησιμοποιηθεί δωρεάν, αλλά γιατί προσφέρει και άλλες λειτουργικότητες,
εξωτερικά επιπρόσθετες ρυθμίσεις (plugins) και απλούς χειρισμούς (drag and
drop). Τέλος, στο «ηλεκτρονικό κατάστημα» της εταιρείας (Unity Asset Store), ο
χρήστης μπορεί να προμηθευτεί διάφορα εργαλεία και αντικείμενα (assets),
αρκετά από τα οποία διατίθενται δωρεάν [4].
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2.2.4 Vegetation Studio
Το Vegetation Studio είναι ένα σύστημα τοποθέτησης και απεικόνισης βλάστησης
σχεδιασμένο να αντικαταστήσει το ενσωματωμένο σύστημα δέντρων και
λεπτομερειών του τερέν της Unity. Η βλάστηση παράγεται με βάση ένα σύνολο
κανόνων που μπορούν να παραμετροποιηθούν και ελέγχεται μέσω μασκών υφών
και πολύγωνων. Η δημιουργία των αντικειμένων βασίζεται στην τεχνική GPU
instancing ώστε να παράγεται ένας μεγάλος αριθμός με μείωση της χρήσης του
επεξεργαστή της συσκευής και αύξηση της ταχύτητας της εφαρμογής.
Το βασικό στοιχείο του Vegetation Studio είναι το Vegetation System.
Τοποθετείται ένα τέτοιο Gameobject στην ιεραρχία της σκηνής το οποίο
αναλαμβάνει τον έλεγχο του τερέν, της κάμερας και την απεικόνιση της
βλάστησης. Μέσω της καρτέλας Vegetation καθορίζονται οι παράμετροι σχετικά
με τις αποστάσεις, τη διασπορά και την πυκνότητα της βλάστησης. Επίσης
ορίζεται η μέγιστη απόσταση απεικόνισης των στοιχείων όπως δέντρων, φυτών,
λιθώνων κ.ο.κ.
Στη συνέχεια εισάγονται τα αντικείμενα βλάστησης τα οποία κατηγοριοποιούνται
σε δέντρα, φυτά, γρασίδι και λοιπά αντικείμενα όπως βράχια.
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3 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΤΥΛΗΣ
Στην ενότητα αυτή εξετάστηκαν και διερευνήθηκαν όλοι οι παράγοντες που
μπορεί να επέδρασαν στην εξέλιξη και την τελική μορφή του οικισμού της παλιάς
Κοτύλης στο σήμερα. Με βάση αυτούς και κάνοντας τις απαραίτητες υποθέσεις,
προσδιορίστηκε η εξέλιξη του τοπίου με βάση το στοχαστικό μοντέλο που
αναπτύχθηκε. Στο τέλος της ενότητας γίνεται μια σύντομη αναφορά της
διαδικασίας απεικόνισης του οικισμού με τη βοήθεια του εργαλείου Blender.
3.1 Συλλογή δεδομένων
Το ερευνητικό ενδιαφέρον στράφηκε σε γενικότερες πληροφορίες για την ευρύτερη
περιοχή, όπως το οικιστικό πλαίσιο, την κοινωνική και οικονομική ιστορία της.
Στη συνέχεια η έρευνα εστιάστηκε στον οικισμό της παλιάς Κοτύλης, ο οποίος θα
αναπαρασταθεί και τρισδιάστατα στην εφαρμογή. Η συλλογή των απαραίτητων
πληροφοριών και στοιχείων έγινε σε προηγούμενο στάδιο εργασιών του έργου. Η
ομάδα σχεδιασμού διέθετε ορισμένες φωτογραφίες παλαιότερης εποχής (1945
περίπου) και ορισμένες σύγχρονες από πρόσφατη επίσκεψη στην περιοχή. Επίσης
υπήρχαν ορισμένες μαρτυρίες – συνεντεύξεις πρώην κατοίκων του παλιού χωριού
οι οποίες αξιοποιήθηκαν.
3.1.1 Οικιστικό πλαίσιο ευρύτερης περιοχής
Σε προηγούμενη μελέτη, διερευνήθηκε το οικιστικό δίκτυο της ευρύτερης
περιοχής του Γράμμου και διαπιστώθηκε πως ακολουθεί σε γενικές γραμμές το
ορεινό ή ηπειρωτικό πρότυπο. Η εξέλιξή της περιοχής κυρίως μετά τον δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο που ακολούθησε παρουσιάζει ένα ξεχωριστό
ενδιαφέρον. Η αρχιτεκτονική της, εντοπίζεται και διακρίνεται καλύτερα σε παλιά
κτίσματα που σώζονται σε διάφορα χωριά αλλά ακόμα και στην περίπτωση του
εγκαταλελειμμένου χωριού της Παλιάς Κοτύλης παρουσιάζοντας εξαιρετικό
ενδιαφέρον. Το μέρος θεωρείται πολιτισμικό σταυροδρόμι, καθώς πρόκειται για
τον γεωγραφικό χώρο μεταξύ Ηπείρου και Μακεδονίας. Συνεπώς στο σημείο αυτό
συμπυκνώνονται σ’ ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική, από μορφολογική, λειτουργική
και αισθητική άποψη τα χαρακτηριστικά αυτής της συνάντησης των αντίστοιχων
παραδόσεων. Στα χωριά της περιοχής δεσπόζει η τυπική ηπειρώτικη
αρχιτεκτονική και αισθητική, στη διαμόρφωση της οποίας καθοριστική ήταν η
συμβολή των λαϊκών τεχνιτών της περιοχής αυτής. Τα χωριά αυτά διατηρούν
αρκετά τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα [5].
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3.1.2 Δομικά υλικά ευρύτερης περιοχής
Κύριο δομικό υλικό των κτισμάτων αποτελεί η πέτρα, αργή, πελεκητή ή
δουλεμένη με βελόνι. Η σχιστόπλακα, ένα χαρακτηριστικό δομικό υλικό του
ορεινού ή ηπειρωτικού χώρου, για λόγους περισσότερο νοοτροπίας παρά
οικονομικούς, τείνει να εκλείψει τελείως. Το ξύλο επίσης παρά το γεγονός ότι στην
περιοχή βρίσκεται σε αφθονία, δεν χρησιμοποιείται όπως παλιά. Η εισαγωγή και
η καθιέρωση των σύγχρονων δομικών υλικών είναι πλέον γεγονός. Ωστόσο, τα
σύγχρονα κτίσματα δεν διαφέρουν και πολύ από τα παλιά. Το παραδοσιακό σπίτι
της περιοχής, που ανάγεται ιστορικά στο 18ο-19ο αιώνα, ανήκει στην κατηγορία
του “πλατυμέτωπου σπιτιού”, δηλαδή είναι ένα παραλληλόγραμμο (διαστάσεων
περίπου 8,00 μ. Χ 12,00 μ.) πέτρινο κτίριο, ισόγειο ή διώροφο, που τοποθετείται,
κυρίως, κάθετα στις κλίσεις του εδάφους. Τα ανοίγματα (παράθυρα) του ισογείου
είναι μικρότερων διαστάσεων από εκείνα του ορόφου. Η στέγη του είναι ξύλινη και
επικαλυμμένη με σχιστόπλακες. Στο μεσαίο άνοιγμα του ορόφου διαμορφώνεται
συνήθως ένας στεγασμένος πρόβολος, που είναι κατασκευασμένος από ξύλο. Η
στέγη του προβόλου διαμορφώνει ένα αέτωμα, χαρακτηριστικό στοιχείο της
τοπικής αρχιτεκτονικής. Η είσοδος της κατοικίας είναι ιδιαίτερα φροντισμένη [5].
3.1.3 Κοινωνική & οικονομική Ιστορία ευρύτερης περιοχής
Διάφορες εθνοτικές ομάδες κατοίκησαν την ευρύτερη περιοχή, από την εποχή της
τουρκοκρατίας, τους Βαλκανικούς πολέμους και την ανταλλαγή των πληθυσμών
μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή, επισημαίνοντας για ακόμα μια φορά την
ιστορική πολυπολιτισμικότητα της περιοχής που σχετίζεται σαφώς και με τη
γεωγραφική της θέση. Οι πληθυσμοί αυτοί είχαν συγκεκριμένες δραστηριότητες
αλλά και σχέσεις μεταξύ τους. Τελευταία, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, στη δεκαετία
του 1950 η περιοχή άρχισε να ερημώνει ακόμη περισσότερο. Οι σεισμοί των
επόμενων δεκαετιών σημάδεψαν το πρόσφατο παρελθόν αυτών των κοινοτήτων.
Παρατηρήθηκε μια άνευ προηγουμένου πληθυσμιακή αποψίλωση, ενώ κάποια
χωριά (όπως η παλιά Κοτύλη) εγκαταλείφθηκαν εντελώς και οι κάτοικοί τους
εγκαταστάθηκαν σε νέους οικισμούς. Στην περίπτωση της Κοτύλης οι κάτοικοι
μετεγκαταστάθηκαν στη Νέα Κοτύλη. Η μεταπολεμική περίοδος υπήρξε γενικά
περίοδος παρακμής για τα περισσότερα χωριά της περιοχής [5].
3.1.4 Η ιστορία του οικισμού της παλιάς Κοτύλης
Η παλιά Κοτύλη ήταν ένας μικρός οικισμός, τελείως εγκαταλελειμμένος σήμερα,
με λίγα εμφανή χαλάσματα και την εκκλησία, κτισμένη το 1913. Οι κάτοικοι
μετοικήσαν γύρω στο 1950 και τα γεγονότα του εμφυλίου στον παρακείμενο
οικισμό της Νέας Κοτύλης. Βρίσκεται εντός κοιλάδας πολύ καλά οριοθετημένης
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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που διαρρέεται από ρέμα με μόνιμη ροή και περιβαλλόμενης από δασωμένες
πλαγιές, κυρίως με Μαύρη Πεύκη και στα ψηλότερα σημεία από Οξιά. Αποτελεί
ωραίο παράδειγμα παλιού αγροδασικού τοπίου με μικρά χωράφια σε
αναβαθμίδες, οπωροφόρα και συστάδες δασικών ειδών. Η περιοχή έχει καεί από
τη φωτιά του 2007 και σήμερα αναδασώνεται φυσικά με άλλα φυλλοβόλα είδη
κυρίως [6].
3.2 Εκτίμηση παραμέτρου χρόνου
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, αυτό που επιτυγχάνεται με την
προσομοίωση είναι η συμπίεση του πραγματικού χρόνου. Στο σημείο αυτό λοιπόν,
με βάση όλες τις πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί για το οικιστικό, ιστορικό
και κοινωνικό πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής, λήφθηκαν κάποιες αποφάσεις σε
σχέση με τη δημιουργία του στοχαστικού μοντέλου. Η εκτίμηση του χρόνου ήταν
καθοριστική για την εξέλιξη και τη μορφή του μοντέλου. Τα δεδομένα που διέθετε
η ερευνητική ομάδα σε σχέση με την κατάσταση του οικισμού στο παρελθόν ήταν
μια φωτογραφία του 1945 στην οποία απεικονίζεται η περιοχή της παλιάς
Κοτύλης (Εικόνα 4). Ακόμη, στο αρχείο υπήρχαν και κάποιες άλλες φωτογραφίες
της δεκαετίας του ’50, λαογραφικού κυρίως περιεχομένου, στις οποίες όμως
απεικονίζονται τμήματα των κτισμάτων και η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν
εκείνη την εποχή (Εικόνα 5). Ταυτόχρονα, υπάρχουν μαρτυρίες και συνεντεύξεις
μόνιμων κατοίκων της περιοχής, από τις οποίες προέκυψαν σημαντικές χρήσιμες
πληροφορίες για διάφορα στοιχεία (χλωρίδα, πανίδα, κτίσματα κ.λπ.). Ενδεικτικά
αποσπάσματα παρατίθενται στο Παράρτημα. Όσον αφορά τη σύγχρονη μορφή του
οικισμού, πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από τους χάρτες Google αλλά και από
φωτογραφικό υλικό που συλλέχθηκε από πρόσφατη επίσκεψη στην περιοχή
(Εικόνα 6).
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Εικόνα 4 Η παλιά Κοτύλη- Φωτογραφία του 1945

Εικόνα 5 Φωτογραφία κατοίκων της παλιάς Κοτύλης. Συλλογή δεδομένων για τα
κτίσματα του οικισμού.
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Εικόνα 6 Πρόσφατη φωτογραφία κτίσματος του οικισμού της παλιάς Κοτύλης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αποφασίστηκε η απεικόνιση του οικισμού
να αφορά σε τρεις διαφορετικές χρονολογίες: Η πρώτη, με βάση την πρώτη
φωτογραφία του 1945, η δεύτερη με βάση τις πρόσφατες φωτογραφίες το 2015
και η τρίτη να αφορά ένα ενδιάμεσο στάδιο γύρω στο 1970. Για την πρόβλεψη της
κατάστασης του οικισμού την δεκαετία του ’70, έπρεπε να ληφθούν υπόψη όλα τα
κοινωνικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής που προαναφέρθηκαν (π.χ.
εμφύλιος, μετακινήσεις πληθυσμών κ.λπ.). Ακόμη, ήταν απαραίτητο να γίνει ένας
συνδυασμός και μια συσχέτιση των δεδομένων που προκύπτουν από τις 2
φωτογραφίες. Με αυτόν τον τρόπο αποφασίστηκε έτσι η μορφή και η δομή των
κτισμάτων του οικισμού.
3.3 Εκτίμηση περιβαλλοντολογικών παραμέτρων
Εκτός από τα ιστορικά γεγονότα που καθόρισαν την κατάσταση της περιοχής στο
χρόνο, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει πάντα και η επίδραση του περιβάλλοντος.
Πιο συγκεκριμένα, σεισμοί, πυρκαγιές και γενικότερα ακραία καιρικά φαινόμενα,
επέδρασαν εξίσου σημαντικά και καθοριστικά στη διαμόρφωση του τελικού
τοπίου. Στο σημείο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μοντέλα πρόβλεψης της
προηγούμενης ενότητας καθώς και την εκτίμηση της παραμέτρου του χρόνου,
αποφασίστηκε η τελική μορφή των κτισμάτων που θα απεικονίζονταν
τρισδιάστατα. Χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή καθώς για παράδειγμα,
συσχετίζοντας τις δύο φωτογραφίες του 1950 (όπου τα κτίσματα είναι ακόμη
κατοικήσιμα) και του 2015 (όπου πλέον τα κτίσματα είναι ερείπια) θα μπορούσε
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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κανείς να συμπεράνει πως γύρω στη δεκαετία του ’70 θα βρίσκονταν σε μια
ενδιάμεση κατάσταση. Αυτό όμως θα οδηγούσε σε σφάλμα, καθώς δεν θα είχαν
ληφθεί υπόψη οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά του
2007 πιθανότατα κατέστρεψε εντονότερα και πιο ακαριαία τα κτίρια, που ίσως
μέχρι τότε διατηρούνταν σε καλύτερη κατάσταση. Ακόμη, δεν θα έπρεπε να
παραληφθεί η επιρροή στην εξέλιξη του μέρους διαφόρων έργων οδοποιίας,
πολεοδομίας και γενικότερα η ανθρώπινη επίδραση. Επομένως ήταν σημαντικό σ’
αυτό το στάδιο να εκτιμηθούν ορθώς όλοι οι παράγοντες που μπορεί να
συνετέλεσαν στη μορφή και την εξέλιξη του τοπίου στο σήμερα.
3.4 Οπτική αναπαράσταση οικισμού παλιάς Κοτύλης
3.4.1 Δημιουργία μοντέλου με χρήση του εργαλείου Blender
Η μοντελοποίηση των κτιρίων του οικισμού έγινε με το λογισμικό Blender καθώς
είναι ένα εύχρηστο και ισχυρό εργαλείο δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων. Η
διαδικασία της υλοποίησης χωρίστηκε σε δύο στάδια: α) τη δημιουργία του
πλέγματος πολυγώνων και β) τη δημιουργία υφών.
Στο πρώτο στάδιο, δημιουργήθηκε το πλέγμα πολυγώνων των κτισμάτων. Κάθε
τρισδιάστατο μοντέλο αποτελείται από πολύγωνα, που καθορίζουν την
ρεαλιστικότητα και ταυτόχρονα το μέγεθός τους. Όσο τα πολύγωνα αυξάνονται,
αυξάνεται η ρεαλιστική τους απόδοση αλλά και το μέγεθος του αρχείου.
Επομένως, έπρεπε στο σημείο αυτό να εφαρμοστούν τεχνικές αποδοτικές, ώστε να
επιτυγχάνεται μια ρεαλιστική απεικόνιση με ένα όμως αποδεκτό μέγεθος αρχείου
για την εφαρμογή. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη δυσκολία που έπρεπε να
αντιμετωπίσει η ομάδα σχεδιασμού καθώς η εφαρμογή που θα δημιουργηθεί
προορίζεται για φορητές συσκευές, που έχουν πολύ χαμηλή υπολογιστική ισχύ σε
σχέση με σταθερούς υπολογιστές. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν όλα όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και όλα τα στοιχεία και τις παραμέτρους που
εκτιμήθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο, δημιουργήθηκαν τα κτίσματα του
οικισμού για τις τρεις διαφορετικές χρονολογικές εκδοχές του (Εικόνες 7-9).
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Εικόνα 7 Μοντέλο κτίσματος του οικισμού για το 1945.

Εικόνα 8 Μοντέλο κτίσματος του οικισμού για το 1970.
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Εικόνα 9 Μοντέλο κτίσματος του οικισμού για το 2015.

Στο δεύτερο στάδιο, καθορίστηκαν οι υφές και τα υλικά από τα οποία
αποτελούνταν τα κτίσματα. Αρχικά αναζητήθηκε φωτογραφικό υλικό σχετικό
τα κτίσματα του οικισμού. Εντοπίστηκαν εικόνες που περιείχαν
συγκεκριμένες επιθυμητές υφές και επεξεργάστηκαν κατάλληλα ώστε
εξυπηρετούν τις ανάγκες των μοντέλων.

θα
με
τις
να

3.4.2 Παραμετροποίηση κτισμάτων
Η τελική αναπαράσταση των κτιρίων του οικισμού της Κοτύλης έγινε μέσω της
μηχανής παιχνιδιών Unity3D. Τα τρισδιάστατα πλέγματα μαζί με τα υλικά
(material) τους εισήχθησαν σε μορφή .fbx στην εφαρμογή και τοποθετήθηκαν σαν
αντικείμενα στην τρισδιάστατη σκηνή. Γενικά τα materials καθορίζουν τον τρόπο
με τον οποίο απεικονίζεται μια επιφάνεια στην τρισδιάστατη εφαρμογή με βάση
την υφή της, τις συνθήκες φωτισμού και την επιθυμητή απόχρωση. Για κάθε
κτίσμα και ανάλογα με το επί μέρους τμήμα του χρησιμοποιήθηκαν τα materials
που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Κάθε υλικό αποτελείται από τη βασική υφή
και μια κανονική (normal) υφή η οποία δημιουργεί την αίσθηση του ανάγλυφου
στην επιφάνεια προσδίδοντας ρεαλιστικότητα στην απεικόνιση.
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Υφή

Normal

πόρτα

δάπεδο

οροφή

πέτρα

τοίχος
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παράθυρο

ξύλο

Πίνακας 1 Τα υλικά των διαφόρων τμημάτων των κτισμάτων του οικισμού της περιοχής
της παλαιάς Κοτύλης

Για την περιοχή της παλαιάς Κοτύλης τα κτίσματα τοποθετήθηκαν χειροκίνητα
πάνω στο τρισδιάστατο τερέν της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας με
βάση τις φωτογραφίες που υπήρχαν στο αρχείο. Η κατάτμηση κάθε κτιρίου στα
επιμέρους στοιχεία του όπως δάπεδο, παράθυρα, τοίχους και πόρτες δίνει επίσης
τη δυνατότητα διαδικαστικής παραγωγής (procedural generation) καινούριων
κτιρίων με ένα βαθμό τυχαιότητας. Καθώς οι τοίχοι, το δάπεδο και τα υπόλοιπα
στοιχεία αποτελούν απλές γεωμετρικές επιφάνειες είναι δυνατό συνδυάζοντάς τα
τυχαία, να δημιουργηθούν κτίρια σε περιοχές του χάρτη που έχουν οριστεί ως
«κτίρια» με βάση την έξοδο του μοντέλου χωρίς να χρειάζεται να σχεδιαστεί εκ των
προτέρων ολόκληρο το τρισδιάστατο μοντέλο του κτιρίου εξοικονομώντας έτσι
χρόνο και πόρους, αυξάνοντας παράλληλα την τυχαιότητα της αναπαράστασης.
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4 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
Σ’ αυτή την ενότητα εξετάστηκαν και διερευνήθηκαν όλοι οι παράγοντες που
μπορεί να επέδρασαν στην εξέλιξη και τη μορφή της σημερινής βλάστησης της
περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες και κάνοντας τις
απαραίτητες υποθέσεις και παραδοχές, προσδιορίστηκε η εξέλιξη του τοπίου με
βάση το στοχαστικό μοντέλο που αναπτύχθηκε. Στο τέλος της ενότητας γίνεται μια
σύντομη αναφορά στη διαδικασίας απεικόνισης των στοιχείων της χλωρίδας της
περιοχής με τη βοήθεια του εργαλείου Speedtree Modeler και της
παραμετροποίησής τους με τη βοήθεια του plug in Vegetation Studio στη μηχανή
παιχνιδιών Unity3D .
4.1 Συλλογή δεδομένων
Από προηγούμενη μελέτη, στην ευρύτερη περιοχή παρατηρούνται οριζόντιες ζώνες
βλάστησης. Μ’ αυτόν το τρόπο αποτυπώνεται η ιστορικότητα του τοπίου, καθώς
γίνεται σαφές πως η διαμόρφωση των ζωνών αυτών δεν οφείλεται μόνο σε φυσικές
διαδικασίες. Οι ζώνες φανερώνουν την ανθρώπινη παρουσία. Ο άνθρωπος με τις
συνεχείς παρεμβάσεις του, προσπαθώντας να οικειοποιηθεί και να προσαρμοστεί
στο συγκεκριμένο φυσικό περιβάλλον οδήγησε σ’ αυτόν το διαχωρισμό. Πολλές
φορές η διάκριση ανάμεσα στον φυσικό και τον ανθρωπογενή χώρο είναι σχεδόν
αδύνατη [5].
4.1.1 Μελέτη χλωρίδας ευρύτερης περιοχής
Από προηγούμενη αναλυτική δασολογική μελέτη, προέκυψαν τα είδη δέντρων και
φυτών που
απαντώνται στην περιοχή, τα οποία παρατίθενται συνοπτικά
παρακάτω.
Βασικά Είδη Δέντρων
Pinus nigra - Μαύρη Πεύκη
Fagus sylvatica- Δασική Οξιά
Abies borisii-regis Υβριδογενής Ελάτη
Quercus troiana –
Μακεδονική Δρυς
Πίνακας 2 Βασικά Είδη Δέντρων
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Συμπληρωματικά Είδη Δέντρων
Quercus cerris
Ostrya carpinifolia
Carpinus orientalis
Fraxinus ornus
Salix caprea
Populus tremula
Ulmus minor
Acer obtusatum
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Juniperus communis
Πίνακας 3 Συμπληρωματικά Είδη Δέντρων

Είδη Φυτών
Cirsium appendicatum
Caltha palustris
Daphne oleoides
Cardamine bublifera
Daucus carota
Eryngium amethystinum

Doronicum columnae
Galium odoratum

Helleborus odorus
Ononis spinosa

Geranium versicolor
Gerum urbanum

Orchis purpurea
Primula veris

Rubus idaeus
Salvia glutinosa

Ranunculus repens

Trifolium hybridum

Veratrum lobelianum

Urtica dioica

Πίνακας 4 Είδη Φυτών

Στη συνέχεια, η ομάδα σχεδιασμού προχώρησε σε έρευνα σε σχέση με τα
συγκεκριμένα είδη χλωρίδας τα τρισδιάστατα μοντέλα των οποίων θα καλούνταν
στη συνέχεια να σχεδιάσει για την επαυξημένη απεικόνιση στην εφαρμογή. Για τη
συγκέντρωση των απαραίτητων λεπτομερειών και χαρακτηριστικών κάθε είδους,
αναζητήθηκε βιβλιογραφία σχετική με την επιστήμη της δασολογίας (μέγεθος,
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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διάμετρος κορμού, ύψος δέντρου, χρώμα κορμού και φυλλώματος κ.ο.κ.). Ακόμη
η ομάδα αξιοποίησε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από επίσκεψη που
πραγματοποίησε στην περιοχή ενδιαφέροντος η αντίστοιχη δασολογική ομάδα,
ενώ σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες για ορισμένα είδη ήταν ελλιπείς, ανέλαβε
η ίδια την παρατήρηση και λήψη φωτογραφιών για την ολοκληρωμένη και
ρεαλιστική μοντελοποίησή τους.

Εικόνα 10 Φωτογραφία του τοπίου της παλιάς Κοτύλης από πρόσφατη επίσκεψη στην
περιοχή
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Εικόνα 11 Λεπτομέρειες για το Cirsium Appendiculatum- φωτογραφίες κατά την
επίσκεψη στην περιοχή.

Εικόνα 12 Λεπτομέρειες για το Cirsium Appendiculatum - Επιπλέον αναζήτηση & λήψη
φωτογραφιών εκτός της περιοχής.
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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4.1.2 Λήψη ποσοτικών & ποιοτικών δεδομένων
Στην περίπτωση της βλάστησης τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά από την
περίπτωση του οικισμού, επειδή πρόκειται για μία πολύ μεγάλη έκταση
συγκριτικά με του οικισμού. Για τη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων ως πηγή
χρησιμοποιήθηκε ένα αρχείο Geo.JSON.
Το συγκεκριμένο είδος αρχείου χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση μιας
ποικιλίας από γεωγραφικές δομές δεδομένων και γνωρίζει ιδιαίτερη αποδοχή από
την ευρύτερη κοινότητα των Διαδικτυακών Χαρτών. Μπορεί να αναπαριστά μία
γεωμετρία, ένα χαρακτηριστικό ή ένα σύνολο από χαρακτηριστικά. Το εν λόγω
αρχείο προέκυψε σε προηγούμενο στάδιο του έργου από το λογισμικό Landis και
παρέχει μια λίστα από πολυγωνικές περιοχές που καλύπτουν όλο το τοπίο. Κάθε
υποπεριοχή ορίζεται από έναν διαφορετικό αριθμό σημείων με βάση το
γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Μέσω του συγκεκριμένου αρχείου προκύπτουν
στοιχεία και συμπεράσματα που αφορούν στα είδη γης που συναντώνται στην
περιοχή (δέντρα, λιθώνες, λιβάδια, καλλιέργειες, δρόμοι κ.λπ) σε κάθε
υποπεριοχή του κανάβου (grid). Ταυτόχρονα, για κάθε υποπεριοχή, δίνονται το
ποσοστό κάλυψης του συγκεκριμένου είδους, για το έτος 1945 και το 2015. Έτσι
μέσω των μοντέλων πρόβλεψης προέκυπτε ένα αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης και
για το έτος 1970.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί εν προκειμένω είναι πως κατόπιν παραδοχής, σε
κάθε υποπεριοχή εμφανίζονται από τα δεδομένα το πολύ δύο κατηγορίες ειδών.
Για παράδειγμα, όπως φαίνεται και στην εικόνα παρακάτω, στη συγκεκριμένη
υποπεριοχή συναντώνται 2 είδη δέντρων (δρυς και μαύρη πεύκη), παρουσιάζεται
το ποσοστό κάλυψης % του πρώτου έναντι του δεύτερου για το έτος 1945 και για
το έτος 2015. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της στατιστικής παρουσιάζεται το
ανάλογο ποσοστό για το έτος 1970. Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί, πως σε κάθε
περίπτωση το ποσοστό ακολουθείται από έναν αντίστοιχο χαρακτηρισμό (ώριμα,
νεαρά και δενδρύλλια).

Εικόνα 13 Τμήμα του αρχείου Geo.JSON στο οποίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες
σχετικά με τα είδη και τα ποσοστά κάλυψης ανά υποπεριοχή του κανάβου.

4.2 Εκτίμηση παραμέτρου χρόνου
Στο σημείο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πληροφοριών που
προέκυψαν από το αρχείο Geo.JSON η ερευνητική ομάδα βρέθηκε στο πιο
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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κομβικό σημείο της διαδικασίας. Tα είδη δέντρων είχαν διαχωριστεί σε
προηγούμενο στάδιο σε δύο ευρύτερες κατηγορίες, τα βασικά και τα
συμπληρωματικά και καθεμία από αυτές περιέχει συγκεκριμένα είδη δέντρων.
Ακόμη, σε σχέση με την παράμετρο της ηλικίας, τα δέντρα συνοδεύονταν με τον
αντίστοιχο χαρακτηρισμό ως ώριμα, νεαρά και δενδρύλλια. Έτσι, με βάση όλους
τους παραπάνω διαχωρισμούς αποφασίστηκε πώς ακριβώς θα μοντελοποιηθούν
τρισδιάστατα. Πιο συγκεκριμένα, για τα 4 βασικά είδη αποφασίστηκε να
υπάρχουν από 3 βασικά μοντέλα ανάλογα με την ηλικία τους ενώ για τα
συμπληρωματικά είδη μόνο από ένα βασικό μοντέλο. Η διαδικασία της
μοντελοποίησης τους έγινε με τη βοήθεια του εργαλείου Speedtree Modeler και
περιγράφεται αναλυτικότερα σε επόμενη παράγραφο. Προφανώς ο διαχωρισμός
και η απεικόνιση διαφορετικών ηλικιών έγινε μόνο στην περίπτωση των δέντρων
και όχι στη χαμηλή βλάστηση και στα λουλούδια, τα οποία απεικονίστηκαν σε μία
μόνο αναπτυγμένη μορφή.
Ακόμη αποφασίστηκε η μοντελοποίηση και τρισδιάστατη απεικόνιση των δέντρων
να γίνει για την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς αρκετά είδη δέντρων ανήκουν στην
κατηγορία των φυλλοβόλων και κατ’ επέκταση το φύλλωμά τους και η μορφή τους
μεταβάλλεται πολύ κατά τη διάρκεια του έτους. Για παράδειγμα η οξιά το
καλοκαίρι έχει έντονα πράσινα φύλλα, τα οποία το φθινόπωρο μετατρέπονται σε
κόκκινα για να πέσουν στη συνέχεια το χειμώνα και να ξανανθίσουν την άνοιξη.
Για την εφαρμογή EcoTime Machine επιλέχθηκε η καλοκαιρινή περίοδος ώστε να
υπάρχει μια πλήρης εικόνα όλων των δέντρων και μια πιο ολοκληρωμένη
απεικόνιση του ευρύτερου τοπίου.
4.3 Εκτίμηση περιβαλλοντολογικών παραμέτρων
Όσον αφορά την εκτίμηση περιβαλλοντολογικών παραμέτρων, αξίζει να σημειωθεί
πως έπρεπε όπως και στην περίπτωση του στοχαστικού μοντέλου του οικισμού, να
ληφθούν υπόψιν ορισμένα στοιχεία, λεπτομέρειες και γεγονότα που έλαβαν χώρα
στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και επηρέασαν σημαντικά την ιστορική της
εξέλιξη. Αφενός λοιπόν, φυσικά φαινόμενα όπως μικροί σεισμοί, η πυρκαγιά του
2007 αλλά και φαινόμενα όπως η διάβρωση και η αποσάθρωση καθόρισαν τη
εξέλιξη του τοπίου και τη σημερινή διαμόρφωσή του. Ακόμα συνυπολογίστηκαν
φαινόμενα όπως ο φυσικός πολλαπλασιασμός των ειδών και η φυσική επικράτηση
κάποιων ειδών έναντι άλλων (π.χ. μέσω της βόσκησης). Τα στοιχεία είχαν άλλωστε
που είχαν ήδη ληφθεί υπόψη στα μοντέλα πρόβλεψης. Τέλος δεν θα έπρεπε να
παραλειφθεί η παρέμβαση του ανθρώπου, δηλαδή μπορεί ο οικισμός να
εγκαταλείφθηκε το 1950 περίπου, όμως ο ανθρώπινος παράγοντας συνέχισε να
επηρεάζει την τελική διαμόρφωση του τοπίου (π.χ. μέσω υλοτομίας, κτηνοτροφίας,
έργων οδοποιίας κ.λπ.)
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4.4 Οπτική αναπαράσταση βλάστησης
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η οπτική αναπαράσταση της βλάστησης της
περιοχής και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παραμετροποίησή της.
4.4.1 Δημιουργία μοντέλων με χρήση του εργαλείου Speedtree Modeler
Για την υλοποίηση της τρισδιάστατης αναπαράστασης χρησιμοποιήθηκε ως
βασικό εργαλείο το Speedtree Modeler. Η υλοποίησή των μοντέλων χωρίστηκε και
σ’ αυτήν την περίπτωση σε δύο στάδια: α) τη δημιουργία του πλέγματος
πολυγώνων και β) τη δημιουργία υφών με τη βοήθεια του λογισμικού Insane
Bump.
Στο πρώτο στάδιο, ακριβώς όπως και πριν δημιουργήθηκε το πλέγμα πολυγώνων
του δέντρου. Κάθε τρισδιάστατο μοντέλο αποτελείται από πολύγωνα, που
καθορίζουν την ρεαλιστικότητα και ταυτόχρονα το μέγεθός τους. Όσο τα πολύγωνα
αυξάνονται, αυξάνεται η ρεαλιστική τους απόδοση αλλά και το μέγεθος του
αρχείου. Συνεπώς έπρεπε πάλι να εφαρμοστούν τεχνικές αποδοτικές,
διαφορετικές από την περίπτωση του οικισμού, όμως πάλι στόχος ήταν η
ρεαλιστική απεικόνιση σε συνδυασμό με ένα αποδεκτό μέγεθος αρχείου για την
εφαρμογή. Καθώς η εφαρμογή που θα δημιουργηθεί προορίζεται για φορητές
συσκευές, που έχουν πολύ χαμηλή υπολογιστική ισχύ σε σχέση με σταθερούς
υπολογιστές η δυσκολία και αυτή τη φορά ήταν μεγάλη για τη σχεδιαστική ομάδα.
Τα δέντρα περιέχουν πολλά μικρά φύλλα καθένα από τα οποία μπορεί να
καταλαμβάνει πολλά πολύγωνα και τελικά το συνολικό μοντέλο να αποτελείται
από πάρα πολλά πολύγωνα. Οι διαφορετικές εκδοχές του κάθε είδους των
δέντρων, βασικών και συμπληρωματικών, δημιουργήθηκαν με γνώμονα την
ρεαλιστική μορφή τους, με ένα ανεκτό όμως για την εφαρμογή μέγεθος αρχείου.

Εικόνα 14 Δρυς σε περιοχή με χαμηλή (αριστερά), υψηλή (μεσαία) πυκνότητα βλάστησης
και βοσκημένη (δεξιά).
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Για τα ποώδη φυτά, τα πράγματα ήταν λίγο πιο εύκολα καθώς από άποψη
μεγέθους, ύψους και φύλλων τα πράγματα ήταν πιο ευνοϊκά. Είναι σαφές πως τα
μοντέλα αυτά απαιτούσαν λιγότερες λεπτομέρειες και επειδή οι πραγματικές τους
διαστάσεις ήταν πολύ μικρότερες από αυτές των δέντρων, το μέγεθος των
συγκεκριμένων αρχείων προέκυπτε πολύ μικρότερο.

Εικόνα 15 Απεικόνιση του Cirsium Appendiculatum στο Speedtree Modeler.

Όσον αφορά το δεύτερο στάδιο, των υφών, όπως ειπώθηκε και πριν δόθηκε
έμφαση στο φύλλωμα και στην επιλογή του μοτίβου που θα χρησιμοποιούνταν
στον κορμό. Εφόσον η ομάδα σχεδιασμού είχε καταλήξει στην επιλογή της
εικόνας για το κάθε φύλλο και τον κορμό, λόγω του περιορισμού σχετικά με το
μέγεθος των αρχείων, εφαρμόστηκε η εξής τεχνική: αποφασίστηκε πως θα ήταν
πολύ αποδοτικό, αν ένα φύλλο στο Speedtree Modeler περιελάμβανε πολλά
πραγματικά φύλλα μαζί, ίσως και κλαδιά ολόκληρα μερικές φορές. Μ’ αυτόν τον
τρόπο έγινε πολύ σημαντική εξοικονόμηση μεγέθους σε κάθε μοντέλο.
4.4.2 Παραμετροποίηση μοντέλων με χρήση του εργαλείου Vegetation
Studio
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, για την αναπαράσταση της
βλάστησης δημιουργήθηκαν διαφορετικά είδη δέντρων και φυτών μέσω του
εργαλείου Speedtree το καθένα με τα δικά του textures και πολλαπλά επίπεδα
λεπτομέρειας. Αξίζει να επισημανθεί πως η τελική εφαρμογή προορίζεται για
κινητά τηλεφωνά και ταμπλέτες, τα οποία επί το πλείστον διαθέτουν χαμηλότερη
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υπολογιστική ισχύ σε σχέση με έναν υπολογιστή. Συνεπώς απαιτούνταν μοντέλα
με σχετικά χαμηλό αριθμό πολυγώνων ακόμα και στο μεγαλύτερο επίπεδο
λεπτομέρειας διατηρώντας όμως μια ρεαλιστική απεικόνιση. Γι’ αυτό το λόγο
αξιοποιήθηκε η τεχνική του επιπέδου λεπτομέρειας (Level of Detail – LOD)1 κατά
τη δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων στο Speedtree Modeler.
 Παραμετροποίηση βλάστησης
Για κάθε τύπο βλάστησης ορίστηκε ένα σύνολο από παραμέτρους διασποράς. Μια
βασική παράμετρος είναι η απόσταση μεταξύ δύο αντικειμένων του ίδιου τύπου.
Για τα δέντρα αυτή η απόσταση ορίστηκε ανάλογα με το μέγεθος στα 2 έως 5
μέτρα. Ορίστηκε επίσης το μέγιστο ύψος και η κλίση εδάφους στην οποία μπορεί
ο φυτρώσει ο συγκεκριμένος τύπος. Για παράδειγμα δεν είναι επιθυμητό κάποια
δέντρα να εμφανίζονται σε πολύ απότομες πλαγιές ή σε πολύ μεγάλα υψόμετρα.
Επίσης επιλέχθηκε η δυνατότητα να μη φυτρώνουν κάποια είδη βλάστησης
ανάλογα με την υφή του εδάφους. Για παράδειγμα κάποια φυτά να μην μπορούν
να υπάρξουν σε περιοχές που είναι βραχώδεις.
Όσον αφορά στην πυκνότητα με την οποία κατανέμονται τα διάφορα είδη
χρησιμοποιήθηκε το φίλτρο θορύβου Perlin για να δημιουργηθεί μια πιο
ρεαλιστική απεικόνιση. Ο θόρυβος Perlin αποτελεί ένα ψευδοτυχαίο μοτίβο
δεκαδικών τιμών πάνω σε ένα δισδιάστατο επίπεδο. Ο θόρυβος δεν περιέχει
πλήρως τυχαίες τιμές σε κάθε σημείο αλλά αποτελείται από κυματομορφές των
οποίων οι τιμές σταδιακά αυξάνονται και μειώνονται κατά μήκος του μοτίβου
(Εικόνα 16). Ο θόρυβος Perlin χρησιμοποιείται αρκετά σε περιπτώσεις
διαδικαστικής παραγωγής (procedural generation) όπου στόχος είναι η
τυχαιότητα της αναπαράστασης.

Level of Detail – LOD: Τεχνική που επιτρέπει στη Unity να μειώσει τον αριθμό των τριγώνων με
τον οποίο απεικονίζει ένα αντικείμενο με βάση την απόστασή του από την κάμερα. Όσο πιο
απομακρυσμένο είναι το αντικείμενο από την κάμερα, η μηχανή χρησιμοποιεί το αντίστοιχο
χαμηλότερο επίπεδο LOD. Έτσι μειώνεται ο υπολογιστικός φόρτος για τα μακρινά αντικείμενα και
βελτιώνεται η απόδοση απεικόνισης.
1
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Εικόνα 16 Εικόνα θορύβου Perlin με δειγματοληψία στο εύρος 0-10

Ακόμη, κάθε τύπος βλάστησης αντιστοιχήθηκε με μια μάσκα βλάστησης και
συνεπώς μπορεί να υπάρξει μόνο σε περιοχές που ορίζονται από την αντίστοιχη
μάσκα.
 Δημιουργία και παραμετροποίηση ζωνών βλάστησης
Με βάση τα αποτελέσματα των μοντέλων πρόβλεψης του Π14, το τερέν
κατατμήθηκε σε διάφορες ζώνες βλάστησης. Οι ζώνες αυτές αποτελούν
πολυγωνικά σχήματα οι ακμές των οποίων προκύπτουν μετά από μετατροπή των
συντεταγμένων γεωγραφικού μήκους και πλάτους σε σημεία στον τρισδιάστατο
χώρο της Unity (Εικόνα 17). Σε κάθε πολυγωνική ζώνη που έχει δημιουργηθεί στο
τερέν προστέθηκε ένα στοιχείο μάσκας βλάστησης. Η μάσκα αυτή επιτρέπει την
πρόσθεση ή αφαίρεση αντικειμένων βλάστησης μέσα στα όρια που ορίζει η ζώνη.
Για κάθε μάσκα μπορούν να οριστούν πολλαπλοί τύποι αντικειμένων βλάστησης
(π.χ. δέντρα, φυτά κ.λπ.) καθώς επίσης και τύποι βλάστησης που δεν μπορούν να
εμφανιστούν στη συγκεκριμένη ζώνη. Τέλος, για ζώνες που δεν αντιστοιχούν σε
δέντρα χρησιμοποιήθηκαν τα αντίστοιχα τρισδιάστατα αντικείμενα (π.χ. στις ζώνες
που είχαν οριστεί με τον τύπο “Λιθώνες» προστέθηκαν τρισδιάστατα μοντέλα
βράχων).
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Εικόνα 17 Τα όρια μιας ζώνης βλάστησης που καλύπτεται με τον τύπο δέντρου Carpinus
Orientalis.

Στη συνέχεια για κάθε τύπο βλάστησης καθορίστηκε το ποσοστό πυκνότητας με το
οποίο εμφανίζεται στην περιοχή, αφού προηγουμένως είχαν οριστεί οι ζώνες
βλάστησης πάνω στο τερέν και είχε προστεθεί σε κάθε μια ο κατάλληλος τύπος
βλάστησης. Ο καθορισμός της πυκνότητας που θα έχει ο τύπος στο συγκεκριμένο
χώρο προέρχεται από το GeoJSON αρχείο της εξόδου του περιβαλλοντολογικού
μοντέλου (Εικόνα 18). Ακόμα μπορεί να τροποποιηθεί η κλίμακα και το ύψος της
βλάστησης με βάση την ηλικία. Αξίζει να τονιστεί ότι σε ζώνες όπου εμφανίζονται
δυο διαφορετικοί τύποι κύριας βλάστησης χρησιμοποιείται και η τιμή της
επικράτησης από το GeoJSON ώστε να οριστεί αυτός με τη μεγαλύτερη κάλυψη.
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Εικόνα 18 Ζώνη που έχει οριστεί ως λιβάδι με το φυτό Caltha Palustris σε πυκνότητα
70%.
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5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο συγκεκριμένο παραδοτέο παρουσιάστηκαν τα στοχαστικά μοντέλα τα οποία
οδήγησαν στις απεικονιστικές επιλογές και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση του
οικολογικού μοντέλου στον χώρο και στον χρόνο. Τα στοχαστικά αυτά μοντέλα
προέκυψαν από την εκτίμηση όλων των σημαντικών παραμέτρων του συστήματος
σε συνδυασμό τα μοντέλα πρόβλεψης που προηγήθηκαν.
Μετά από μια εισαγωγή (Error! Reference source not found.) σχετικά με το
παρόν παραδοτέο, παρουσιάστηκαν βασικές έννοιες σχετικές με τις στοχαστικές
διαδικασίες, τις παραμέτρους των στοχαστικών συστημάτων, την προσομοίωση
κ.ο.κ. (Error! Reference source not found.). Αναφέρθηκαν επίσης συνοπτικά οι
προδιαγραφές των λογισμικών που θα χρησιμοποιούνταν.
Στο Error! Reference source not found. παρουσιάστηκε αναλυτικά το
στοχαστικό μοντέλο του οικισμού της παλιάς Κοτύλης. Αρχικά στην πρώτη
υποενότητα του Κεφαλαίου αναφέρεται συνοπτικά η εκτενής έρευνα που έγινε
σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών (μέσω φωτογραφικού υλικού
και προσωπικών συνεντεύξεων) για την περιοχή και τα στοιχεία τα οποία
προέκυψαν από αυτήν όπως τα υλικά και μορφή κτισμάτων. Η δεύτερη
υποενότητα εστιάζει στην εκτίμηση της παραμέτρου του χρόνου και τη σημασία
του στη διαδικασία της προσομοίωσης. Η αναπαράσταση του οικισμού έγινε για 3
χρονικές στιγμές, βασιζόμενη στα στοιχεία της προηγούμενης ενότητας: για το
1945, για το 1970 και για το 2015. Η τρίτη υποενότητα αφορά την εκτίμηση
περιβαλλοντολογικών παραμέτρων του συστήματος που έπρεπε να ληφθούν
υπόψιν για τη δημιουργία του στοχαστικού μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, ακραία
καιρικά φαινόμενα ή ιστορικά γεγονότα όπως ο εμφύλιος που οδήγησε στην
εγκατάλειψη του χωριού ή η πυρκαγιά του 2007 καθόρισαν σημαντικά την
εξέλιξη της διαδικασίας. Η τέταρτη υποενότητα επικεντρώνεται στην οπτική
αναπαράσταση του οικισμού με τη χρήση του εργαλείου Blender. Στο τέλος του
Κεφαλαίου αυτού, εκτός από την αναφορά του τρόπου που υλοποιήθηκαν τα
κτίσματα, περιγράφονται και τεχνικές παραμετροποίησης των τρισδιάστατων
μοντέλων του οικισμού.
Στο Error! Reference source not found. αναλύθηκε το στοχαστικό μοντέλο της
βλάστησης της ευρύτερης περιοχής (συγκεκριμένα των δέντρων και των ποωδών
φυτών). Αρχικά στο πρώτο υποκεφάλαιο παρουσιάστηκε ο τρόπος συλλογής
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη βλάστηση της περιοχής. Στη συνέχεια
στο δεύτερο υποκεφάλαιο αναφέρθηκε η κρισιμότητα της εκτίμησης της
παραμέτρου του χρόνου και αποφασίστηκαν τα χαρακτηριστικά για την ορθή
απεικόνιση των στοιχείων της βλάστησης ανάλογα με την ηλικία τους και τη
χρονική περίοδο της απεικόνισης. Το τρίτο υποκεφάλαιο ασχολείται με την
εκτίμηση των περιβαλλοντολογικών παραμέτρων που καθορίζουν τη μορφή της
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βλάστησης. Τέλος το τέταρτο υποκεφάλαιο επικεντρώνεται στη δημιουργία των
μοντέλων βλάστησης με το εργαλείο Speedtree Modeler και την παραμετροποίησή
τους με χρήση του λογισμικού Vegetation Studio.
Συμπερασματικά, με βάση όλ’ αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, από τα
μοντέλα πρόβλεψης που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενη ενότητα εργασίας,
προέκυψαν τα στοχαστικά μοντέλα τα οποία οδήγησαν στη δημιουργία
τρισδιάστατων μοντέλων απεικόνισης του οικισμού και της βλάστησης της
περιοχής, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δεδομένα,
πληροφορίες και τις παραμέτρους τους συστήματος. Η μεγαλύτερη δυσκολία που
είχε να αντιμετωπίσει η ομάδα σχεδιασμού στο συγκεκριμένο στάδιο ήταν η
εκτίμηση των παραμέτρων για τη διαμόρφωση των στοχαστικών μοντέλων. Είναι
προφανές πως μια λανθασμένη εκτίμηση ή η παράλειψη ενός βασικού δεδομένου,
θα μπορούσε να οδηγήσει σε λανθασμένες επιλογές και εντέλει στη μη ορθή
οπτική αναπαράσταση των στοιχείων. Γι’ αυτό το λόγο, δόθηκε μεγάλη έμφαση στο
ζήτημα της συλλογής δεδομένων. Πριν προχωρήσουν στη δημιουργία
τρισδιάστατων μοντέλων, οι σχεδιαστές συνδύασαν επιμελώς και προσεκτικά ήδη
υπάρχουσες δασολογικές μελέτες από προηγούμενα παραδοτέα αλλά και
επιπλέον πληροφορίες (μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και φωτογραφικού υλικού)
ώστε να επιτευχθεί η ορθή απεικόνιση χλωρίδας και κτισμάτων. Ένα ακόμη
ζήτημα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί είναι πως το έργο απαιτούσε
ρεαλιστικότητα όσον αφορά τη μορφή των μοντέλων, αλλά ταυτόχρονα και πολύ
μικρό μέγεθος καθώς η εφαρμογή προορίζεται για φορητές συσκευές με πολύ
χαμηλότερη υπολογιστική ισχύ από έναν σταθερό υπολογιστή. Έπρεπε συνεπώς
να βρεθεί η «χρυσή τομή» μεταξύ ρεαλιστικότητας και μεγέθους των τρισδιάστατων
μοντέλων. Φυσικά αν στην πορεία προκύψουν νέα δεδομένα και περιορισμοί,
ενδέχεται οι αντίστοιχες εκδόσεις να επικαιροποιηθούν, εφόσον αυτό κριθεί
απαραίτητο. Έτσι, οι εργασίες μπορούν πλέον να προχωρήσουν στο επόμενο
στάδιο του έργου, που είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών επαυξημένης απεικόνισης.
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Εικόνα 19 Τμήμα ερωτήσεων που τέθηκαν στους κατοίκους της Παλιάς Κοτύλης σε
προσωπικές συνεντεύξεις
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Ενδεικτικό υλικό και αποσπάσματα συνεντεύξεων
[…..]Η παλιά Κοτύλη, η παλιά Κοτύλη, το 40 με τα γεγονότα και με τ’ Ανταρτικά
και τους πολέμους, κάηκε. Κάηκαν τα μισά τα σπίτια. Του Ευαγγέλου τα σπίτια
κάηκε, εκεί πέρα. Και μετά με τους ανακατωμούς αυτούς φύγαμε, ήρθαμε
καταφυγώτες, και άλλοι πήγαν στο Άργος και άλλοι στην Καστοριά και σ’ ένα
μεγάλο χωριό, στη Μεσοποταμία. Όταν βγήκαμε απάνω, επαναπατρισμός ήταν
το ’49 το Σεπτέμβριο και βγήκαμε στο καινούριο το χωριό πήγαμε, το άλλο ήτανε
ρημαγμένο, στο καινούριο πήγαμε και κάναμε τα σπίτια εκεί [….].
[….]Το 2006 έγινε ζημία μεγάλη, η φωτιά τα κατέστρεψε. Εκείνο το ισάδι πάνω
από την Κοτύλη αν αγνάντεψες αυτά ήταν όλα δάση με πελώρια πεύκα μέσα […].
[….]Τα σπίτια πώς ήταν χτισμένα;

Με πέτρα. Χαμηλά, ψηλά; Ε, μέχρι δυο όροφοι. Μέχρι
διώροφα, αλλά είχε πολύ καλύτερο χτίσιμο απ’ ότι έχει εδώ. Το δικό σας ήταν στον
πέρα μαχαλά, πάνω από το ρέμα; Ή κάτω; Εμείς είχαμε δυο σπίτια, ένα από το παλιό,
ένα από το καινούργιο […]. Αλλά δεν έβρισκες και οικόπεδα να χτίσεις όπου
ήθελες. Έπρεπε να σε δώσ’, να σε χορηγήσει κανείς, καμιά άκρ’ απ’ το χωράφ’,
ξέρω γω. […]. Ήταν μεγάλο το χωριό. Είχε γίνει μέχρι ογδόντα, ενενήντα σπίτια,
οικογένειες. […]. Προτού το ’46. […].
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Εικόνα 20 Θέματα για τα οποία συγκεντρώθηκαν πληροφορίες & στοιχεία από τις
προσωπικές συνεντεύξεις των κατοίκων της παλιάς Κοτύλης.
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