
Γραφικά και Οπτικοποίηση
Αρχές και Αλγόριθµοι

— η εκτύπωση —

Παροράµατα

Τελευταία ενηµέρωση:  Ιουνίου 

Κάθε σφάλµα σηµειώνεται µε έναν αριθµό που αντιστοιχεί στην ηµεροµηνία που αναφέρθηκε, ως εξής:
 – Μαΐου 
 –  Ιουνίου 
 –  ∆εκεµβρίου 
 –  Οκτωβρίου 
 –  Ιουνίου 

Τα σφάλµατα σηµειώνονται µε κόκκινο και οι διορθώσεις µε πράσινο.

σελ.  Στην τρίτη γραµµή του κειµένου, αντικαταστήστε το δευτερεύον µε δευτερεύων.

σελ.  Στο σχήµα . διορθώστε (µέσα στο σχήµα) το ΑΕΑ σε ΛΕΑ.

σελ.  Στη λεζάντα του σχήµατος ., ο άξονας «ψ» να διορθωθεί σε «y».

σελ.  Μετά τους πίνακες των σχέσεων (.) και (.), διορθώστε τα «;» σε «,».

σελ.  Μετά τον πίνακα της σχέσης (.), διορθώστε το «;» σε «,».

σελ.  Στην πρώτη γραµµή της σελίδας, διορθώστε το . (c) σε . (γ).

σελ.  Στην δεύτερη γραµµή της σελίδας, προσθέστε το επεξηγηµατικό κείµενο (καθώς η γωνία θ είναι
αρνητική): .

Επίσης στην επόµενη σχέση διορθώστε το sin θ = − a
√
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(προσθέτοντας το αρνητικό πρό-

σηµο).

Τέλος, στον πίνακα που ακολουθεί διορθώστε τα πρόσηµα που αντιστοιχούν στο ηµίτονο της γω-
νίας θ:
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σελ.  Στην η γραµµή πριν το τέλος της ., διορθώστε το O(Π) σε O(P) και το O(πΠ) σε O(pP).
σελ.  Στην πρώτη γραµµή της τελευταίας παραγράφου, να διαχωριστούν οι λέξεις υποτεθείότι σε υ-

ποτεθεί ότι.

σελ.  Στην έβδοµη γραµµή της σελίδας, διορθώστε το ακµής vs σε κορυφής vs.

σελ.  Στην πέµπτη γραµµή από το τέλος της σελίδας, διορθώστε το Όταν οι κανείς σε Όταν κανείς.

σελ.  Στην τρίτη γραµµή της τρίτης παραγράφου, διορθώστε το τµήµατά σε τµήµατα.





σελ.  Στην τρίτη γραµµή της σελίδας, διορθώστε το γήϊνους σε γήινους.

σελ.  Στην πρώτη γραµµή του κειµένου, διορθώστε το ς σε c.

σελ.  Στην τρίτη γραµµή της τρίτης παραγράφου, διορθώστε το απόλες σε απ’ όλες.

σελ.  Στην τελευταία παράγραφο της .., στην τέταρτη γραµµή, διόρθωση του κοίλη σε καµπύλη.
Επίσης στην έκτη γραµµή, διόρθωση του κοίλης σε καµπύλης.

σελ.  Στο Σχήµα . µεταφράστε το Surfaces outside the shadow volume σε Επιφάνειες εκτός του
πολυέδρου σκιάς.

σελ.  Στη µεσαία παράγραφο της σελίδας, στο τέλος της ης γραµµής από το τέλος, να διαγραφεί η
λέξη η.

σελ.  Στο Βήµα  του σχήµατος µεταφράστε το No bu�er update σε Χωρίς ενηµέρωση καταχωρητή
βάθους.

σελ.  Στην τελευταία γραµµή διορθώστε το έναν σε ένα.

σελ.  Στην τρίτη γραµµή της τελευταίας παραγράφου, διορθώστε το γι αυτόν σε γι’ αυτόν.

σελ.  Στην πέµπτη γραµµή από το τέλος της σελίδας, διορθώστε το π σε p.

σελ.  Στη λεζάντα του Σχήµατος ., στη δεύτερη γραµµή αφαιρέστε τις : µετά τη λέξη «στάδια».

σελ.  Στη σχέση (.) διορθώστε στην πρώτη γραµµή το p σε p και στην δεύτερη γραµµή το p σε
p (δηλαδή διορθώστε τα πλάγια σε έντονα καθώς τα στοιχεία αυτά είναι σηµεία).

σελ.  Στην η γραµµή του κώδικα, αντικαταστήστε τοprim->isect(r)µεprim->isect(shadowRay).

σελ.  Αντικαταστήστε την τελευταία πρόταση της δεύτερης παραγράφου,Η αµφίδροµη παρακολού-
θηση . . . από τον Veach [Veac]. µε την ακόλουθη: Η αµφίδροµη παρακολούθηση ακτίνων προ-
τάθηκε από τον Arvo [Arvo] και κατόπιν αναπτύχθηκε, µεταξύ άλλων, από τουςHeckbert [He-
ck], Lafortune καιWillems [Lafo], καιVeach καιGuibas [Veac]. ∆είτε παρακάτω για τις δύο
νέες αναφορές [Arvo] και [Heck].

σελ.  Οι εντολές στον εσωτερικό βρόχο του αλγορίθµου στο µέσο της σελίδας γίνονται:

frame_buffer(x+a,y+b)=
frame_buffer(x+a,y+b)+
voxel(x,y,s)*footprint(a,b)*
(1-transparency_buffer(x+a,y+b))

transparency_buffer(x+a,y+b)=
min(1,transparency_buffer(x+a,y+b)+
transp(voxel(x,y,s))
*footprint(a,b))

σελ.  Στην εξίσωση (Β.) διορθώστε το Yλινε(t) σε Yline(t) και το Xλινε(t) σε Xline(t).
σελ.  Προσθέστε την ακόλουθη αναφορά: [Arvo] James Arvo, “Backward Ray Tracing”, Develop-

ments in Ray Tracing, SIGGRAPH ’ Course Notes, .

σελ.  Προσθέστε την ακόλουθη αναφορά: [Heck] Paul S. Heckbert, “Adaptive Radiosity Textures
for Bidirectional Ray Tracing”, In Proceedings of SIGGRAPH ’, pp. –, .

Εικόνα  Μέσα στην εικόνα, διορθώστε το Περιβάλλον σε Περιβάλλων (τρεις φορές).




