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Επιτελική Σύνοψη 

Στο συγκεκριμένο παραδοτέο περιγράφεται η ανάπτυξη του λογισμικού οπτικής 
αναπαράστασης των περιβαλλοντικών μοντέλων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην 
εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας EcoTime Machine. To παραδοτέο αυτό 

στηρίζεται στα αποτελέσματα του παραδοτέου Π15 καθώς τα στοχαστικά μοντέλα 
που δημιουργήθηκαν τότε και οι παράμετροι που εκτιμήθηκαν για τη 

διαμόρφωσή τους, αποτελούν την πληροφορία εισόδου (input) η οποία 
αξιοποιήθηκε στο στάδιο αυτό του έργου για την ανάπτυξη αλγορίθμων οπτικής 
αναπαράστασης και προσομοίωσης. Αρχικά δίνονται κάποιες σχετικές βασικές 

έννοιες και οι προδιαγραφές του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε. Στη συνέχεια 
περιγράφεται η διαδικασία δημιουργίας του μοντέλου του οικισμού της παλιάς 
Κοτύλης. Στη συνέχεια αναλύεται η διαδικασία δημιουργίας των μοντέλων 

βλάστησης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής και η απεικόνισή τους στην 
τρισδιάστατη εφαρμογή. Το παραδοτέο ολοκληρώνεται με την περιγραφή της 

διαδικασίας απεικόνισης της βλάστησης στην τρισδιάστατη μορφή και τις 

παραμετροποιήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Σκοπός και περιεχόμενο του παραδοτέου 

Σκοπός του παρόντος παραδοτέου είναι η περιγραφή της διαδικασίας που 

ακολουθήθηκε και του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη φάση της 
απεικόνισης της πληροφορίας που προέκυψε από τα μοντέλα πρόβλεψης, στο 
πλαίσιο του έργου Eco-Time Machine. Στο στάδιο αυτό του έργου, αναπτύχθηκαν 

αλγόριθμοι οπτικής αναπαράστασης σε επίπεδο 2D και 3D του οικολογικού 
μοντέλου στο χώρο και στο χρόνο. Οι αλγόριθμοι αυτοί μεταβάλλουν τη δομή 

τρισδιάστατων επιφανειών μεγάλου εύρους με βάση τις παραμέτρους των μοντέλων 
(καιρικά φαινόμενα, διάβρωση, βλάστηση, πανίδα, ανθρώπινες παρεμβάσεις) 
αλλά και τις υφές και τοποθετήσεις στοιχείων βλάστησης, πολεοδομίας κ.λπ. στο 

χώρο με βάση τα περιβαλλοντικά μοντέλα αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τοπικά 

στοιχεία πολεοδομίας και ανθρώπινων παρεμβάσεων. 

Αντικείμενο του ευρύτερου έργου είναι η ανάδειξη της ιστορίας του τοπίου μίας 
οικολογικά σημαντικής περιοχής φυσικού κάλλους, με στόχο την αύξηση της 
εμπειρίας, των γνώσεων και της απόλαυσης που αποκομίζουν οι επισκέπτες από 

την περιήγησή τους στο τοπίο. Πιο συγκεκριμένα στο έργο αυτό επιδιώκεται η 
εκτίμηση της μορφής του τοπίου όπως ήταν αρχικά στο παρελθόν, όπως θα 
εξελισσόταν σε συνάρτηση με ορισμένες παραμέτρους που το επηρέασαν ιστορικά 

και τέλος όπως θεωρείται ότι θα διαμορφωθεί μελλοντικά, με βάση τις 

παραμέτρους που επιδρούν στο σήμερα.  

1.2 Περιγραφή της Ε.Ε. και των εργασιών που σχετίζονται με αυτό το 

παραδοτέο 

Η ΕΕ3 αποτελεί την τρίτη Ε.Ε. του πλάνου εργασίας και περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη τεχνολογιών επαυξημένης απεικόνισης. Ειδικότερα, στο στάδιο αυτό οι 

απεικονιστικές επιλογές που έχουν συσχετιστεί με τα μοντέλα πρόβλεψης στην 
ΕΕ2 θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη λογισμικού τρισδιάστατης 

αναπαράστασης & επαυξημένης απεικόνισης. Οι εργασίες της ΕΕ3  διακρίνονται 
στις εξής επιμέρους δράσεις: την ανάπτυξη ενός συστήματος τρισδιάστατης 
αναπαράστασης και την παραγωγή αλγορίθμων οπτικής αναπαράστασης & 

προσομοίωσης, την ανάπτυξη ενός λογισμικού ελέγχου σεναρίων χωροχρονικής 
προσομοίωσης και τέλος τη δημιουργία ενός συστήματος απεικόνισης 
επαυξημένης πληροφορίας στον τρισδιάστατο χώρο και μίας πλατφόρμας για την 

ιεραρχική, πολύ-αναλυτική απεικόνιση σε δισδιάστατο χάρτη.  

Από τις παραπάνω δράσεις, αυτές που σχετίζονται με το παρόν Παραδοτέο, είναι η 
παραγωγή αλγορίθμων οπτικής αναπαράστασης & προσομοίωσης του οικολογικού 
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μοντέλου στον χώρο και στον χρόνο, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τα δεδομένα και 

τα στοιχεία που προέκυψαν από τις δράσεις της ΕΕ2 και το παραδοτέο Π.15.   

 

Εικόνα 1: Διάγραμμα ροής εργασιών 

1.3  Δομή του παραδοτέου 

Το παραδοτέο αποτελείται από τα εξής κεφάλαια: 

 Κεφ. 1: Εισαγωγή 

 Κεφ. 2: Παρουσιάζονται βασικές έννοιες μοντελοποίησης και τα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής.  

 Κεφ. 3:  Αναλύεται η διαδικασία απεικόνισης του οικισμού της παλιάς 

Κοτύλης με το εργαλείο Blender. 

 Κεφ. 4: Αναλύεται η διαδικασία απεικόνισης των στοιχείων βλάστησης της 

περιοχής με το εργαλείο Speedtree Modeler. 

 Κεφ. 5: Αναλύεται η διαδικασία απεικόνισης των στοιχείων της βλάστησης 

στην τρισδιάστατη εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας.  

 Κεφ. 6: Γίνεται η σύνοψη του παραδοτέου, και αναφέρονται τα βασικά 

συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτό. 

 Κεφ. 7: Παράθεση της βιβλιογραφίας. 
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2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της 

μοντελοποίησης όπως τα πολύγωνα, υλικά, οι υφές, η χαρτογράφηση κ.λπ. Ακόμη 
αναφέρονται εν συντομία τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο 

στάδιο για την ανάπτυξη της εφαρμογής. 

2.1 Βασικές Έννοιες  

2.1.1 Μοντελοποίηση 

Τα τρισδιάστατα μοντέλα αποτελούν μαθηματικές εκφράσεις οι οποίες αποδίδουν 

πραγματικές τρισδιάστατες μορφές σε δυσδιάστατες οθόνες. Τα μοντέλα αυτά 
αποτελούνται από ένα σύνολο υποστοιχείων. Τα βασικά υποστοιχεία είναι οι 
κορυφές (vertices), οι ακμές (edges) και τα πολύγωνα (polygons) αλλά υπάρχουν 

και πιο σύνθετα, όπως τα σύνορα από τρύπες (borders) ή κλειστά στερεά 

(elements). Σήμερα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη δημιουργία μοντέλων [1].  

 

Εικόνα 2: Τα υποστοιχεία ενός μοντέλου [1].  

Η παραμετρική μοντελοποίηση (Parametric or procedural modeling) είναι μια 

μέθοδος δημιουργίας τρισδιάστατων αντικειμένων με τη χρήση ενός συνόλου από 
παραμέτρους. Όσο πιο σύνθετο είναι το αντικείμενο και όσο μεγαλύτερος έλεγχος 
απαιτείται στην δημιουργία του, τόσες περισσότερες παραμέτρους διαθέτει ο 

σχεδιαστής [1].  
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2.1.2 Πλέγμα πολυγώνων 

Ένα πλέγμα πολυγώνων είναι μια συλλογή κορυφών, ακμών και προσόψεων 

δεσμευμένων από ζεύγη κορυφών και πολύγωνα δεσμευμένα από ακολουθίες 
ακμών και κορυφών που ορίζει το σχήμα ενός πολυεδρικού αντικειμένου σε 
τρισδιάστατα γραφικά. Οι προσόψεις συνήθως αποτελούνται από τρίγωνα, 

τετράγωνα ή άλλα απλά κυρτά πολύγωνα [2].  

 

Εικόνα 3: Παράδειγμα πλέγματος πολυγώνων.  

2.1.3 Υλικά 

Το σύνολο των πληροφοριών που περιγράφουν και αποδίδουν τη σχέση μιας 

επιφάνειας μοντέλου με το φως ονομάζεται υλικό. Τα υλικά παίζουν σημαντικό 
ρόλο όσον αφορά τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την επίτευξη ενός 

ρεαλιστικού αποτελέσματος. Χρησιμοποιούνται για την επένδυση των αντικειμένων 
και των δομικών στοιχείων του παιχνιδιού. Όσον αφορά τις σύγχρονες μηχανές 
παιχνιδιών, αυτές χρησιμοποιούν υλικά βασισμένα σε φυσική απόδοση (Physical 

Based Rendering-PBR). Τα υλικά PBR αποτελούνται από ένα σύνολο χαρτών 
υφών, οι οποίες δίνουν ορισμένα στοιχεία, όπως το ανάγλυφο, τη διαφάνεια, τη 

μεταλλικότητα, κ.α. [1].  

2.1.4 Υφές 

Οι υφές είναι ψηφιογραφικές εικόνες (bitmaps), οι οποίες αποτελούνται από 

εικονοστοιχεία (pixels) τα οποία με την βοήθεια των συντεταγμένων υφών, 
τοποθετούνται στις τρισδιάστατες επιφάνειες των μοντέλων. Τα γραφικά αυτά 
προέρχονται, είτε από φωτογραφίες, είτε από ψηφιακή ζωγραφική (digital 

painting) ή πολλές φορές από μετατροπή διανυσματικών γραφικών (vector 

graphics) σε εικονοστοιχεία [1].  
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2.1.5 Επίπεδο λεπτομέρειας (Level of Detail- LOD) 

Με την τεχνική αυτή παράγονται διάφορες γεωμετρικές εκδοχές του ιδίου 

τρισδιάστατου αντικειμένου, οι οποίες διαθέτουν διαφορετικό αριθμό πολύγωνων. 
Βασίζεται στην ιδέα πως όταν η κάμερα απομακρύνεται αρκετά από ένα 
αντικείμενο, ένα μεγάλο μέρος της λεπτομέρειας του δεν είναι ορατό. Έτσι, όταν η 

κάμερα απομακρύνεται αρκετά, το αντικείμενο αντικαθίσταται με μια εκδοχή του, 
η οποία διαθέτει πολύ λιγότερα πολύγωνα. Όσο μεγαλώνει η απόσταση της 

κάμερας, η εκδοχή του αντικειμένου έχει όλο και λιγότερες γεωμετρικές 
λεπτομέρειες, συνεπώς λιγότερες κορυφές. Συνήθως, παράγονται τουλάχιστον 
τρεις γεωμετρικές εκδοχές του αντικειμένου και τέλος ορίζεται μια απόσταση στην 

οποία το αντικείμενο δεν έχει νόημα να είναι πλέον ορατό (culling distance) [1].  

2.1.6 Χαρτογράφηση (Μapping) 

 Χαρτογράφηση υφών (Texture mapping) 
Πρόκειται για μια μέθοδο προσθήκης ρεαλισμού σε ένα γραφικό που παράγεται 

από υπολογιστή. Είναι μια διαδικασία γραφικής σχεδίασης στην οποία μια 
δισδιάστατη επιφάνεια "τυλίγεται" γύρω από ένα τρισδιάστατο αντικείμενο. Μια 
εικόνα (texture) προστίθεται (χαρτογραφείται-mapping) σε ένα απλούστερο σχήμα 

που παράγεται στη σκηνή, όπως ένα αυτοκόλλητο επικολλημένο σε μια επίπεδη 
επιφάνεια [3]. 

 Κανονική χαρτογράφηση (Normal mapping) 
Πρόκειται για μια τεχνική που χρησιμοποιείται με σκοπό να αποθηκεύσει 

πληροφορίες αναγλυφικότητας, δηλαδή να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση 
εξογκωμάτων σε μία 2D εικόνα. Πιο συγκεκριμένα με την τεχνική αυτή 
δημιουργείται ένα μοντέλο με περισσότερες λεπτομέρειες από τις πληροφορίες 

που φέρουν τα εικονοστοιχεία του, χωρίς όμως τη χρήση περισσότερων 
πολύγωνων. Αναπτύσσεται η ψευδαίσθηση της επιπλέον γεωμετρίας εξετάζοντας 
την συμπεριφορά του φωτός εάν αυτή η γεωμετρία υπήρχε. Οι σκιές και 

αντανακλάσεις που δημιουργούνται οδηγούν σ’ αυτή την ψευδαίσθηση από 
συγκεκριμένες γωνίες θέασης [1]. Με λίγα λόγια με αυτήν την τεχνική ενισχύεται 

σημαντικά η εμφάνιση και οι λεπτομέρειες ενός μοντέλου με λίγα πολύγωνα (low-
poly) δημιουργώντας ένα normal map από ένα μοντέλο με πολλά πολύγωνα (high-

poly) [3].  

 UV mapping & UV unwrapping 

Η χαρτογράφηση UV είναι μια μέθοδος με την οποία τα εικονοστοιχεία μιας 
εικόνας χαρτογραφούνται σε μια τρισδιάστατη επιφάνεια μοντέλου. Οι 
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συντεταγμένες αναφέρονται και ως UV από τα γράμματα u και v του λατινικού 

αλφαβήτου. Η διαδικασία ορισμού των συντεταγμένων χωρίζεται σε τρείς φάσεις: 

α) τον διαχωρισμό της τρισδιάστατης επιφάνειας του μοντέλου σε κομμάτια 

επιφάνειας τα οποία αποκαλούμε συμπλέγματα UV (UV clusters)  

β) το ξετύλιγμα των κομματιών αυτών με διάφορους αλγόριθμους με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να διατηρηθούν οι αναλογίες των εμβαδόν των πολυγώνων τους.  

γ) το πακετάρισμα των συμπλεγμάτων στο τετράγωνο UV χώρο με τρόπο που να 

εξυπηρετεί.  

Πολλές φορές, το ζητούμενο είναι να έχουν τέτοια διάταξη, ώστε να μην 
επικαλύπτονται (overlapping). Όλα τα προγράμματα τρισδιάστατης σχεδίασης 
διαθέτουν εργαλεία για την διαχείριση των συντεταγμένων υφών, τους λεγόμενους 

«UV Editors». Η διαδικασία του ξετυλίγματος είναι πολύ χρονοβόρα και χρειάζεται 
αρκετή υπομονή και παρατηρητικότητα. Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν 

μια σειρά από αυτόνομα εργαλεία τα οποία εξειδικεύονται σε αυτή την διαδικασία 

[1].   

 

Εικόνα 4 : Παράδειγμα χαρτογράφησης UV mapping.  
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2.1.7 Απόδοση (Rendering) 

Απόδοση ονομάζεται η διαδικασία ρεαλιστικής απόδοσης των μοντέλων 2D ή 3D 

και περιβαλλόντων με τη χρήση χρωμάτων, υφών, φωτισμού και σκιάσεων. Ο 
απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του μοντέλου-χώρου είναι ανάλογος της 
περιπλοκότητάς του. Ένα αρχείο σκηνής περιέχει γεωμετρία, οπτική γωνία 

(viewpoint), υφές, φωτισμό και πληροφορίες σκίασης ως περιγραφή της εικονικής 
σκηνής. Τα δεδομένα που περιέχονται στο αρχείο σκηνής διαβιβάζονται στη 

συνέχεια σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας που πρόκειται να επεξεργαστεί και να 

εξάγει μια ψηφιακή εικόνα [2].  

2.2 Προδιαγραφές λογισμικού 

Η παρούσα υποενότητα περιλαμβάνει μία αναλυτική περιγραφή των 
προδιαγραφών λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της 

τρισδιάστατης εφαρμογής. Στην παρούσα φάση, αξιοποιήθηκαν εργαλεία κυρίως 

μοντελοποίησης για την κατάλληλη οπτικοποίηση της πληροφορίας.  

2.2.1 Βlender 

Πρόκειται για ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων, κινούμενων γραφικών, οπτικών εφέ και 

διαδραστικών εφαρμογών [4]. Περιλαμβάνει εργαλεία για μοντελοποίηση, 
χαρτογράφηση (UV unwrapping), εφαρμογή υφών (texturing) και αναγλύφου 
(sculpting) καθώς και δημιουργία κίνησης (animation). Το Blender 

χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία μοντέλων των κτισμάτων του οικισμού της 
Κοτύλης που χρησιμοποιήθηκαν  στη συνέχεια αλλά και για διάφορα στοιχεία του 

εδάφους εκτός της βλάστησης όπως π.χ. λιθώνες, βραχώδες έδαφος κ.α. 

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 
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οι παράμετροι δεν αφορούν μόνο την δομή του δέντρου αλλά μπορεί να προστεθεί 

και παραμετρική κίνηση (π.χ. κίνηση των φύλλων λόγω ανέμου) [1].  

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 EcoTime Machine 

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 [5].  

2.2.4 InsaneBump 

Πρόκειται για μια πλατφόρμα παραγωγής χαρτών υφών, για Windows και Linux. 
Το συγκεκριμένο λογισμικό παράγει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από μια αρχική 

εικόνα διάφορους χάρτες που περιέχουν πληροφορίες για την υφή του 
αντικειμένου που απεικονίζεται, το ανάγλυφό του, το φωτισμό του κ.λπ. Οι 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των χαρτών αυτών 
προκύπτουν από τα χρώματα της εικόνας μέσω συγκεκριμένων αλγορίθμων. 
Παραδείγματα τέτοιων χαρτών είναι οι Normal maps, Specular maps, Height 

maps [6].  

2.2.5 Gimp 

Το πρόγραμμα Gimp είναι μια πλατφόρμα επεξεργασίας εικόνων, για Windows, 

GNU/Linux και άλλα λειτουργικά συστήματα. Πρόκειται για ένα λογισμικό 
ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα, το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί δωρεάν. 

Χρησιμοποιείται ευρέως από σχεδιαστές γραφικών, φωτογράφους κ.α. και διαθέτει 
πολλά χρήσιμα εργαλεία που διευκολύνουν την επεξεργασία της εικόνας. Ακόμη, 
κυκλοφορούν αρκετές πρόσθετες λειτουργίες (plugins) που προσφέρουν ακόμα 
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μεγαλύτερη ευκολία και περισσότερες δυνατότητες για τον χρήστη κατά την 

επεξεργασία. Τέλος, στον ιστότοπο του λογισμικού υπάρχουν εκτενείς οδηγίες και 
υποστήριξη, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για την εξοικονόμηση χρόνου και 

τη βελτίωση της αποδοτικότητας του χρήστη [7].  

2.2.6 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 [8]. Η βλάστηση παράγεται με βάση ένα σύνολο 
κανόνων που μπορούν να παραμετροποιηθούν και ελέγχεται μέσω μασκών υφών 

και πολύγωνων.  

2.2.7 Προδιαγραφές και όρια πολυπλοκότητας απεικόνισης 

Η τελική εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που θα αναπτυχθεί, 

προορίζεται για φορητές μονάδες (ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα). Αυτό 
αυτομάτως δημιουργεί έναν πολύ μεγάλο περιορισμό. Οι δυνατότητες των 
συγκεκριμένων μηχανημάτων και η υπολογιστική ισχύς τους είναι πολύ 

μικρότερη σε σύγκριση με αυτή ενός σταθερού υπολογιστή. Συνεπώς θα πρέπει 
και το μέγεθος της εφαρμογής να προσαρμοστεί ανάλογα με τις δυνατότητες τους. 
Τέθηκε λοιπόν εξαρχής ο περιορισμός του αριθμού πολυγώνων του κάθε μοντέλου 

και κατ’ επέκταση της συνολικής εφαρμογής. Αυτός ο περιορισμός γίνεται φυσικά 
ακόμη μεγαλύτερος αν λάβει κανείς υπόψη του την έκταση η οποία θα 

απεικονίζεται στην εφαρμογή. Πρόκειται για μια μεγάλη σε έκταση περιοχή η 
οποία περιλαμβάνει εκτός από τον οικισμό της παλιάς Κοτύλης και πολλές 
δασικές εκτάσεις διαφόρων ειδών βλάστησης (π.χ. οξιά, ελάτη, δρυς κ.λπ.). 

Συνεπώς απαιτείται η δημιουργία μοντέλων πολλών διαφορετικών ειδών δέντρων 
και φυτών, αλλά και η ταυτόχρονη απεικόνιση όλων αυτών των αντικειμένων, 

πράγμα που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εφαρμογή επαυξημένης 
πραγματικότητας. Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαίο το κάθε 
μοντέλο να είναι όσο πιο ρεαλιστικό γίνεται, διατηρώντας παράλληλα έναν χαμηλό 

αριθμό πολυγώνων.  
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3 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΤΥΛΗΣ 

Στο Κεφάλαιο αυτό αναλύεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία 

των τρισδιάστατων μοντέλων του οικισμού. Προηγήθηκε έρευνα σε σχέση με την 
κατάσταση, τη μορφή και την ιστορία της περιοχής και συγκεντρώθηκαν δεδομένα 
και πληροφορίες. Στη συνέχεια σχεδιάστηκαν τα τρισδιάστατα μοντέλα με τη 

βοήθεια του λογισμικού Blender.  

3.1 Λήψη δεδομένων για τον σχεδιασμό 

Σύμφωνα με το στοχαστικό μοντέλο του Π15 αποφασίστηκε να δημιουργηθούν 
τρεις διαφορετικές εκδοχές του οικισμού με βάση 3 διαφορετικές χρονολογικές 
περιόδους. Η πρώτη εκδοχή αφορά την περίοδο του Β΄ παγκόσμιου πόλεμου, η 

δεύτερη την περίοδο περίπου την δεκαετία του ’70 και η τρίτη αφορά την 
πρόσφατη κατάσταση του οικισμού. Η επιλογή αυτών των χρονολογικών περιόδων 
προέκυψε από ιστορικά γεγονότα, στα οποία βασίζονται και οι αλλαγές που 

υπέστη ο οικισμός με το πέρασμα του χρόνου. Από εκτενή έρευνα που 
προηγήθηκε και αναφέρθηκε σε προηγούμενο παραδοτέο, το γεγονός πως μετά το 

1945 οικισμός εγκαταλείφθηκε με αποτέλεσμα τη μη-συντήρηση των κτιρίων και 
την κατάρρευση τους με τον καιρό, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

εξέλιξη του τοπίου [9].  

Οι πληροφορίες για την οπτική αναπαράσταση του οικισμού προέκυψαν από μια 
φωτογραφία του οικισμού από το 1945 (Εικόνα 5) από την όποια εξήχθησαν και 

πληροφορίες για την τοπογραφική θέση των κτιρίων. Ακόμη από τη διεξαγωγή 
έρευνας σε προηγούμενο στάδιο συγκεντρώθηκαν γενικότερες πληροφορίες για 

την περιοχή αλλά  και μαρτυρίες πρώην κατοίκων και διάφορες φωτογραφίες της 
κατοικήσιμης Κοτύλης (Εικόνα 6). Λόγω των περιορισμένων δεδομένων οι 
λεπτομέρειες του οικισμού βασίστηκαν αρκετά και σε στοχαστικά μοντέλα. Η 

δεύτερη εκδοχή δημιουργήθηκε με βάση τα στοχαστικά μοντέλα, συσχετίζοντας τη 
σημερινή και την προπολεμική κατάσταση. Η τρίτη εκδοχή βασίζεται καθαρά στην 

σημερινή εικόνα του οικισμού. Τα δεδομένα για την σημερινή κατάσταση 
προήλθαν από φωτογραφικό υλικό από επισκέψεις στην περιοχή (Εικόνες 7 και 8) 

και δεδομένα από τους χάρτες Google (Εικόνα 9). 



Eco-Time Machine  Παραδοτέο Π17 

 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

19 Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-
05225 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Φωτογραφία της παλιάς Κοτύλης το 1945.  

 

Εικόνα 6: Φωτογραφία κατοίκων της παλιάς Κοτύλης.  
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Εικόνα 7: Πρόσφατη φωτογραφία της ερειπωμένης Κοτύλης από επίσκεψη στην περιοχή.  

 

Εικόνα 8: Πρόσφατη φωτογραφία της ερειπωμένης Κοτύλης από επίσκεψη στην περιοχή.  
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Εικόνα 9: Aεροφωτογραφία της ερειπωμένης Κοτύλης από το Google maps. 

3.2 Δημιουργία μοντέλων 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 

υλοποίηση χωρίστηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο δημιουργήθηκαν τα 
πλέγματα πολυγώνων των τρισδιάστατων κτιρίων και στο δεύτερο στάδιο οι υφές 
(textures) για να «τυλίξουν» (UV mapping) τα πλέγματα και να προσδώσουν μια 

πιο ρεαλιστική απεικόνιση στον οικισμό.  

3.2.1 Δημιουργία πλέγματος πολυγώνων 

Ένας πολύ βασικός περιορισμός κατά την τρισδιάστατη αναπαράσταση είναι ο 
αριθμός των πολυγώνων του μοντέλου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός 
πολυγώνων από τα οποία αποτελείται το μοντέλο, τόσο μεγαλύτερη είναι και η  

υπολογιστική ισχύς που απαιτείται για την απόδοσή του (rendering). Επειδή στη 
συγκεκριμένη περίπτωση η εφαρμογή θα λειτουργεί σε φορητές συσκευές, οι 
οποίες διαθέτουν χαμηλότερη υπολογιστική ισχύ σε σχέση με τους σταθερούς 

υπολογιστές, ο περιορισμός αυτός ήταν ακόμα μεγαλύτερος. Ακόμη ένας 
ανασταλτικός παράγοντας ήταν η πολύ μεγάλη έκταση της περιοχής η οποία θα 

απεικονιστεί τρισδιάστατα. Η ομάδα σχεδιασμού συνεπώς έπρεπε να λάβει πολύ 
σοβαρά υπόψη της τους παραπάνω σημαντικούς περιορισμούς. Έτσι, 
επιχειρήθηκε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ρεαλιστική απεικόνιση, 

διατηρώντας όμως τον αριθμό πολυγώνων των μοντέλων αρκετά χαμηλό, ώστε η 

εφαρμογή να είναι συμβατή με φορητές συσκευές.  
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3.2.2 Εκδοχή οικισμού 1945 

Για να επιτευχθεί η αναπαράσταση των κτιρίων σε πρώτη φάση έπρεπε να γίνουν 

γνωστές οι διαστάσεις του κάθε κτιρίου. Παρατηρώντας τη φωτογραφία του 
οικισμού του 1945 (Εικόνα 5) και λαμβάνοντας υπόψιν τις σημερινές διαστάσεις 
των κτισμάτων του εγκαταλελειμμένου πλέον οικισμού δημιουργήθηκε η πρώτη 

εκδοχή. Τα πλέγματα πολυγώνων των κτιρίων χωρίστηκαν σε 3 βασικές 
κατηγορίες: τοιχοποιία, σκεπή και  κουφώματα. 

 Τοιχοποιία 
Για την τοιχοποιία του κάθε κτιρίου δημιουργήθηκε ένα παραλληλόγραμμο 

πλέγμα με βάση τις απαιτούμενες διαστάσεις  (Εικόνα 10). Για την επίτευξη ενός 
τέτοιου πλέγματος χρησιμοποιήθηκε ένα πλέγμα κύβου το οποίο με τους 
κατάλληλους μετασχηματισμούς έλαβε τις σωστές διαστάσεις ανάλογα με το 

εκάστοτε κτίριο. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος κατασκευής 
για την τοιχοποιία είναι όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η προσπάθεια ο 

αριθμός των πολυγώνων να παραμείνει χαμηλός. Το πλέγμα κύβου για ένα απλό 
κτίριο περιλαμβάνει 6 εξωτερικές επιφάνειες. Είναι προφανές πως δεν χρειάζεται 
να δημιουργηθεί η εσωτερική τοιχοποιία αφού ο στόχος είναι η εξωτερική 

παρατήρηση των τρισδιάστατων μοντέλων. Λαμβάνοντας αυτό υπόψιν αποφεύγεται 
η δημιουργία περισσότερων επιφανειών και συνάμα η μεγαλύτερη απαίτηση σε 
υπολογιστική ισχύ κατά την απόδοση  (rendering). Με παρόμοιο τρόπο 

κατασκευάστηκε και η τοιχοποιία πιο πολύπλοκων κτιρίων, επεκτείνοντας τις 
αντίστοιχες – σύμφωνα με το εκάστοτε πραγματικό  κτίριο – επιφάνειες (Εικόνα 

11).  
 

 

Εικόνα 10: Παράδειγμα δημιουργίας πλέγματος πολυγώνων για την τοιχοποιία.  
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 Σκεπή 
Στην ίδια λογική βασίστηκε και η κατασκευή των σκεπών. Με αρκετούς 
μετασχηματισμούς και αύξηση των ακμών ενός πλέγματος κύβου διαμορφώθηκαν 

οι σκεπές των κτιρίων (Εικόνα 11). Όπως και στην τοιχοποιία, έτσι και στις σκεπές 
έμφαση δόθηκε στις εξωτερικές τους επιφάνειες για την ελαχιστοποίηση των 

πολυγώνων. 

 

Εικόνα 11: Παράδειγμα δημιουργίας πλέγματος πολυγώνων για την τοιχοποιία και την 

σκεπή πιο πολύπλοκων κτιρίων. 

 Κουφώματα 

Για τα κουφώματα χρησιμοποιήθηκε η ίδια λογική όπως και στις προηγούμενες 
κατασκευές. Για να μπορέσει να δημιουργηθεί βάθος μεταξύ της πόρτας/του 

παραθύρου και της τοιχοποιίας, χρησιμοποιήθηκε μία τεχνική ψευδαίσθησης. 
Προστέθηκαν περιμετρικά των κουφωμάτων ξύλα που προεξέχουν των τοιχωμάτων 
για να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση βάθους μεταξύ τοιχοποιίας και πόρτας 

(Εικόνα13). Σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε το πλέγμα πολυγώνων να γίνει πιο 

πολύπλοκο και περισσότερο απαιτητικό στην απόδοση.  
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Εικόνα 12: Υπαρκτό εγκαταλελειμμένο κτίσμα του οικισμού. Περιμετρικά της πόρτας 

τοποθετημένα ξύλα.  

 

Εικόνα 13: Παράδειγμα εφαρμογής ξύλων περιμετρικά των κουφωμάτων, για την 

ψευδαίσθηση βάθους στα τρισδιάστατα μοντέλα. 
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3.2.3 Εκδοχή οικισμού 1970 

Η αναπαράσταση των κτισμάτων στην εκδοχή του 1970 στηρίχθηκε στα 

στοχαστικά μοντέλα, καθώς δεν υπήρχε φωτογραφικό υλικό για την αντίστοιχη 
χρονολογική περίοδο. Για την εκδοχή αυτή, έγινε ένας συνδυασμός των στοιχείων 
του οικισμού το 1945 και της σημερινής κατάστασης του. Τα μοντέλα της 

δεύτερης εκδοχής προήλθαν μετά από μετατροπή των μοντέλων της αρχικής 
απεικόνισης, όπου τα μοντέλα αναπαριστούσαν τα σπίτια καινούρια και 

ολοκληρωμένα. Σε αυτή την περίπτωση έπρεπε επομένως να δημιουργηθεί η 
εικόνα της αλλοίωσης και της αποσύνθεσης ενός πρώην «ζωντανού» οικισμού. Για 
την εικόνα του εγκαταλελειμμένου οικισμού χρησιμοποιήθηκε αρκετά ένας 

τροποποιητής του Μπουλ (Boolean modifier). Mε τη βοήθεια του συγκεκριμένου 
τροποποιητή επιτυγχάνονται εύκολα και σύντομα πολύπλοκα πλέγματα 

πολυγώνων που με τη συμβατική μέθοδο θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθούν. 
Στην ουσία από δύο διαφορετικά αντικείμενα, δημιουργείται ένα μοναδικό πλέγμα 
πολυγώνων. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επιτευχθεί με 3 διαφορετικούς τρόπους 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 14). Πιο συγκεκριμένα, ο τροποποιητής δίνει τη 
δυνατότητα να δημιουργηθεί από δύο διαφορετικά πλέγματα πολυγώνων ένα 

κοινό, είτε εφαρμόζοντας την τομή είτε την ένωση είτε την διαφορά αυτών των δύο.  

 

 

Εικόνα 14: Η ένωση, η τομή και η διαφορά μεταξύ ενός κύβου και μιας σφαίρας με τον 

τροποποιητή. Εφαρμόζεται στη σφαίρα και ο κύβος χρησιμοποιείται ως δεύτερο πλέγμα. 

 

Στην εκδοχή αυτή ήταν πλέον απαραίτητο να υπάρχει και η εσωτερική πλευρά 
του τοίχου, αφού θα ήταν ορατό κι αυτό το τμήμα της τοιχοποιίας. Η δημιουργία 

του πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την τεχνική που αναφέρθηκε 
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προηγουμένως, και συγκεκριμένα με τη μέθοδο της διαφοράς. Μέσα στον ήδη 

υπάρχον τοίχο που αποτελούσε την εξωτερική τοιχοποιία, τοποθετήθηκε ένας 
δεύτερος κύβος με μικρότερες διαστάσεις. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του 
τροποποιητή αφαιρέθηκε από τον εξωτερικό κύβο ο εσωτερικός και προέκυψε το 

επιθυμητό σχήμα που φαίνεται στην Εικόνα 15.  

 

Εικόνα 15: Εφαρμογή του τροποποιητή του Μπουλ για την εσωτερική πλευρά του τοίχου. 

Αριστερά η τοποθέτηση του δεύτερου κύβου μέσα στον πρώτο και δεξιά η αφαίρεσή του.  

 

Το επόμενο στάδιο ήταν να δημιουργηθεί η εντύπωση της γκρεμισμένης πλέον 
τοιχοποιίας. Αυτό επετεύχθη με την αφαιρετική μέθοδο, ακριβώς όπως και 
προηγουμένως. Με τη βοήθεια του ίδιου τροποποιητή, τα μισογκρεμισμένα κτίρια 

προέκυψαν ως η αφαίρεση του πάνω τμήματος από το ολόκληρο κτίσμα (Εικόνα 

16).   

 

Εικόνα 16: Εφαρμογή του τροποποιητή του Μπουλ για τη δημιουργία 

«μισογκρεμισμένων» κτισμάτων. Αφαιρέθηκε από ολόκληρο το κτίσμα, το πάνω τμήμα.  
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Έπειτα, μελετώντας τις πρόσφατες φωτογραφίες της περιοχής, δημιουργήθηκαν 

μοντέλα δοκαριών, διαλυμένων σκεπών κ.α με ανάλογο τρόπο. Είναι σαφές πως 
για την υλοποίηση αυτής της εκδοχής απαιτήθηκε μεγαλύτερος αριθμός 
πολυγώνων μιας και αυξήθηκαν τα αντικείμενα (πέτρες, δοκοί κ.λπ.) αλλά και οι 

λεπτομέρειες τους (Εικόνες 17 και 18).   

 

 

Εικόνα 17: Υπαρκτό κτίσμα του σημερινού οικισμού με ορατές τις δοκούς. 
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Εικόνα 18: Μοντέλο κτίσματος  για το 1970 με διαβρωμένη σκεπή και ορατές τις δοκούς.  

3.2.4 Εκδοχή οικισμού 2015 

Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, η αναπαράσταση των κτισμάτων στην 
πρόσφατη εκδοχή στηρίχθηκε στη σημερινή κατάσταση του οικισμού και οι 

πληροφορίες προήλθαν από φωτογραφικό υλικό που συλλέχθηκε κατά τη 
διάρκεια επισκέψεων στην περιοχή (Εικόνα 19) και από τους χάρτες Google 
(Εικόνα 9). Για τη ρεαλιστική αναπαράσταση του οικισμού η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε ήταν ίδια με την αυτήν που εφαρμόστηκε στη δεύτερη εκδοχή. Στα 
μοντέλα που δημιουργήθηκαν σ’ αυτή την περίπτωση όμως η αλλοίωση είναι 

ακόμα πιο έντονη και τα στοιχεία του οικισμού που απομένουν είναι ακόμα 

λιγότερα (Εικόνα 20). 
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Εικόνα 19: Υπαρκτό ερειπωμένο κτίσμα του σημερινού οικισμού. 

 

 

Εικόνα 20:  Μοντέλο κτίσματος του οικισμού για το 2015 βασισμένο στη σημερινή 

κατάστασή του. 
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3.3 Δημιουργία υφών 

Οι υφές αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για τη ρεαλιστικότερη απεικόνιση 

των μοντέλων. Η δημιουργία των υφών οι οποίες θα «τύλιγαν» τα κτίσματα του 
οικισμού περιλάμβανε τα εξής στάδια: τη δημιουργία της υφής του πέτρινου 
τοίχου, των ξύλινων λεπτομερειών στον πέτρινο τοίχο και τέλος των κουφωμάτων. 

Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, αρχικά αναζητήθηκε φωτογραφικό υλικό 
σχετικό με τα κτίσματα του οικισμού. Εντοπίστηκαν εικόνες που περιείχαν τις 

συγκεκριμένες επιθυμητές υφές και επεξεργάστηκαν κατάλληλα ώστε να 
εξυπηρετούν τις ανάγκες των μοντέλων. Για παράδειγμα για την αποφυγή 
πρόσθετου αντικειμένου με ξύλινη υφή που θα χρησιμοποιούνταν ως δομικό 

στοιχείο του κτιρίου και ταυτόχρονα θα επιβάρυνε με έναν αρκετά σημαντικό 
αριθμό πολυγώνων το μοντέλο του κτίσματος, τοποθετήθηκαν στην ήδη 

υπάρχουσα υφή του πέτρινου τοίχου κάποια ξύλινα στοιχεία με τη βοήθεια του 
λογισμικού Gimp (Εικόνα 21). 

 

 

Εικόνα 21: Προσθήκη ξύλινων λεπτομερειών στην υφή του πέτρινου τοίχου 
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3.4 UV Unwrapping 

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού των μοντέλων και την δημιουργία των 

υφών, σειρά είχε το uv uvmapping. Το Blender προσφέρει διάφορους τρόπους 
χαρτογράφησης UV που η καθεμία ταιριάζει σε διαφορετικού τύπου μοντέλο. 
Μετά από δοκιμές η ομάδα σχεδιασμού κατέληξε στην ιδανική επιλογή για κάθε 

μοντέλο. Η επιλογή «Cube Projection» αποδείχτηκε η πιο αποδοτική για την 
τοιχοποιία. Το «Cube Projection» χαρτογραφεί το πλέγμα στις όψεις ενός κύβου, 

το οποίο στη συνέχεια ξεδιπλώνεται. Στην περίπτωση της πρώτης εκδοχής του 
οικισμού αυτή η επιλογή φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς το πλέγμα πολυγώνων 
της τοιχοποιίας, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω ήταν ένα απλό, 

μετασχηματισμένο πλέγμα κύβου. Οπότε εφαρμόζοντας το «Cube Projection»  για 
το UV Unwrapping η υφή κατάφερνε να τυλιχτεί σχετικά σωστά πάνω στο μοντέλο 

της τοιχοποιίας (Εικόνα 22). Με μερικούς μετασχηματισμούς στις προσόψεις στον 
UV editor υφές κατάφερναν να «τυλιχθούν» απολύτως σωστά (Εικόνα 23). Όσον 
αφορά την τοιχοποιία της δεύτερης και της τρίτης εκδοχής του οικισμού 

παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα σχετικά με την θέση των υφών, κυρίως στις 
προσόψεις που διαχωρίζονταν από απότομες ακμές, δηλαδή στις προσόψεις των 
φθαρμένων σημείων καθώς πλέον το μοντέλο ήταν αρκετά πιο περίπλοκο από 

αυτό της πρώτης εκδοχής. Για την αντιμετώπιση τους πραγματοποιήθηκε 
μεμονωμένο unwrapping στην πρόσοψη που παρέκκλινε από τις υπόλοιπες χωρίς 

την χρήση κάποιας από τις προσφερόμενες επιλογές. Περιστρέφοντας, 
μεγαλώνοντας και μετακινώντας την καταλλήλως, καταλήγαμε στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα (Εικόνα 24). Τα υπόλοιπα μοντέλα δημιουργήθηκαν με παρόμοιες 

τεχνικές βασισμένες στο “Cube Projection” και στην χρήση άλλων επιλογών για τις 
μεμονωμένες προσόψεις που δεν ακολουθούσαν το σωστό «τύλιγμα» και 

χρειάζονταν επιπλέον τροποποιήσεις (Εικόνα 25). 
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Εικόνα 22: Αποτέλεσμα τυλίγματος τοιχοποιίας μετά από επιλογή «Cube Projection» 

(δεξιά ο UV Editor). 

  

 

Εικόνα 23: Αποτέλεσμα τυλίγματος τοιχοποιίας μετά από χειροκίνητες τροποποιήσεις 

(δεξιά ο UV Editor). 
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Εικόνα 24: Αποτέλεσμα μετά από χειροκίνητες τροποποιήσεις σε τοιχοποιία της 

δεύτερης εκδοχής του οικισμού. 

 

 

 

Εικόνα 25: Τύλιγμα υφών σε μοντέλα της σκεπής και των δοκαριών. 
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4 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

Το Κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην απεικόνιση της βλάστησης και στη δημιουργία 

τρισδιάστατων μοντέλων δέντρων και ποωδών φυτών. Προηγήθηκε έρευνα σε σχέση 
με την κατάσταση, την ιστορία και την εξέλιξη της περιοχής με το πέρασμα του 
χρόνου. Ταυτόχρονα συγκεντρώθηκαν δεδομένα και πληροφορίες σε σχέση με τα 

είδη χλωρίδας που απαντώνται στην περιοχή. Έτσι, σχεδιάστηκαν τα τρισδιάστατα 
μοντέλα με τη βοήθεια του λογισμικού Speedtree Modeler.  

 
4.1 Λήψη δεδομένων για τον σχεδιασμό 

Για την απεικόνιση των δέντρων χρειάστηκαν αρχικά πληροφορίες για το ποια 
είδη συναντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή. Τα απαιτούμενα ποιοτικά και 

ποσοτικά δεδομένα αυτά προέκυψαν από ένα αρχείο GeoJSON, προηγούμενου 
σταδίου εργασίας. Επίσης, με βάση το ίδιο αρχείο καθορίστηκαν οι ηλικιακές 
κατηγορίες που απεικονίστηκαν για το κάθε είδος. Κατόπιν αξιοποιήθηκαν 

πληροφορίες και μετρήσεις σχετικά με την εμφάνιση των διαφόρων ειδών δέντρων 
(διαστάσεις, χρώμα φυλλώματος, χρώμα κορμού, υφή κ.λπ.). Οι πληροφορίες 

αυτές προέκυψαν από φωτογραφικό υλικό κατά τη διάρκεια επιτόπου έρευνας 
στην περιοχή αλλά και μελέτη ανάλογης βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο [10]. Αξίζει 
να επισημανθεί πως ο ηλικιακός διαχωρισμός έλαβε χώρα μόνο για την 

περίπτωση των δέντρων. Για τα ποώδη φυτά (λουλούδια κ.ο.κ.) δημιουργήθηκε 
αποκλειστικά ένα μοντέλο για κάθε είδος.  

Όπως αναφέρθηκε και στη έκθεση απεικονιστικών επιλογών (Παραδοτέο 15), τα 
είδη των δέντρων διακρίθηκαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα βασικά και τα 
συμπληρωματικά. Ως βασικά ορίστηκαν αυτά που συναντώνται πολύ συχνά στην 

περιοχή και καλύπτουν μεγάλο ποσοστό έκτασης. Επίσης, ο ηλικιακός 
διαχωρισμός τους έγινε ως εξής: δενδρύλλια, νεαρά και ώριμα. Ακόμη, όσον 
αφορά την εμφάνισή τους, ειδικά για τη δρυ και την οξιά υπήρξαν επιπλέον 

μοντέλα απεικόνισης. Σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη και εξέλιξη των δύο 
αυτών ειδών παίζει η πυκνότητα βλάστησης. Πιο συγκεκριμένα, το δέντρο 

αναπτύσσεται διαφορετικά στην περίπτωση που στην περιοχή η βλάστηση είναι 
πυκνή και διαφορετικά στην περίπτωση που είναι αραιή. Στην πρώτη εκδοχή, το 
δέντρο αναπτύσσεται περισσότερο καθ’ ύψος, αναζητώντας το φως του ήλιου. Στην 

δεύτερη περίπτωση, αναπτύσσεται και κατά πλάτος. Οι διαφορετικές εκδοχές 
μοντέλων του ίδιου δέντρου παρουσιάζονται στις Εικόνες 26-27. Ειδικά για την 

περίπτωση της δρυός, υπήρξε και διαχωρισμός με βάση το αν έχει βοσκηθεί ή όχι, 
καθώς κι αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την τελική μορφή και ανάπτυξη 

του δέντρου.  
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Εικόνα 26: Οξιά σε περιοχή με χαμηλή (αριστερά) και υψηλή (δεξιά) πυκνότητα 

βλάστησης 

 

 

 
Εικόνα 27: Δρυς σε περιοχή με χαμηλή (πάνω αριστερά), υψηλή (πάνω δεξιά) πυκνότητα 

βλάστησης και βοσκημένη (κάτω) 
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4.2 Δημιουργία μοντέλων δέντρων με χρήση του εργαλείου SpeedTree 

Modeler 

Για την υλοποίηση της τρισδιάστατης αναπαράστασης χρησιμοποιήθηκε ως 

βασικό εργαλείο το Speedtree Modeler. Η υλοποίηση των μοντέλων χωρίστηκε και 
σ’ αυτήν την περίπτωση σε δύο πυλώνες: ο πρώτος αφορά τη δημιουργία μοντέλων 

στο Speedtree Modeler με τα αντίστοιχα πλέγματα πολυγώνων και ο δεύτερος στις 
υφές (textures) των φύλλων και του κορμού, για μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση 

του κάθε είδους.  

4.2.1 Βασική δομή μοντέλου στο Speedtree Modeler 

Ο λόγος που επιλέχθηκε το λογισμικό Speedtree Modeler είναι η συμβατότητα 

που υπάρχει με την Unity3D και οι δυνατότητες που προσφέρει στο κομμάτι της 
τρισδιάστατης απεικόνισης. Κι αυτό διότι τα μοντέλα που δημιουργήθηκαν έπρεπε 

μετέπειτα να εισαχθούν στην Unity3D για τη δημιουργία του συνολικού τοπίου. 

Τα περισσότερα μοντέλα δέντρων βασίστηκαν σε 3 βασικές δομές: τον κορμό 
(trunk), τα κλαδιά (branches) και τα φύλλα (leaf mesh) (Εικόνα 28). Αλλάζοντας 

τον αριθμό και το μήκος των κλαδιών, το μέγεθος του κορμού και διάφορες άλλες 
παραμέτρους βάσει των απαιτήσεων, του εκάστοτε μοντέλου, σχηματίστηκε η 

τελική μορφή. 

 

Εικόνα 28: Η βασική δομή του δέντρου στο Speedtree Modeler: κορμός, κλαδιά και 

φύλλα. 
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4.2.2 Τεχνικές ελαχιστοποίησης πολυγώνων  

Σημαντική παράμετρος στην τελική μορφή των μοντέλων υπήρξε ο αριθμός των 

πολυγώνων τους. Η κατασκευή ενός μοντέλου δίνοντας σημασία μόνο στην 
επίτευξη μιας όσο τον δυνατόν πιο ρεαλιστικής αναπαράστασης θα είχε σαν 
αποτέλεσμα έναν τεράστιο αριθμό πολυγώνων λόγω και της μεγάλης έκτασης της 

περιοχής, όπως προαναφέρθηκε. Έπρεπε λοιπόν να γίνει ένας συμβιβασμός 
μεταξύ ρεαλιστικότητας και αριθμού πολυγώνων. Ο στόχος που τέθηκε τελικά 

ήταν τα μοντέλα να μην ξεπερνάνε κατά μέσο όρο τα 500 πολύγωνα γιατί αυτό θα 
αύξανε σημαντικά τις απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ. Για να επιτευχθεί αυτό 

εφαρμόστηκαν οι παρακάτω τεχνικές:  

 Αύξηση της βελτιστοποίησης (optimization) 
Αυξάνοντας τη βελτιστοποίηση (optimization) στα σημεία (segments) του κορμού 
και των κλαδιών μειώνεται κατά πολύ ο αριθμός των πολυγώνων.  Ως αντάλλαγμα 

η μορφολογία τους καταλήγει να είναι πολύ απλή αφού πλέον δεν υπάρχουν 
αρκετά πολύγωνα για να υπάρχει πλαστικότητα (Εικόνα 29). 
 

 

Εικόνα 29: Αύξηση της βελτιστοποίησης (optimization) για τη μείωση του αριθμού 

πολυγώνων. Αριστερά πριν τη βελτιστοποίηση, δεξιά μετά. Παρατηρείται πολύ σημαντική 

μείωση του συνολικού αριθμού πολυγώνων. 
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 Αφαίρεση της συγκόλλησης (welding) 
Αφαιρώντας την επιλογή αυτή από τον κορμό μειώνονται κατά πολύ τα πολύγωνα 
του δέντρου. Αυτό όμως έχει ως επίπτωση η μετάβαση από τον κορμό στο κλαδί 

να είναι πιο απότομη (Εικόνα 30). 

 

Εικόνα 30: Αφαίρεση της συγκόλλησης (welding) για τη μείωση του αριθμού πολυγώνων. 

Αριστερά πριν τη αφαίρεση της συγκόλλησης, δεξιά μετά. Παρατηρείται σημαντική 

μείωση του συνολικού αριθμού πολυγώνων. 

 Αφαίρεση πλέγματος πολυγώνων ορισμένων κλαδιών  
Κυρίως στα ψηλότερα σημεία του δέντρου πολλά κλαδιά μπορεί να μην είναι 
ευδιάκριτα και ορατά από τον άνθρωπο που βρίσκεται στο έδαφος, ειδικά σε 

μεγάλα, πυκνά και ψηλά δέντρα. Συνεπώς κάποια από αυτά μπορούν να 
εξαφανιστούν, μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό πολυγώνων, καθώς τα κλαδιά 
καταλαμβάνουν μεγάλο αριθμό πολυγώνων. Αφαιρώντας το πλέγμα τους αλλά 

διατηρώντας την ύπαρξή τους (spine), ελαττώνεται αισθητά ο συνολικός αριθμός 
πολυγώνων, αφού πλέον τα επιλεγμένα αυτά κλαδιά έχουν μηδενικό αριθμό 
πολυγώνων. Αξίζει να τονιστεί πως η θέση των φύλλων στα συγκεκριμένα κλαδιά 

παραμένει ανεπηρέαστη (Εικόνα 31).  
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Εικόνα 31: Αφαίρεση πλέγματος πολυγώνων ορισμένων κλαδιών για τη μείωση του 

αριθμού πολυγώνων. Αριστερά πριν την αφαίρεση, δεξιά μετά. 

 Αριθμός τριγώνων σε κάθε πλέγμα πολυγώνων φύλλων  
Το κυρίαρχο αριθμητικά στοιχείο πάνω σε ένα μοντέλο δέντρου είναι τα φύλλα. Γι’ 
αυτό τον λόγο, ιδιαίτερη προσοχή έπρεπε να δοθεί στον αριθμό πολυγώνων του 

πλέγματός τους. Σε ένα πολύ ρεαλιστικό μοντέλο δέντρου, χωρίς να ενδιαφέρει ο 
αριθμός των πολυγώνων του, η υφή που θα περιβάλλει το κάθε φύλλο (leaf mesh) 
περιέχει ένα μόνο δισδιάστατο φύλλο. Ακόμη το πλέγμα του κάθε φύλλου του 

μοντέλου περιέχει ικανοποιητικό αριθμό πολυγώνων, προσφέροντας τη 
δυνατότητα ευκαμψίας του φυλλώματος, δίνοντας ένα πιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα 

κοστίζοντας όμως αρκετά σημαντικά στον συνολικό αριθμό πολυγώνων του 
δέντρου (Εικόνα 32). Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αποφασίστηκε το 
κάθε φύλλο στο μοντέλο να αποτελείται από ένα ή το πολύ δύο τρίγωνα και η υφή 

να περιέχει όχι μόνο ένα αλλά πολλά περισσότερα φύλλα, για εξοικονόμηση 
πολυγώνων. Αξίζει να τονιστεί βεβαίως πως για να μπορέσει μια υφή να εφαρμόσει 
κατάλληλα μέσα σε ένα τρίγωνο θα πρέπει μικραίνοντας το μέγεθος της να μην 

αλλοιωθεί αρκετά η ανάλυσή της. Ανάλογα λοιπόν με το αν η υφή έχανε την 
ποιότητα της ή όχι τα πλέγματα κατανεμήθηκαν σε ένα ή δυο τρίγωνα αντίστοιχα 

(Εικόνα 33).  
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Εικόνα 32: Πλέγμα πολυγώνων κανονικού φύλλου με πολλά τρίγωνα για ρεαλιστικότητα 

και ευκαμψία 

 

 

Εικόνα 33: Πλέγμα πολυγώνων κλαδιών για τη μείωση του αριθμού των τριγώνων 

(αριστερά ένα κλαδί με ένα τρίγωνο, δεξιά ένα κλαδί με δύο τρίγωνα) 
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 Δημιουργία ενιαίων υφών μικρών κλαδιών και φύλλων  
Σε κάθε δέντρο υπάρχουν μεγάλα κλαδιά και μικρότερα, που στηρίζονται σε αυτά 
και πάνω στα οποία αναπτύσσονται τα φύλλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

επειδή ο αριθμός πολυγώνων ήταν πολύ περιοριστικός, έπρεπε να γίνουν διάφορες 
τροποποιήσεις και τεχνικές για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία. Λαμβάνοντας 
υπόψη όσα προαναφέρθηκαν η ομάδα σχεδιασμού σκέφτηκε πως θα μπορούσε να 

αντικαταστήσει τα τρισδιάστατα αυτά μικρότερα κλαδιά, εντάσσοντάς τα στην υφή 
των φύλλων, ως δισδιάστατα πλέον, προφέροντας όμως ακόμα την ψευδαίσθηση 

τρισδιάστατων κλαδιών (Εικόνα 28). Με αυτόν τον τρόπο αποφεύχθηκε η χρήση 
αρκετών κλαδιών που θα κατέληγαν στα φύλλα και θα αύξαναν κατά πολύ τον 
αριθμό πολυγώνων.   

4.3 Δημιουργία μοντέλων φυτών με χρήση του εργαλείου SpeedTree 

Modeler 

Για την υλοποίηση της τρισδιάστατης αναπαράστασης των ποωδών φυτών 
χρησιμοποιήθηκε επίσης ως βασικό εργαλείο το Speedtree Modeler. Παρομοίως σ’ 

αυτή την περίπτωση η υλοποίηση των μοντέλων βασίστηκε σε δύο πυλώνες: ο 
πρώτος αφορά στη δημιουργία μοντέλων στο Speedtree Modeler με τα αντίστοιχα 
πλέγματα πολυγώνων και ο δεύτερος αφορά στις υφές (textures) των φύλλων και 

των ανθών, για μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση του κάθε είδους.  
Στην περίπτωση λοιπόν των ποωδών φυτών, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν 

παρόμοια με αυτή της δημιουργίας των δέντρων, με κάποιες όμως 
διαφοροποιήσεις. Πιο συγκεκριμένα, για τη δημιουργία του πλέγματος πολυγώνων 
η δομή που εφαρμόστηκε δεν ήταν όπως πριν, δηλαδή κορμός, κλαδιά και 

φύλλα. Τα κλαδιά τα οποία καταλαμβάνουν και το μεγαλύτερο αριθμό πολυγώνων 
παραλείφθηκαν και επομένως υπήρχε μόνο κορμός και φύλλα. Ο κορμός 
δημιουργήθηκε πολύ μικρός και κοντός, ώστε να είναι ουσιαστικά αόρατος. 

Πρακτικά δηλαδή, το μόνο ορατό τμήμα ήταν τα φύλλα του «δέντρου» τα οποία 
απεικόνιζαν τελικά τα μεμονωμένα λουλούδια. 

Αρχικά, το κάθε λουλούδι επιχειρήθηκε να απεικονιστεί με τον εξής τρόπο: 
Τοποθετήθηκαν δύο φύλλα κάθετα το ένα στο άλλο, ξεκινώντας όμως από το ίδιο 
επίπεδο εδάφους και δημιουργώντας μεταξύ τους έναν σταυρό. Από αυτό το 

μοντέλο χρησιμοποιούταν μόνο η εικόνα – φωτογραφία (billboard) με στόχο τη 
μείωση του αριθμού των πολυγώνων του κάθε φυτού και τη σημαντική 

εξοικονόμηση υπολογιστικής ισχύος. Κάθε λουλούδι λοιπόν αντιστοιχούσε σε ένα 
billboard. Γρήγορα όμως διαπιστώθηκε πως μ’ αυτό τον τρόπο στη Unity3D 
αυξανόταν υπερβολικά πολύ ο αριθμός των στιγμιότυπων (instances). Αυτό είχε 

δύο σημαντικές επιπτώσεις: αφενός την απαίτηση πολύ μεγάλης υπολογιστικής 
ισχύος (αφού για κάθε απλό λουλούδι χρησιμοποιούνταν ένα instance) και 
αφετέρου την πτώση του ρυθμού καρέ (frame rate), ενώ γενικά είναι γνωστό πως η 
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διατήρηση του υψηλού ρυθμού καρέ είναι πολύ σημαντική για μια ομαλή κίνηση 

της κάμερας και μια ρεαλιστική απεικόνιση του τοπίου.  
 

 
Εικόνα 34: Ποώδες φυτό - μεμονωμένη απεικόνιση ενός είδους 

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις, αποφασίστηκε η 
υλοποίηση της απεικόνισης να γίνει με λίγο διαφορετικό τρόπο. Πιο 
συγκεκριμένα, τα μοντέλα των φυτών συνέχισαν να αποτελούνται από πολύ μικρό 

αόρατο κορμό και καθόλου κλαδιά, τροποποιήθηκε όμως ο αριθμός των φύλλων. 
Πλέον δεν αποτελούνταν από μόνο δύο σταυρωτά μεταξύ τους φύλλα, αλλά από 
περισσότερα σταυρωτά ζεύγη. Στην ουσία, κάθε ζεύγος απεικονίζει πάλι ένα 

λουλούδι όπως και πριν. Όμως αυτό που επετεύχθη μ’ αυτή τη μέθοδο ήταν η 
δημιουργία ενός μοντέλου που περιλαμβάνει πολλά λουλούδια και όχι μόνο ένα. 

Ακόμη ήταν επίσης δυνατή η απεικόνιση διαφορετικών ειδών λουλουδιών στο ίδιο 
μοντέλο, καθώς η υφή του κάθε σταυρωτού ζεύγους επιλέχθηκε και ορίστηκε 
χειροκίνητα, μελετώντας φυσικά τις κατανομές των ειδών ανά υποπεριοχή του 

κανάβου. Η εξαγωγή των καινούριων μοντέλων έγινε όχι μόνο σε μορφή εικόνας 
billboard αλλά κανονικά σε ολοκληρωμένη μορφή με επίπεδα λεπτομέρειας 

(LoDs).   
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Εικόνα 35: Ποώδη φυτά- ταυτόχρονη απεικόνιση πολλών διαφορετικών ειδών 

4.4 Δημιουργία υφών 

Ο δεύτερος βασικός πυλώνας κατά τη δημιουργία των μοντέλων βλάστησης 
(δέντρων και φυτών) ήταν η δημιουργία των υφών. Οι υφές παίζουν καθοριστικό 

ρόλο για τη ρεαλιστικότητα του μοντέλου και την τελική μορφή του. Στο σημείο 
αυτό, για κάθε είδος μοντέλου που σχεδιάστηκε έπρεπε να βρεθεί το κατάλληλο 
υλικό, να το «τυλίξει» ώστε να προκύψει  μια όσο γίνεται πιο ρεαλιστική 

απεικόνιση. Για το στάδιο αυτό υπήρχαν δύο σημαντικά βήματα: η επιλογή της 
υφής του κάθε φύλλου και η βελτίωση της υφής προσδίδοντας την ψευδαίσθηση 

τρισδιάστατης μορφής.  

Αρχικά λοιπόν το πιο βασικό σημείο είναι η επιλογή της υφής του κάθε φύλλου. 

Έπειτα από εκτενή αναζήτηση σε βιβλιογραφία και διαδίκτυο, προσδιορίστηκαν τα 
βασικά στοιχεία κάθε μοντέλου (χρώμα φύλλων, κλαδιών, μέγεθος κ.λπ.). Από το 
διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό που διέθετε η ομάδα σχεδιασμού, προχώρησε σε 

επεξεργασία των επιλεγμένων εικόνων με τη βοήθεια του λογισμικού Gimp.  
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Εικόνα 36: Δημιουργία μεγαλύτερου κλαδιού (δεξιά) που θα χρησιμοποιηθεί ως υφή, από 

μικρότερο (αριστερά) με επεξεργασία στο Gimp 

Στη συνέχεια, για την πληρέστερη και ρεαλιστικότερη απεικόνιση 
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα InsaneBump. Το εν λόγω πρόγραμμα από την 
αρχική εικόνα υφής που έχει δημιουργηθεί παράγει διάφορους χάρτες (Normal 

maps, Specular maps, Height maps κ.ο.κ.) οι οποίοι περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά με το ανάγλυφο της εικόνας και εισάγονται στο SpeedTree Modeler για τη 

βελτίωση της υφής των υλικών του κορμού, των κλαδιών και των φύλλων.  

 

Εικόνα 37: Δημιουργία χαρτών αναγλύφου με το InsaneBump 

Αξίζει να τονιστεί για ακόμη μια φορά πως ο περιορισμός του αριθμού πολυγώνων 
του κάθε μοντέλου ήταν το βασικό πρόβλημα που έπρεπε να ξεπεραστεί κατά την 
υλοποίηση. Έτσι όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στις τεχνικές ελαχιστοποίησης 

πολυγώνων, για την περίπτωση των δέντρων σχεδόν σε όλα τα μοντέλα, η υφή δεν 
αντιστοιχίστηκε σε ένα μόνο φύλλο του μοντέλου όπως γίνεται συνήθως. Δηλαδή σ’ 
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ένα φύλλο του μοντέλου (leaf mesh) δεν τυλίχθηκε μόνο ένα φύλλο ως υφή, αλλά 

πολλές φορές ένα ολόκληρο κλαδί. Μ’ αυτόν τον τρόπο έγινε μια πολύ σημαντική 
εξοικονόμηση πολυγώνων αφού το ένα φύλλο του μοντέλου, το οποίο αναλογούσε 
σε ένα ή δύο πολύγωνα αναλόγως, απεικόνιζε πλέον ολόκληρο κλαδί με πολλά 

φύλλα. Αντίστοιχα για την περίπτωση των ποωδών φυτών, η τελική μέθοδος που 

εφαρμόστηκε κατάφερε την απεικόνιση πλήθους φυτών, σε ένα μόνο μοντέλο.  
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5 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για 

την αναπαράσταση της βλάστησης στην τελική εφαρμογή επαυξημένης 
πραγματικότητας Eco-Time Machine. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η 

μηχανή παιχνιδιών Unity3D σε συνδυασμό με το plug in Vegetation Studio. 

5.1 Vegetation System 

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 [11]. 

Το βασικό στοιχείο του Vegetation Studio είναι το Vegetation System. 
Τοποθετούμε ένα τέτοιο Gameobject στην ιεραρχία της σκηνής. Αυτό αναλαμβάνει 

τον έλεγχο του τερέν, της κάμερας και την απεικόνιση της βλάστησης.  

Μέσω της καρτέλας Vegetation καθορίζουμε τις παραμέτρους σχετικά με τις 
αποστάσεις, τη διασπορά και την πυκνότητα της βλάστησης. Καθώς έχουμε 
επιλέξει το οπτικό πεδίο της κάμερας να είναι στο 1.5 χιλιόμετρο ορίζουμε ως 

μεγίστη απόσταση απεικόνισης των δέντρων αυτή την απόσταση. Για τα υπόλοιπα 
μοντέλα όπως φυτά, γρασίδι και βράχια τα οποία μας ενδιαφέρουν κυρίως σε 

κοντινότερες αποστάσεις ορίζουμε σαν μέγιστη απόσταση απεικόνισης τα 500 

μέτρα.  

Στη συνέχεια εισάγουμε τα αντικείμενα βλάστησης τα οποία κατηγοριοποιούνται 

σε δέντρα, φυτά, γρασίδι και λοιπά αντικείμενα όπως βράχια. 

5.2 Εισαγωγή και παραμετροποίηση μοντέλων βλάστησης 

Για την αναπαράσταση της βλάστησης δημιουργήθηκαν 12 διαφορετικά είδη 
δέντρων μέσω του εργαλείου Speedtree το καθένα με τα δικά του textures και 

πολλαπλά επίπεδα λεπτομέρειας. Καθώς η τελική εφαρμογή πρόκειται να τρέχει 
σε κινητά τηλεφωνά τα οποία επί το πλείστον διαθέτουν χαμηλότερη υπολογιστική 
ισχύ σε σχέση με έναν υπολογιστή απαιτούνται μοντέλα με σχετικά χαμηλό 

αριθμό πολυγώνων ακόμα και στο μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας διατηρώντας 
όμως μια ρεαλιστική απεικόνιση. Τα διαφορετικά είδη δέντρων που θα 
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χρησιμοποιηθούν  καθώς  και ο αριθμός των πολυγώνων τους φαίνονται στον 

πίνακα 1. 

Α/
Α 

Ονομασία Αριθμός 
τριγώνων 
κλαδιών 

Αριθμός 
τριγώνων 
φύλων 

Σύνολο Τρισδιάστατη 
απεικόνιση 

1 Abies 118 207 325 

 
2 Quercus 72 29 101 

 
3 Populous 

tremula 

118 108 226 

 
4 Pinus nigra 238 295 533 
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5 Quercus 

ceris 

18 112 130 

 
6 Salix caprea 92 192 284 

 
7 Carpinus 

Orientalis 
12 190 202 

 
8 Juniperus 

communis 

10 48 58 

 
9 Ostrya 

carpinifolia 
180 146 326 

 



Eco-Time Machine  Παραδοτέο Π17 

 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

49 Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-
05225 

 

 

 

10 Fraxinus 

ornus 

18 112 130 

 
11 Alnus 

glutinosa 
180 130 310 

 
12 Acer 

pseudoplata

nus 

166 175 341 

 
Πίνακας 1 Τύποι τρισδιάστατων μοντέλων δέντρων 

5.2.1 Level of detail – Επίπεδο λεπτομέρειας 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, όταν ένα αντικείμενο στη σκηνή βρίσκεται 
μακριά από την κάμερα, εμφανίζεται με λιγότερη λεπτομέρεια σε σχέση με όταν 

αυτό βρίσκεται κοντά. Πάραυτα εξ’ ορισμού η Unity χρησιμοποίει τον ίδιο αριθμό 
τριγώνων για να το απεικονίσει και στις δύο αποστάσεις. Αυτό μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα πλεονάζοντες υπολογισμούς για την κάρτα γραφικών που επηρεάζουν 

την απόδοση στη σκηνή.  
Η τεχνική του επιπέδου λεπτομέρειας (Level of Detail - LOD) επιτρέπει στη Unity 

να μειώσει τον αριθμό των τριγώνων με τον οποίο απεικονίζει ένα αντικείμενο με 
βάση την απόστασή του από την κάμερα. Για να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει το 
τρισδιάστατο αντικείμενο να έχει ένα σύνολο από πλέγματα με ελαττούμενα 

επίπεδα λεπτομέρειας στη γεωμετρία του. Αυτά τα πλέγματα ονομάζονται επίπεδα 
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LOD. Όσο πιο απομακρυσμένο είναι το αντικείμενο από την κάμερα η μηχανή 

χρησιμοποίει το επίπεδο με το χαμηλότερο LOD.  Αυτή η τεχνική  μειώνει τον 
υπολογιστικό φόρτο για αυτά τα μακρινά αντικείμενα και συνεπώς οδηγεί σε 
βελτίωση της απόδοσης απεικόνισης. 

Ένα επίπεδο LOD αποτελεί ένα πλέγμα που καθορίζει το επίπεδο λεπτομέρειας με 
το όποιο η Unity απεικονίζει τη γεωμετρία ενός αντικείμενου. Όταν ένα 

Gameobject χρησιμοποίει LOD τότε η μηχανή δείχνει το κατάλληλο επίπεδο με 
βάση την απόστασή του από την κάμερα. 
Για το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας χρησιμοποιείται η τεχνική billboard 

δηλαδή το τρισδιάστατο μοντέλο αντικαθίσταται από μια δισδιάστατη εικόνα ενός 
δέντρου. Όταν ο χρήστης αντικρίζει ένα απομακρυσμένο δάσος τότε για την 
αναπαράσταση του χρησιμοποιούνται δισδιάστατα δέντρα χωρίς ο ίδιος να 

αντιλαμβάνεται απώλεια στην ποιότητα. 
Κάθε επίπεδο LOD αποτελεί ξεχωριστό Gameobject στην ιεραρχία του δέντρου. Η 

μηχανή ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα το κατάλληλο Gameobject 
ανάλογα με την απόσταση. 
Τα μοντέλα Speedtree (τα οποία σώζονται σε μορφή .spm από τη Unity) 

αναγνωρίζονται και εισάγονται στη Unity όπως όλα τα τρισδιάστατα μοντέλα. Τα 
material για κάθε LOD δημιουργούνται αυτόματα κατά την εισαγωγή. Τέλος κάθε 

δέντρο αποθηκεύεται σαν ένα prefab (πρότυπο Gameobject) με βάση το οποίο 

δημιουργούνται instances σε χρόνο εκτέλεσης της εφαρμογής. 

5.2.2 Παράμετροι βλάστησης 

Για κάθε τύπο βλάστησης επιλέγεται το αντίστοιχο prefab που δημιουργείται κατά 
την εισαγωγή των τρισδιάστατων μοντέλων. Στη συνέχεια ορίζεται ένα σύνολο από 
παραμέτρους διασποράς για το είδος.  

Μια βασική παράμετρος είναι η απόσταση μεταξύ δύο αντικειμένων του ίδιου 
τύπου. Για τα δέντρα αυτή η απόσταση ορίζεται ανάλογα με το μέγεθος στα 2 έως 

5 μέτρα. Ορίζεται 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 επιλέγεται 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 χρησιμοποιείται το 
φίλτρο θορύβου Perlin για να δημιουργήσουμε με πιο ρεαλιστική απεικόνιση. Ο 

θόρυβος Perlin αποτελεί ένα ψευδοτυχαίο μοτίβο δεκαδικών τιμών πάνω σε ένα 
δισδιάστατο επίπεδο [12]. 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 38). Ο θόρυβος Perlin 
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χρησιμοποιείται αρκετά σε περιπτώσεις διαδικαστικής παραγωγής (procedural 

generation) όπου στοχεύουμε στην τυχαιότητα της αναπαράστασης.  

 

Εικόνα 38: Εικόνα θορύβου Perlin με δειγματοληψία στο εύρος 0-10 

Τέλος κάθε τύπος βλάστησης αντιστοιχίζεται με μια μάσκα βλάστησης. Αυτό 

σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος τύπος βλάστησης μπορεί να υπάρξει μόνο σε 

περιοχές που ορίζονται από την αντίστοιχη μάσκα. 

5.3 Δημιουργία ζωνών βλάστησης στο μοντέλο εδάφους 

Η έξοδος του οικολογικού μοντέλου που περιγράφεται στα Π14 χρησιμοποιείται 
για την κατάτμηση του τερέν σε 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 39). Σε κάθε πολυγωνική ζώνη που έχει δημιουργηθεί στο 
τερέν προσθέτουμε ένα στοιχείο μάσκας βλάστησης. Η μάσκα αυτή επιτρέπει την 
πρόσθεση ή αφαίρεση αντικειμένων βλάστησης μέσα στα όρια που ορίζει η ζώνη. 

Για κάθε μάσκα μπορούμε να ορίσουμε πολλαπλούς τύπους αντικειμένων 
βλάστησης όπως δέντρα και φυτά. Μπορούμε να ορίσουμε επίσης τύπους 
βλάστησης που δεν μπορούν να εμφανιστούν στη ζώνη. Για κάθε τύπο βλάστησης 

καθορίζουμε το ποσοστό πυκνότητας με το οποίο εμφανίζεται στην περιοχή. Αυτή 
η τιμή μετατρέπεται απευθείας από το GeoJSON αρχείο της εξόδου του 

περιβαλλοντολογικού μοντέλου.  
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Εικόνα 39: Τα όρια μιας ζώνης βλάστησης που καλύπτεται με τον τύπο δέντρου Carpinus 

Orientalis 

5.4 Παραμετροποίηση ζωνών βλάστησης 

Αφού οριστούν οι ζώνες βλάστησης πάνω στο τερέν προστίθεται σε κάθε μια ο 

τύπος βλάστησης που της αντιστοιχεί. Με βάση τα δεδομένα του GeoJSON 
καθορίζεται η πυκνότητα που θα έχει ο τύπος στο συγκεκριμένο χώρο (εικόνα 40). 
Επίσης μπορεί να τροποποιηθεί και η κλίμακα και το ύψος της βλάστησης με 

βάση την ηλικία. Σε ζώνες όπου εμφανίζονται δυο διαφορετικοί τύποι κύριας 
βλάστησης χρησιμοποιείται και η τιμή της επικράτησης ώστε να οριστεί αυτός με 
τη μεγαλύτερη κάλυψη. 

Για ζώνες που δεν αντιστοιχούν σε δέντρα χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα 
τρισδιάστατα αντικείμενα. Για παράδειγμα στις ζώνες που έχουν οριστεί με τον 

τύπο “Λιθώνες» προστίθενται τρισδιάστατα μοντέλα βράχων. 
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Εικόνα 40: Ζώνη που έχει οριστεί ως λιβάδι με το φυτό Caltha Palustris σε πυκνότητα 

70% 
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6 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο συγκεκριμένο Παραδοτέο παρουσιάστηκαν οι αλγόριθμοι οπτικής 

αναπαράστασης σε επίπεδο 2D και 3D του οικολογικού μοντέλου στον χώρο και 
στον χρόνο. Οι αλγόριθμοι αυτοί μεταβάλλουν τη δομή τρισδιάστατων επιφανειών 
μεγάλου εύρους με βάση τις παραμέτρους των μοντέλων (καιρικά φαινόμενα, 

διάβρωση, βλάστηση, ανθρώπινες παρεμβάσεις) αλλά και τις υφές στοιχείων 

βλάστησης, πολεοδομίας κ.λπ. στο χώρο με βάση τα περιβαλλοντικά μοντέλα.  

Μετά από μια εισαγωγή (Error! Reference source not found.) σχετικά με το 
παρόν Παραδοτέο, παρουσιάστηκαν βασικές έννοιες σχετικές με τη 

μοντελοποίησης όπως το πλέγμα πολυγώνων, η χαρτογράφηση, οι υφές κ.λπ. 
(Error! Reference source not found.). Αναφέρθηκαν επίσης συνοπτικά οι 

προδιαγραφές των λογισμικών που θα χρησιμοποιούνταν.  

Στο Error! Reference source not found. παρουσιάστηκε αναλυτικά η 
δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων των κτισμάτων της παλιάς Κοτύλης. Αρχικά η 

πρώτη υποενότητα του Κεφαλαίου περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων και 
πληροφοριών για την περιοχή. Στο σημείο εκείνο αποφασίστηκε με βάση τα 

δεδομένα η απεικόνιση των οικισμών να γίνει για τρεις διαφορετικές περιόδους. Η 
δεύτερη υποενότητα αφορά την αναπαράσταση του οικισμού το 1945 και για την 
οποία υπήρχε κάποιο φωτογραφικό υλικό και περιορισμένες πληροφορίες. Η 

τρίτη υποενότητα αφορά το 1970 και για τη συγκεκριμένη περίοδο δεν υπήρχαν 
στοιχεία, αλλά η απεικόνιση δημιουργήθηκε ως συνδυασμός και ενδιάμεσο στάδιο 

των δύο άλλων εκδοχών. Η τέταρτη υποενότητα επικεντρώνεται στη σημερινή 
κατάσταση του οικισμού, το 2015 και για την οποία υπήρχε πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό και χάρτες του Google. Στο τέλος του Κεφαλαίου αυτού, εκτός 

από την αναλυτική αναφορά του τρόπου που υλοποιήθηκαν τα κτίσματα, 
περιγράφονται και τεχνικές σχετικές με τη δημιουργία υφών των τρισδιάστατων 

μοντέλων.  

Στο Error! Reference source not found. αναλύθηκε η δημιουργία 

τρισδιάστατων μοντέλων των στοιχείων βλάστησης και 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 αναφέρθηκαν οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν 
για την επίτευξη της μείωσης των πολυγώνων των μοντέλων ώστε τα τρισδιάστατα 
μοντέλα να είναι κατάλληλα σε μέγεθος για την εφαρμογή αλλά ταυτόχρονα 

αρκετά ρεαλιστικά.  Το τρίτο υποκεφάλαιο ασχολείται με τη δημιουργία υφών των 
μοντέλων βλάστησης. Τέλος αναφέρονται κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τις 
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ενέργειες που έγιναν για την εισαγωγή των τρισδιάστατων αυτών μοντέλων στην 

Unity3D.   

Στο Κεφάλαιο 5 αναλύθηκε η διαδικασία εισαγωγής των μοντέλων βλάστησης στη 

μηχανή παιχνιδιών Unity 3D για την τρισδιάστατη απεικόνιση της ευρύτερης 
περιοχής. Αρχικά, στο πρώτο και δεύτερο υποκεφάλαιο παρουσιάστηκε  η 

διαδικασία παραμετροποίησης των μοντέλων βλάστησης και οι παράμετροι που 
λήφθηκαν υπόψη. Στη συνέχεια στο τρίτο υποκεφάλαιο περιγράφηκε η 
διαδικασία δημιουργίας ζωνών βλάστησης στο μοντέλο του εδάφους. Τέλος στο 

τέταρτο υποκεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία παραμετροποίησης των ζωνών 

βλάστησης με τη χρήση του λογισμικού Vegetation Studio. 

Συμπερασματικά, με βάση όλα αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
δημιουργήθηκαν τα τρισδιάστατα μοντέλα απεικόνισης, λαμβάνοντας υπόψιν όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία, δεδομένα, πληροφορίες και παραμέτρους. Η μεγαλύτερη 
δυσκολία που είχε να αντιμετωπίσει η ομάδα σχεδιασμού στο συγκεκριμένο 
στάδιο ήταν ο αριθμός του πλέγματος πολυγώνων των τρισδιάστατων μοντέλων 

οικισμού και βλάστησης. Το έργο απαιτούσε ρεαλιστικότητα όσον αφορά τη μορφή 
των μοντέλων, αλλά ταυτόχρονα και πολύ μικρό αριθμό πολυγώνων καθώς η 
εφαρμογή προορίζεται για φορητές συσκευές με πολύ χαμηλότερη υπολογιστική 

ισχύ από έναν σταθερό υπολογιστή. Η δυσκολία αυτή ξεπεράστηκε επιτυχώς χάρη 
σε διάφορες τεχνικές μείωσης των πολυγώνων. Ένα ακόμα θέμα στο οποίο η 

ομάδα σχεδιασμού έδωσε μεγάλη βάση είναι το ζήτημα της συλλογής δεδομένων. 
Στο στάδιο αυτό έγινε ένας συνδυασμός ήδη υπαρχουσών δασολογικών μελετών 
από προηγούμενα παραδοτέα αλλά και επιπλέον πληροφοριών (μέσω 

βιβλιογραφικής έρευνας και φωτογραφικού υλικού) για την ορθή απεικόνιση 
χλωρίδας και κτισμάτων. Βεβαίως, αν στην πορεία προκύψουν νέα δεδομένα και 

περιορισμοί, ενδέχεται να προκύψουν και αντίστοιχες επικαιροποιημένες 
εκδόσεις των τρισδιάστατων μοντέλων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Έτσι, οι 
εργασίες μπορούν πλέον να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο του έργου, που  

είναι η δημιουργία λογισμικού απεικόνισης επαυξημένης πληροφορίας στον 

τρισδιάστατο χώρο.   
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