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Επιτελική Σύνοψη
Στο συγκεκριμένο παραδοτέο περιγράφεται η ανάπτυξη του λογισμικού
τρισδιάστατης αναπαράστασης Eco-Time Machine. To παραδοτέο αυτό
στηρίζεται στα αποτελέσματα των παραδοτέων Π2, Π14, Π15 καθώς η
γεωμορφολογική μελέτη και τα μοντέλα πρόβλεψης και απεικόνισης
χρησιμοποιούνται ως βασικές είσοδοι για τη σχεδίαση του συστήματος.
Αρχικά δίνεται μια γενική περιγραφή των εργαλείων λογισμικού που
χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη. Στη συνέχεια περιγράφεται η
διαδικασία σχεδίασης του τρισδιάστατου τερέν. Ακολούθως, περιγράφεται
η μεθοδολογία εισαγωγής αντικειμένων βλάστησης και πολεοδομίας στο
περιβάλλον.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Σκοπός και περιεχόμενο του παραδοτέου
Σκοπός του παρόντος παραδοτέου είναι η περιγραφή του λογισμικού
τρισδιάστατης αναπαράστασης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου
Eco-Time Machine. Το σύστημα θα επιτρέπει την προσαρμογή του τερέν
και την τοποθέτηση στο τερέν στοιχείων βλάστησης, δρόμων,
πολεοδομίας και λοιπών ανθρώπινων παρεμβάσεων τόσο μέσω
παραμετρικών μοντέλων παραγωγής τρισδιάστατων μοντέλων φυτών και
δέντρων όσο και χειροκίνητα με τη χρήση έτοιμων μοντέλων
τρισδιάστατων αντικειμένων για την δυνατότητα προσαρμογής
συγκεκριμένων κτισμάτων στο χώρο. Η 3D προσομοίωση του τοπίου,
προσφέρει μία αναπαράσταση του τοπίου (α) όπως αυτό ήταν στο
παρελθόν, (β) όπως αυτό θα εξελισσόταν αν άλλαζαν κάποιες από τις
παραμέτρους που το διαμόρφωσαν ιστορικά και (γ) όπως θα είναι στο
μέλλον, ανάλογα με τις παραμέτρους που επιδρούν σήμερα.
1.2 Δομή του παραδοτέου
Το παραδοτέο αποτελείται από τα εξής κεφάλαια:
 Κεφ. 1: Εισαγωγή
 Κεφ. 2: Παρουσιάζεται η μηχανή γραφικών Unity3D και τα εργαλεία
που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του τρισδιάστατου
λογισμικού.
 Κεφ. 3: Αναλύεται η διαδικασία δημιουργίας του τρισδιάστατου τερέν.
 Κεφ. 4: Περιγράφεται η διαδικασία προσθήκης στοιχείων βλάστησης
και πολεοδομίας στο τερέν.
 Κεφ. 5: Γίνεται η σύνοψη του παραδοτέου, και αναφέρονται τα
βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτό.
 Κεφ. 6: Παράθεση της βιβλιογραφίας.
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2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται μια περιγραφή των διαφόρων
εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη της τρισδιάστατης
εφαρμογής για το σχεδιασμό του γεωδαιτημένου τερέν και των διαφόρων
τρισδιάστατων αντικειμένων.
2.1 Unity3D
Η Unity [1] είναι μια μηχανή παιχνιδιών (Game Engine) που
δημιουργήθηκε από την εταιρεία Unity Technologies στη γλώσσα
προγραμματισμού C++. Η πρώτη έκδοση βγήκε το 2005, ενώ το 2020
έχει ως πιο πρόσφατη έκδοση την 2019.3. Ο σκοπός της ήταν να κάνει
πιο εύκολη τη δημιουργία παιχνιδιών και ο τομέας αυτός να απευθυνθεί
πλέον σε περισσότερους προγραμματιστές. Αν και φτιάχτηκε για τη
δημιουργία παιχνιδιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διάφορων
άλλων τύπων εφαρμογών όπως αυτή του Eco-Time Machine. Πλέον
εκτός από τη βιομηχανία κατασκευής βιντεοπαιχνιδιών, χρησιμοποιείται
κατά κόρον στον κινηματογράφο, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην
αρχιτεκτονική, στη μηχανολογία και στην κατασκευή υποδομών και
δομών.
Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τρισδιάστατων
(3D) και δυσδιάστατων (2D) εφαρμογών, προσομοιώσεων και παιχνιδιών
καθώς και εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality – VR)
και Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality – AR). Η
εφαρμογή Eco-Time Machine είναι καθαρά μια 3D εφαρμογή στην
κατηγορία της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR).
Σε τεχνικό επίπεδο, η πλατφόρμα του Unity προσφέρει τη δυνατότητα
στο χρήστη της μέσω του Editor της, στον σχεδιασμό σκηνών,
αντικειμένων και αλληλεπιδράσεων. Συνδυάζει το σχεδιασμό αυτών με τη
δυνατότητα του προγραμματισμού τους (μέσω της γλώσσας
προγραμματισμού C#, παλαιότερες εκδόσεις προσφέρανε τη δυνατότητα
και για προγραμματισμό σε JavaScript) μέσω scripts τα οποία
φορτώνονται σε αυτά. Επίσης άλλες λειτουργικότητες που προσφέρει η
πλατφόρμα είναι εξωτερικά plugins και drag and drop χειρισμούς.
Τέλος, υπάρχει και το Unity Asset Store το οποίο αποτελεί ένα e-shop
για αγορά (πολλά είναι και δωρεάν) διαφόρων assets και plug-ins για τη
χρήση τους στο project του χρήστη.
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Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη περιγραφή των βασικών στοιχείων της
Unity στα οποία θα γίνονται αναφορές στο παρόν παραδοτέο.
2.1.1 Components
Η ροή λειτουργίας της Unity είναι χτισμένη γύρω από την έννοια των
Components (Συστατικών). Ένα Component μπορεί να οριστεί σαν ένα
μικρότερο κομμάτι μιας μεγαλύτερης μηχανής. Κάθε component έχει τη
δική του λειτουργία και μπορεί να πετύχει το σκοπό του χωρίς την
βοήθεια εξωτερικών πηγών. Κάθε αντικείμενο μέσα στην εφαρμογή
κληρονομείται από τη βασική κλάση που ονομάζεται GameObject. Το
Gameobject περιλαμβάνει πολλά από τα βασικά στοιχεία όπως camera,
collider, rigidboy, transform. Κάθε GameObject μπορεί να είναι
μοναδικό με βάση τη σύσταση των στοιχείων του, όπως γίνεται συνήθως
στις component-based μηχανές.
2.1.2 Gameobject
Το GameObject είναι η βασική κλάση για όλα τα αντικείμενα της
εφαρμογής. Κάθε αντικείμενο μπορούμε να το σκεφτούμε σαν ένα
δοχείο. Μπορεί να περιέχει διάφορα components και ο συνδυασμός
τους του δίνει διαφορετικές ιδιότητες. Τα GameObjects φαίνονται στο
παράθυρο ιεραρχίας του Editor. Κάθε αντικείμενο περιλαμβάνει εξ’
αρχής το στοιχείο Transform. Δεν μπορεί να υπάρξει GameObject χωρίς
αυτό. Το transform χρησιμοποιείται πολύ συχνά και καθορίζει τη θέση,
τη γωνία περιστροφής και την κλίμακα του αντικειμένου.
2.1.3 Prefab
Είναι ένα αντικείμενο που έχουμε ορίσει ως πρότυπο και μπορεί να έχει
πολλαπλές χρήσεις. Μπορεί να εισαχτεί πολλές φορές μέσα σε μια
σκηνή. Στην ουσία δημιουργούμε κλώνους του prefab σαν
GameObjects. Αν κάνουμε κάποια αλλαγή στο prefab τότε αντίστοιχα θα
αλλάξουν και όλα τα αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί με βάση αυτό.
2.1.4 Scene
Με τον όρο scene ή σκηνή εννοούμε τον αρχικά άδειο τρισδιάστατο χώρο
μέσα στον οποίο τοποθετούνται τα διάφορα GameObjects, όπως μοντέλα,
η κάμερα, στοιχεία διεπαφής (μενού, κουμπιά) και οτιδήποτε θα
εμφανιστεί στο χρήστη. Η αντιστοιχία μιας μονάδας σε μια σκηνή είναι
ένα μέτρο κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά τη δημιουργία της
AR εφαρμογής καθώς θέλουμε να υπάρχει ταύτιση της σκηνής με τον
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

10

Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ05225

Eco-Time Machine

Παραδοτέο Π16

πραγματικό κόσμο. Ένα παιχνίδι ή εφαρμογή είναι ένα σύνολο από
τέτοιες σκηνές με τα δικά τους αντικείμενα και συνδέονται με μια
αλληλουχία που έχει ορίσει ο δημιουργός.
2.1.5 Scripts
Το αρχείο κειμένου γλώσσας προγραμματισμού που περιέχει τον κώδικα
που ορίζει την συμπεριφορά του, τις παραμέτρους και την επικοινωνία
του µε άλλα αντικείμενα. Όταν δημιουργείται ένα script και προστίθεται
σε ένα αντικείμενο, εμφανίζεται στον Inspector σαν component.
Οποιαδήποτε public μεταβλητή η οποία έχει δηλωθεί στο script θα είναι
διαθέσιμη στον Inspector στο αντίστοιχο αντικείμενο. Μέσω του script
υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε άμεση πρόσβαση σε άλλες κλάσεις
(scripts) ή components που ανήκουν στο αντικείμενο ή και σε άλλα
αντικείμενα. Για παράδειγμα με τη μέθοδο GetComponent<Transform>
μπορούμε να έχουμε έλεγχο στη θέση ή την κλίμακα του αντικειμένου.
2.1.6 C#
Η C# είναι μια γλώσσα προγραμματισμού φτιαγμένη από τη Microsoft
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα είδη προγραμματισμού,
όπως αντικειμενοστραφή, ταυτόχρονο, δομημένο, οδηγούμενο από τα
αντικείμενα, και άλλα. Ο κώδικάς της είναι εύκολα μεταφέρσιμος και
είναι αρκετά γρήγορη υπολογιστικά (όχι βέβαια στα επίπεδα της C/C++).
Η τρέχουσα έκδοση είναι η 8η.
2.1.7 Meshes, Materials, Shaders and Textures
Η απεικόνιση στη Unity γίνεται μέσω πλεγμάτων (meshes), υλικών
(materials), shaders και υφών (textures).
Τα πλέγματα αποτελούν το βασικό στοιχείο των γραφικών της μηχανής.
Καθορίζουν το σχήμα ενός τρισδιάστατου αντικειμένου που αποτελείται
από πολύγωνα. Τα τρισδιάστατα πλέγματα χρησιμοποιούν σημεία
αναφοράς στους x, y, z άξονες για να καθορίσουν το ύψος, το πλάτος και
το βάθος. Το τερέν που θα δημιουργηθεί αποτελεί ένα τέτοιο
τρισδιάστατο πλέγμα.
Τα υλικά καθορίζουν το πώς απεικονίζεται μια επιφάνεια, και
περιλαμβάνουν αναφορές σε υφές, πληροφορία για πλακίδια (tiles),
διαβαθμίσεις χρώματος. Οι διαθέσιμες επιλογές ενός υλικού εξαρτώνται
από ποιον shader αυτό χρησιμοποιεί.

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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Οι shaders είναι scripts που περιέχουν μαθηματικούς υπολογισμούς
και αλγορίθμους για τον υπολογισμό του χρώματος κάθε pixel που
απεικονίζεται, με βάση τον φωτισμό και τις ρυθμίσεις του υλικού.
Οι υφές είναι εικόνες bitmap. Ένα υλικό περιέχει αναφορές σε υφές,
ώστε ο shader να τις χρησιμοποιήσει όταν υπολογίζει το χρώμα της
επιφάνειας ενός Gameobject.
Κάθε material χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο shader ο οποίος
καθορίζει ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες για αυτό. Καθώς η τελική
εφαρμογή προορίζεται για κινητές συσκευές χρησιμοποιούμε shaders
που επιτρέπουν την απεικόνιση δεκάδων αντικειμένων με το χαμηλότερο
υπολογιστικό κόστος.
2.1.8 Visual Studio
Το Visual Studio είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE)
εφαρμογών, φτιαγμένο από τη Microsoft. Είναι το προτεινόμενο IDE για
ανάπτυξη κώδικα στη Unity και συνεργάζονται εξαιρετικά μεταξύ τους. Ο
Editor του υποστηρίζει έξυπνες τεχνικές συμπλήρωσης κώδικα
(IntelliSense) και επανασχεδιασμού του κώδικα (Code Refactoring).
Υποστηρίζει σχεδόν όλες τις γλώσσες προγραμματισμού, μεταξύ των
οποίων και η C#, η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία scripts στη
Unity.
2.2 SpeedTree
Το Speedtree [2] είναι ένα πακέτο προϊόντων προγραμματισμού και
μοντελοποίησης που αναπτύχθηκε από την Interactive Data
Visualization που δημιουργεί εικονικά φυτά και δέντρα για
αρχιτεκτονική, παιχνίδια, ταινίες και προσομοιώσεις.
Το εργαλείο Speedtree Modeler για Windows παρέχει έναν συνδυασμό
διαδικαστικής παραγωγής (procedural generation) μαζί με χειροκίνητα
εργαλεία σχεδιασμού για τη δημιουργία δέντρων και ξεχωριστών
τμημάτων το κορμού. Η διαδικαστική παραγωγή δέντρων χρησιμοποιεί
παραμέτρους όπως το μήκος των κλαδιών, οι διακλαδώσεις και η υφή
του κορμού για δημιουργήσει ένα δέντρο σε διαφορετικές μορφές.
Το Speedtree παρέχει υποστήριξη για τη Unity3D και γι’ αυτό
χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς του EcoTimeMachine. Στο Π17
περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία σχεδίασης και εξαγωγής των
τρισδιάστατων μοντέλων δέντρων ώστε να χρησιμοποιηθούν από τη
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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Unity. Τα πλέγματα που προκύπτουν μπορούν να είναι χαμηλά σε
πολύγωνα, με πολλαπλά επίπεδα λεπτομέρειας ώστε να προσαρμοστούν
για mobile πλατφόρμες και αποθηκεύονται σε αποδοτική δυαδική
μορφή.
2.3 Blender
Το Blender [3] είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων, κινούμενων
γραφικών, οπτικών εφέ και διαδραστικών εφαρμογών. Περιλαμβάνει
εργαλεία για μοντελοποίηση, UV unwrapping, texturing, sculpting και
animation. Το Blender το χρησιμοποιούμε για τη δημιουργία μοντέλων
πέρα από τη βλάστηση που θα χρησιμοποιηθούν στην τελική εφαρμογή
όπως διάφορα κτίσματα ή βράχια.

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΡΕΝ
Η Unity παρέχει μια συλλογή από εργαλεία που επιτρέπουν την
δημιουργία περιβαλλοντολογικών στοιχείων όπως τοπία και βλάστηση. Ο
Editor συγκεκριμένα περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο σύνολο από
λειτουργίες τερέν που επιτρέπουν την προσθήκη εδάφους στην
εφαρμογή. Μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλαπλά πλακίδια τερέν
(tiles), να προσαρμόσουμε το ύψος και την εμφάνισή τους καθώς και να
προσθέσουμε δέντρα και γρασίδι. Σε χρόνο εκτέλεσης η Unity
βελτιστοποιεί την ενσωματωμένη απεικόνιση του τερέν για να πετύχει
βέλτιστη απόδοση.
3.1 Χάρτης Ύψους
Τα εργαλεία τερέν του Editor που καθορίζουν το ύψος, όπως η ανύψωση
και το χαμήλωμα του τερέν η ο ορισμός ύψους χρησιμοποιούν μια υφή
κλίμακας γκρι που ονομάζεται χάρτης ύψους. Η Unity αναπαριστά το
ύψος κάθε σημείου του εδάφους με μια τιμή σε έναν τετραγωνικό
πίνακα. Απεικονίζει αυτό τον πίνακα χρησιμοποιώντας έναν χάρτη
ύψους κλίμακας γκρι. Οι χάρτες ύψους ενσωματώνονται μέσα στο τερέν
και οι τιμές που αποθηκεύονται στο χάρτη καθορίζουν το ύψος κάθε
σημείου ή διανύσματος πάνω στο πλέγμα του τερέν.
Στα γραφικά υπολογιστών ένας χάρτης ύψους [4] είναι μια ράστερ εικόνα
που χρησιμοποιείται κυρίως για την μοντελοποίηση ανάγλυφων. Ένας
χάρτης ύψους μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τεχνική bump mapping
για να υπολογίσει σε ποιο σημείο τα τρισδιάστατα δεδομένα θα
δημιουργήσουν σκιά σε ένα υλικό, στη χαρτογράφηση μετατόπισης για
να μετατοπίσει την πραγματική γεωμετρική θέση των σημείων πάνω σε
μια επιφάνεια υφής, η σε ένα τερέν όπου μετατρέπεται σε ένα
τρισδιάστατο πλέγμα.
Ένας χάρτης ύψους περιλαμβάνει ένα κανάλι που αναπαριστά την
απόσταση ή το ύψος από το επίπεδο μιας επιφάνειας και συνήθως
απεικονίζεται ως μια εικόνα κλίμακας του γκρι, με το μαύρο να
αντιπροσωπεύει το ελάχιστο ύψος και το άσπρο το μέγιστο. Από τη
γεωμορφολογική μελέτη του τοπίου έχουμε διαθέσιμο το χάρτη ύψους
της περιοχής σε μορφή raw.
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Εικόνα 1 Ο χάρτης ύψους της περιοχής σε κλίμακα του γκρι

Τα βήματα που ακολουθούμε για τη δημιουργία του μοντέλου του
τρισδιάστατου τερέν είναι τα εξής:
Δημιουργούμε ένα καινούριο terrain Gameobject στην ιεραρχία της
σκηνής και κάνουμε εισαγωγή του αρχείου χάρτη ύψους σε μορφή raw.
Κατά την εισαγωγή του αρχείου ρυθμίζουμε κάποιες παραμέτρους όπως
βάθος bit, μήκος και πλάτος (πίνακας 1).
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Παράμετρος

Περιγραφή

Βάθος

Καθορίζει πόσο bits
χρησιμοποιεί
ο
Επιλέγουμε 16 bit

Μήκος

Το μήκος της περιοχής του χάρτη
σε pixels

Πλάτος

Το πλάτος της περιοχής του χάρτη
σε pixels

Σειρά byte

Καθορίζει τη σειρά με την οποία τα
bytes ορίζονται στο χάρτη 16 bit

Flip Vertically

Καθορίζει
αν
ο
αναδιπλωθεί κάθετα

Μέγεθος τερέν

Το μέγεθος του τερέν gameobject
το οποίο θα δημιουργηθεί από το
χάρτη

ανά pixel
χάρτης.

χάρτης

θα

Πίνακας 1 Παράμετροι εισαγωγής χάρτη ύψους

Καθώς το τρισδιάστατο τερέν που θα δημιουργηθεί θα αποτελέσει μέρος
της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας στην οποία θα γίνεται
ευθυγράμμιση του πραγματικού κόσμου με την τρισδιάστατη
αναπαράσταση θα πρέπει το μέγεθος και η κλίμακα του τερέν να είναι
ίδια με την αντίστοιχη της περιοχής. Αφού γίνει η εισαγωγή του αρχείου
επιτυχώς, προκύπτει αυτόματα το τρισδιάστατο πλέγμα του τερέν.
Στη σκηνή της Unity μια μονάδα απόστασης αντιστοιχεί σε ένα μέτρο
στον πραγματικό κόσμο. Το Gameobject του τερέν που προκύπτει έχει
μέγεθος 30912 μέτρα μήκος και 26078 μέτρα πλάτος. Το τρισδιάστατο
μοντέλο του τερέν φαίνεται στην εικόνα 2.
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16

Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ05225

Eco-Time Machine

Παραδοτέο Π16

Εικόνα 2 Το τρισδιάστατο μοντέλο του τερέν

3.2 Gaia και Real world terrain
Εκτός από το ενσωματωμένο εργαλείο δημιουργίας τερέν του Editor
χρησιμοποιούμε κάποια επιπλέον plugins για την τροποποίηση του. Για
παράδειγμα σε κάποια σημεία του τερέν μπορούμε να υπερθέσουμε
περιοχές με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Επίσης μπορούμε να
δημιουργήσουμε σημεία με βάση δεδομένα ύψους και υφής της
σημερινής κατάστασης από δορυφόρους.
3.2.1 Gaia
Το Gaia [5] είναι ένα plug in για Unity που διευκολύνει τη δημιουργία
σκηνών και τερέν υψηλής ποιότητας. Βασίζεται στη λογική των “stamps”
ή σφραγίδων που είναι ενός διαισθητικός τρόπος δημιουργίας
λεπτομερειών στην επιθυμητή θέση πάνω στο τερέν. Οι σφραγίδες αυτές
μπορούν να προέρχονται από διαφορετικά raw αρχεία ή τρισδιάστατα
πλέγματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για περιοχές του τερέν στις
οποίες θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερη ανάλυση και
περισσότερες λεπτομέρειες όπως για παράδειγμα στην περιοχή του
οικισμού της Κοτύλης για την οποία έχουμε δημιουργήσει μοντέλο
εδάφους υψηλής ανάλυσης μέσω φωτογραμμετρίας.
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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3.2.2 Real World Terrain
To Real World Terrain [6] αποτελεί ένα plug in για Unity το οποίο
δημιουργεί τρισδιάστατα πλέγματα, Gaia stamps και raw αρχεία με
βάση πραγματικά δεδομένα ύψους της γης.
Μέσα από το παράθυρο εισαγωγής ορίζουμε τις συντεταγμένες
γεωγραφικού μήκους και πλάτους της περιοχής ενδιαφέροντος.
Συγκεκριμένα δίνουμε τις συντεταγμένες της πάνω αριστερά και κάτω
δεξιά γωνίας. Επίσης ορίζουμε την ανάλυση του παραγόμενου χάρτη
ύψους σε 4096χ4096.
Για δεδομένα υψομέτρου χρησιμοποιούμε το πρότυπο SRTM το οποίο
έχει ακρίβεια στα 5 μέτρα
Επίσης δημιουργούμε υφές για το τερέν από οποιαδήποτε πηγή
πλακιδίων που βασίζονται στο WGS84 μερκατορικό σύστημα προβολής
για διαδίκτυο.

Εικόνα 3 Υφή επιφάνειας του τοπίου στη σημερινή του μορφή καταγεγραμμένη
από δορυφόρο

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα τερέν πραγματικής κλίμακας με
προσαρμοσμένη ύφη που προέρχεται από εικόνα δορυφόρου. Αυτό μας
βοηθά να εντοπίσουμε συγκεκριμένες περιοχές πάνω στο τρισδιάστατο
τερέν με βάση τη σημερινή τους εμφάνιση.
Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που περιγράφηκαν παραπάνω συνδυάζονται
ώστε να πάρουμε το τελικό παραμετροποιήσιμο τρισδιάστατο μοντέλο του
τερέν πάνω στο οποίο θα προστεθούν τα δεδομένα του οικολογικού
μοντέλου.
3.2.3 Μοντέλο εδάφους υψηλής ανάλυσης
Συγκεκριμένα για την περιοχή της παλαιάς Κοτύλης δημιουργήθηκε
μέσω της μεθόδου φωτογραμμετρίας ένα πλέγμα υψηλής ανάλυσης για
το έδαφος [7]. Αυτό πραγματοποιείται με τη καταγραφή φωτογραφιών
υψηλής ανάλυσης μέσω drone από διαφορετικές οπτικές γωνίες του
τοπίου και στη συνέχεια τη δημιουργία ενός νέφους σημείων (εικόνα 4).

Εικόνα 4 Τρισδιάστατο πλέγμα εδάφους υψηλής ανάλυσης της περιοχής της
παλαιάς κοτύλης

Καθώς το μοντέλο υψηλής ανάλυσης αποτελείται από 600.00 πολύγωνα
θέλουμε να είναι ενεργό μόνο σε περιπτώσεις που ο χρήστης βρίσκεται
κοντά στη συγκεκριμένη περιοχή για την εξοικονόμηση υπολογιστικών
πόρων. Με βάση τις τιμές του gps ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε
το συγκεκριμένο τμήμα του τερέν. Καθώς το οπτικό πεδίο της κάμερας
έχει οριστεί στο 1.5 χιλιόμετρα όταν ο χρήστης βρίσκεται μέχρι αυτή την
απόσταση από αυτό το τερέν τότε αυτό είναι ενεργό (εικόνα 5).
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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Εικόνα 5 Τερέν υψηλής ανάλυσης ευθυγραμμισμένο με το τερέν χαμηλής
ανάλυσης ενεργό (κάτω) και ανενεργό (πάνω)
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3.3 Mapbox
Η Mapbox είναι μια εταιρία που παρέχει χάρτες για ιστοσελίδες και
εφαρμογές καθώς και τη λειτουργικότητα που χρειάζονται οι
προγραμματιστές για να τους ενσωματώσουν και να τους
χρησιμοποιήσουν [8]. Η Mapbox έχει αναπτύξει ένα SDK για τη Unity
επεκτείνοντας τις δυνατότητές της ώστε να χρησιμοποιεί διανυσματικούς
χάρτες υψηλής ανάλυσης από όλο τον κόσμο. Μια πολύ σημαντική
ιδιότητα του SDK είναι η επιλογή της κλίμακας. Σε κλίμακα κόσμου,
μια μονάδα απόστασης της σκηνής της Unity αντιστοιχεί σε ένα μέτρο
στον πραγματικό κόσμο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ταιριάξουμε
συντεταγμένες GPS σε συντεταγμένες του χώρου της εφαρμογής
διατηρώντας τις σχετικές αποστάσεις μεταξύ τους.
3.4 Landis
Το τρισδιάστατο τερέν παραμετροποιείται με βάση τα μαθηματικά
μοντέλα που περιγράφηκαν στα Π13 και Π14. Η όλη διαδικασία
μετατροπής των αποτελεσμάτων του μαθηματικού μοντέλου σε περιοχές
βλάστησης πάνω στο τρισδιάστατο τερέν παρουσιάζεται στην εικόνα 6. Τα
δεδομένα της εξόδου του μοντέλου αφού μετατραπούν από μορφή
ράστερ σε διανυσματική εισάγονται στο λογισμικό τρισδιάστατης
αναπαράστασης σε δομή GeoJSON. Με βάση αυτά ορίζονται πάνω στο
τρισδιάστατο τερέν πολυγωνικές περιοχές. Ανάλογα με τον τύπο των
περιοχών αρχικά τοποθετούνται υφές επιφάνειας και στη συνέχεια
προστίθενται στοιχεία βλάστησης, περιβάλλοντος και πολεοδομίας.
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Εικόνα 6 Το Σύστημα τρισδιάστατης αναπαράστασης τερέν
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3.5 Εισαγωγή και μετατροπή δεδομένων GeoJSON
Το οικολογικό μοντέλο του τοπίου έχει σαν έξοδο ένα αρχείο μορφής
GeoJSON. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα των προδιαγραφών του
GeoJSON πρόκειται για μία μορφή αρχείου για την κωδικοποίηση μίας
ποικιλίας από γεωγραφικές δομές δεδομένων [9]. Ένα αντικείμενο
GeoJSON μπορεί να αναπαριστά μία γεωμετρία, ένα χαρακτηριστικό ή
ένα σύνολο από χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά σε ένα GeoJSON
περιλαμβάνουν ένα αντικείμενο γεωμετρίας και επιπλέον ιδιότητες, και
μία
συλλογή
χαρακτηριστικών
αναπαριστά
μία
λίστα
από
χαρακτηριστικά. Η μορφή GeoJSON γνωρίζει ιδιαίτερη αποδοχή από την
ευρύτερη κοινότητα των Διαδικτυακών Χαρτών καθώς βασίζεται στο
πρότυπο JSON, το οποίο είναι εύκολα διαχειρίσιμο και αναγνώσιμο από
τη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript. Αυτό συμβαίνει επειδή η
τελευταία αποτελεί την κύρια και πλέον διαδεδομένη λύση στη συγγραφή
κώδικα σεναρίων (scripting code) εντός μίας ιστοσελίδας, μία λειτουργία
που είναι απαραίτητη για την προβολή ενός διαδικτυακού χάρτη από
έναν περιηγητή ιστού. Επιπλέον, η JavaScript γνωρίζει ιδιαίτερη
άνθηση, τελευταία, ως βάση για την υλοποίηση υπηρεσιών εξυπηρετητή
(server) μέσω λύσεων όπως το NodeJS. Επομένως, η συνάφεια της
μορφής GeoJSON με τη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού, την
καθιστά τον πλέον αποδοτικό και εύκολα διαχειρίσιμο τρόπο
διαμεταγωγής χωρικών δεδομένων στα πλαίσια διαδικτυακών χαρτών.
Το αρχείο GeoJSON που προέκυψε από το Landis παρέχει μια λίστα
από πολυγωνικές περιοχές που καλύπτουν όλο το τοπίο. Κάθε περιοχή
ορίζεται από έναν διαφορετικό αριθμό σημείων με βάση το γεωγραφικό
μήκος και πλάτος. Οι ιδιότητες κάθε περιοχής είναι οι εξής:





Τύπος βλάστησης
Ηλικία
Κυριότητα
Πυκνότητα

Οι διαθέσιμοι τύποι βλάστησης και περιβάλλοντος είναι οι εξής:





Οξιά
Μ. Πεύκη
Λιβάδι
Δρόμος
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Κοίτη
Παραποτάμια
Λιθώνες

Τα δεδομένα του GeoJSON μπορούν να εισαχθούν στη Unity σαν ένα
αρχείο κειμένου και να μεταφραστούν σε χρόνο εκτέλεσης σε λίστα από
αντικείμενα. Με βάση αυτή τη λίστα θα δημιουργηθούν οι πολυγωνικές
περιοχές βλάστησης πάνω στο τρισδιάστατο τερέν.
3.6 Δημιουργία πολυγωνικών ζωνών
Οι περισσότερες εφαρμογές που χρησιμοποιούν χάρτες κάνουν χρήση
της Μερκατορικής προβολής. Το Mapbox όπως και οι χάρτες Google,
Bing και OpenStreetMap χρησιμοποιούν τη Μερκατορική Προβολή
Δικτύου (Web Mercator projection). [10]
Γνωρίζοντας το γεωγραφικό πλάτος και μήκος ενός σημείου η μετατροπή
σε Μερκατορική προβολή δικτύου γίνεται μέσω των ακόλουθων σχέσεων:

𝜒=

𝑦=

128 𝑧𝑜𝑜𝑚 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙
(𝜆 + 𝜋)𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠
2
𝜋

128 𝑧𝑜𝑜𝑚 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙
𝜋 𝜑
2
(𝜋 − ln [tan ( + )]) 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠
𝜋
4 2

Όπου λ το πλάτος και φ το μήκος.
Η μετατροπή αυτή θα χρησιμοποιηθεί στη Unity για να μετατρέψουμε
GPS συντεταγμένες σε σημεία x, y πάνω στο επίπεδο του χάρτη και να
τοποθετήσουμε τα διάφορα GameObjects ορίζοντας το transform
component τους.
Αφού έχει γίνει η εισαγωγή του GeoJson στην εφαρμογή και έχει
μετατραπεί σε λίστα από αντικείμενα χρησιμοποιούμε την ακόλουθη
τεχνική για να δημιουργήσουμε τις αντίστοιχες ζώνες πάνω στο
τρισδιάστατο τερέν. Για κάθε γωνία ενός πολυγώνου μετατρέπουμε τις
συντεταγμένες μήκους και πλάτους σε συντεταγμένες x,y πάνω στο
επίπεδο του τερέν. Στη συνέχεια πραγματοποιούμε raycasting από το
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μέγιστο ύψος του τερέν πάνω σε αυτό ώστε να βρούμε σε πιο σημείο
πάνω στο τρισδιάστατο πλέγμα αντιστοιχεί η συγκεκριμένη γωνία.
Με τον όρο raycasting εννοούμε τη χρήση δοκιμών διασταύρωσης
ακτίνας-επιφάνειας για να λύσουμε μια ποικιλία προβλημάτων
τρισδιάστατων γραφικών και υπολογιστικής γεωμετρίας [11].
Συγκεκριμένα δημιουργούμε μια ακτίνα από ένα συγκεκριμένο σημείο
με κατεύθυνση κάθετα προς το τερέν και εντοπίζουμε τη σύγκρουση με
τον collider του πλέγματος. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται
διαδοχικά για όλες τις περιοχές και έτσι σαρώνεται ολόκληρο το τερέν
και κατακερματίζεται σε τμήματα. Μια κάτοψη της περιοχής χωρισμένη
σε ζώνες φαίνεται στην εικόνα 7 όπου με κίτρινες γραμμές
παρουσιάζονται τα όρια κάθε ζώνης.

Εικόνα 7 Κάτοψη του τερέν μετά τη δημιουργία των πολυγωνικών ζωνών όπως
εμφανίζεται στον Editor της Unity3D
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3.7 Δημιουργία υφών στο τερέν
Το τερέν που προκύπτει είναι ένα τρισδιάστατο πλέγμα. Στη δημιουργία
τρισδιάστατων μοντέλων μετά τη διαδικασία της μοντελοποίησης
ακολουθεί η δημιουργία υφών (texturing) και το ταίριασμα αυτών στο
μοντέλο (uv mapping).
Με τον όρο UV mapping εννοούμε τη διαδικασία προβολής μιας
δισδιάστατης εικόνας πάνω στην επιφάνεια ενός τρισδιάστατου μοντέλου
για το ταίριασμα των υφών. Τα γράμματα U και V υποδηλώνουν τους
άξονες της δισδιάστατης υφής γιατί τα Χ,Υ και Ζ χρησιμοποιούνται ήδη
για να περιγράψουν τους άξονες του τρισδιάστατου αντικειμένου στο
χώρο του μοντέλου. Οι υφές που χρησιμοποιούνται καθορίζουν την
επιφάνεια του εδάφους και πως αυτό φαίνεται, συμπεριλαμβανομένων
του χρώματος και της ανάλυσης του.
Ακολουθούμε μια αυτόματη διαδικασία δημιουργίας υφών που
ονομάζεται splatting. Με βάση τις περιοχές που έχουν οριστεί αν αυτές
περιέχουν βλάστηση ή άλλα στοιχεία τις «βάφουμε» με την αντίστοιχη
υφή. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα μέσω του Editor να ζωγραφίσουμε
χειροκίνητα πάνω στο τερέν επιλέγοντας μια συγκεκριμένη υφή
επιφάνειας. Αυτό η δυνατότητα μας βοηθά σε περίπτωση διορθώσεων
σημείων που δεν δημιουργήθηκαν σωστά από την αυτόματη διαδικασία.
Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν για το τερέν 4 διαφορετικές υφές μαζί με
normal maps.
Με τον όρο normal mapping περιγράφουμε την τεχνική με την οποία
δημιουργούμε επιπλέον λεπτομέρεια σε τρισδιάστατα μοντέλα χωρίς την
προσθήκη περισσοτέρων πολυγώνων δημιουργώντας την αίσθηση του
φωτισμού σε βαθουλώματα και εξογκώματα της επιφάνειας. Στον πίνακα
3 παρουσιάζονται οι υφές και τα normal που χρησιμοποιήθηκαν στο
splatting του εδάφους.
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Υφή επιφάνειας
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Πίνακας 2 Υφές επιφάνειας τερέν και τα αντίστοιχα normals

Στην εικόνα 8 φαίνεται μια προοπτική του εδάφους μετά από splatting
με βάση τις ζώνες που δημιουργήθηκαν.

Εικόνα 8 Απεικόνιση του τερέν μετά την προσθήκη υφών και normals
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4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΡΕΝ
Το τριγωνοποιημένο και βαθμονομημένο τερέν που περιγράφηκε στο
κεφάλαιο 3 επιτρέπει την τοποθέτηση και παραμετροποίηση στοιχείων
βλάστησης, δρόμων, πολεοδομίας και λοιπών ανθρώπινων παρεμβάσεων.
Το τελικό οπτικό αποτέλεσμα όλων αυτών παρουσιάζεται στην εικόνα 9.
Η προσθήκη αντικειμένων πάνω στο τερέν γίνεται με πολλαπλούς
τρόπους. Κατά τη διάρκεια σχεδίασης μπορούμε να τοποθετήσουμε μέσω
του Editor Gameobjects χειροκίνητα στο ακριβές σημείο που θέλουμε
ορίζοντας τις συντεταγμένες x,y,z του transformation component τους.
Σε χρόνο εκτέλεσης επίσης δημιουργούμε Gameobjects από prefabs τα
οποία τοποθετούμε αυτόματα στις περιοχές βλάστησης. Αυτό γίνεται με
βάση την τεχνική του procedural generation δηλαδή η δημιουργία του
τοπίου πραγματοποιείται παραμετρικά και με μια τυχαιότητα. Επίσης
υπάρχει η δυνατότητα μέσω των ενσωματωμένων εργαλείων τερέν να
σχεδιάσουμε απευθείας πάνω του στοιχεία βλάστησης και αντικείμενα
σα να ήταν ένας καμβάς.

Εικόνα 9 Μια προοπτική του τοπίου μετά την προσθήκη βλάστησης, κτιρίων,
δρόμων και ποταμών
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4.1 Προσθήκη στοιχείων βλάστησης
Το βασικό στοιχείο του οικολογικού μοντέλου ιστορίας του τοπίου είναι η
κατανομή της βλάστησης. Το σύστημα προσθήκης τρισδιάστατων
στοιχείων βλάστησης περιγράφεται αναλυτικά στο Π17. Μέσω του
εργαλείου Speedtree δημιουργήθηκαν 16 διαφορετικοί τύποι δέντρων
καθώς και 20 διαφορετικά είδη φυτών με πολλαπλά επίπεδα
λεπτομέρειας ώστε να πετύχουμε μέγιστη απόδοση σε κινητές συσκευές.
Αυτά τα μοντέλα εισάγονται στο λογισμικό αναπαράστασης και
μετατρέπονται σε prefabs. Μέσω του συστήματος Vegetation Studio
δημιουργούνται Gameobjects με βάση αυτά τα prefabs τα οποία
κατανέμονται στις διάφορες πολυγωνικές περιοχές κατά το χρόνο
εκτέλεσης.
4.2 Προσθήκη κτιρίων
Για τον οικισμό της Κοτύλης σχεδιάστηκαν μέσω του εργαλείο blender
τρισδιάστατα μοντέλα κτιρίων σε μορφή fbx. Ακολούθως έγινε η εισαγωγή
τους στο Unity3D project και δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα prefabs.
Αυτά τοποθετήθηκαν χειροκίνητα με βάση αεροφωτογραφίες και εικόνες
από δορυφόρους στην αντίστοιχη θέση και με τον κατάλληλο
προσανατολισμό πάνω στο τερέν ορίζοντας το transformation component
τους. Καθώς η εφαρμογή έχει στόχο να δείξει την εξέλιξη της ιστορίας
του τοπίου δημιουργήθηκαν εκδόσεις του οικισμού όταν αυτός ήταν σε
καλή κατάσταση αλλά και κατεστραμμένος. Σε χρόνο εκτέλεσης
μεταβαίνουμε από τη μια απεικόνιση στην άλλη αλλάζοντας τα πλέγματα
και τις υφές.
4.3 Προσθήκη δρόμων και ποταμών
Το οικολογικό μοντέλο προσφέρει επίσης πληροφορία για δρόμους και
ποτάμια πάνω στο τοπίο. Για την οπτική αναπαράσταση τους πάνω στο
τρισδιάστατο τερέν χρησιμοποιούμε το plug in River Auto Material. Τα
ποτάμια και οι δρόμοι αποτελούν μακριές λωρίδες κατά μήκος της
επιφάνειας του τερέν των οποίων οι συντεταγμένες είναι γνώστες. Για την
δημιουργία τους ακολουθούμε τη λογική των εύκαμπτων καμπυλών
(splines) [12]. Οι εύκαμπτες καμπύλες είναι ομαλές-λείες καμπύλες που
ορίζονται μαθηματικά χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από περιορισμούς.
Βρίσκουν ευρεία χρήση στα γραφικά υπολογιστών όπως στη
μοντελοποίηση και το animation. Ένα spline ορίζεται χρησιμοποιώντας
ένα σύνολο από σημεία ελέγχου (control points). Η καμπύλη ταιριάζει
σε αυτά τα σημεία μέσω δύο τρόπων. Με παρεμβολή όπου η καμπύλη
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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περνάει από όλα τα σημεία η κατά προσέγγιση όπου δεν περνά από όλα
τα σημεία. Για την δημιουργία τόσο των δρόμων όσο και των ποταμών
ακολουθούμε την ίδια διαδικασία. Δημιουργούμε ένα prefab το οποίο
περιέχει το component ram spline. Για κάθε σημείο που ορίζεται στο
αρχείο GeoJSON για την πολυγωνική περιοχή δημιουργούμε ένα σημείο
ελέγχου πάνω στην καμπύλη (εικόνα 10).

Εικόνα 10 Spline πάνω στο τρισδιάστατο τερέν

Στη συνέχεια με βάση τον τύπο της περιοχής ορίζουμε την αντίστοιχη
υφή και shader. Για τα ποτάμια χρησιμοποιούμε έναν κατάλληλο
shader που προσημειώνει τη ροή του νερού και τις αντανακλάσεις
(εικόνα 12) ενώ για τους δρόμους μια χωμάτινη υφή (εικόνα 11).

Εικόνα 11 Λωρίδα δρόμου μετά την εφαρμογή material δρόμου σε spline
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
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Εικόνα 12 Κοίτη ποταμού μετά την εφαρμογή material ποταμού σε spline
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5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο συγκεκριμένο παραδοτέο παρουσιάστηκε η ανάπτυξη του
συστήματος τριγωνοποίησης και τρισδιάστατης αναπαράστασης με
επιλεγόμενη βαθμονόμηση του γεωδαιτημένου τερέν. Μετά από μια
εισαγωγή (Κεφάλαιο 1) σχετικά με το παρόν παραδοτέο, παρουσιάστηκαν
τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και
κυρίως η μηχανή γραφικών Unity3D (Κεφάλαιο 2).
Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται το σύστημα τρισδιάστατης αναπαράστασης
του τερέν μέσω της μετατροπή ενός χάρτη ύψους σε τρισδιάστατο
πλέγμα. Στη συνέχεια μέσω του συστήματος μετατροπής των δεδομένων
του οικολογικού μοντέλου από ράστερ μορφή σε πολυγωνικές περιοχές
το τερέν διαβαθμίζεται και δημιουργούνται οι κατάλληλες υφές πάνω σε
αυτό.
Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται το σύστημα εισαγωγής αντικειμένων πάνω
στο βαθμονομημένο τερέν. Η πυκνότητα και ο τύπος τους βασίζεται στην
έξοδο του οικολογικού μοντέλου η οποία αποθηκεύεται σε μορφή
GeoJSON . Αυτά μπορούν να είναι στοιχεία βλάστησης όπως δέντρα,
φυτά και γρασίδι, κτίρια, ποτάμια και δρόμοι.
Το αποτέλεσμα της εργασίας του παρόντος παραδοτέου θα
χρησιμοποιηθεί σαν βάση για τα Π17 και Π19 ώστε να πραγματοποιηθεί
η τελική απεικόνιση του οικολογικού μοντέλου σε περιβάλλον
επαυξημένης πραγματικότητας.
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