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• Ιστορική ανασκόπηση : 

Ιστορικά
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• Ρυθμοί ανάπτυξης CPU και GPU

Ιστορικά (2)
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Εφαρμογές

• Ειδικά εφέ για ταινίες & διαφημίσεις
• Επιστημονική εξερεύνηση μέσω οπτικοποίησης
• Διαδραστική Προσομοίωση
• Παιχνίδια με υπολογιστή
• Γεωμετρική σχεδίαση με υπολογιστή 
• Μοντελοποίηση στερεών
• Γραφικές διεπαφές
• Τέχνη με υπολογιστή



Έννοιες

• Οι 3Δ ή 2Δ σκηνές αποτελούνται από στοιχειώδη σχήματα
(π.χ. σημεία, ευθείες, καμπύλες, πολύγωνα, μαθηματικά στερεά ή συναρτήσεις)

• Μια ψηφιογραφική εικόνα (raster image) είναι ένας 2Δ
πίνακας εικονοστοιχείων

• Τα Γραφικά με Υπολογιστή περιλαμβάνουν αλγόριθμους για
τη δημιουργία ψηφιογραφικής εικόνας που μπορεί να
αναπαρασταθεί σε συσκευή απεικόνισης

• 3Δ Σκηνή Γραφικά με Υπολογιστή Εικόνα
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Έννοιες (2)
• Η οπτικοποίηση εκμεταλλεύεται την οπτική αναπαράσταση
μεγάλων συνόλων δεδομένων ώστε να αυξήσει την κατανόησή
τους

• Αποτέλεσμα οπτικοποίησης αντικείμενο οπτικοποίησης
• Η μοντελοποίηση περιλαμβάνει τεχνικές για την παράσταση
αντικειμένων

• Σύνολο Δεδομένων Οπτικοποίηση Μοντέλο

• Η Σωλήνωση Γραφικών είναι μια ακολουθία βημάτων που
δημιουργεί μια ψηφιακή εικόνα από ένα μοντέλο

• Μοντέλο Σωλήνωση Γραφικών Εικόνα
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Έννοιες (3)
• Βήματα σχεδίασης για 2Δ κείμενο
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Σωλήνωση Γραφικών
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Σωλήνωση Γραφικών (2)
• Πράξεις της σωλήνωσης γραφικών κατά την άμεση σχεδίαση 
εικόνας :
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Σωλήνωση Γραφικών (3)
• Στο παραπάνω παράδειγμα:

(α) Μετασχηματισμός της γεωμετρίας σ’ ένα οινό σύστημα 
συντεταγμένων αι περι οπή στο οπτι ό πεδίο
(β) Τα στοιχειώδη αντι είμενα μετά τον μετασχηματισμό παρατήρησης, 
την προβολή αι την περι οπή πίσω όψεων
(γ) Σχεδίαση
(δ) ταξινόμηση ατά βά ος των τεμαχίων: όσο πιο σ οτεινή η 
απόχρωση, τόσο πιο οντά στην ει ονι ή άμερα είναι το αντίστοιχο 
σημείο
(ε) Υπολογισμός χρώματος υλικών
(στ) Σκίαση και άλλες πράξεις (π.χ. ομίχλη)
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Καταχωρητές Εικόνας
Αποθήκευση & κωδικοποίηση Ψηφιακών Εικόνων:
• Ο καταχωρητής εικόνας είναι 2Δ πίνακας διαστάσεων w x h
• Μέγεθος καταχωρητή εικόνας τουλάχιστον (w x h x bpp) / 8 

bytes
• Βάθος Χρώματος (bpp) : # bits που χρησιμοποιούνται για 
αποθήκευση του χρώματος ενός εικονοστοιχείου

• Παράσταση χρώματος: 
Μονοχρωματικό (κλίμακα γκρι) 
Πολλαπλών- καναλιών (κόκκινο/πράσινο/μπλε)
Με πίνακα αναφοράς (παλέτα) χρωμάτων (CLUT)                            

• Πραγματικό Χρώμα: ο καταχωρητής εικόνας αποθηκεύει την 
πλήρη χρωματική ένταση κάθε εικονοστοιχείου

• Χρώμα με πίνακα αναφοράς χρωμάτων (CLUT):
Τα bits/εικονοστοιχείο δεν επηρεάζουν την χρωματική ακρίβεια
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Πραγματικό
Χρώμα



Καταχωρητές Εικόνας (2)
• Χρήση πίνακα αναφοράς χρωμάτων:

• Ο καταχωρητής εικόνας καταλαμβάνει συνεχή χώρο στην
μνήμη
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Καταχωρητές Εικόνας (3)
Καταχωρητής Πλαισίου:

Μνήμη όπου συλλέγεται η χρωματική πληροφορία κάθε
εικονοστοιχείου κατά την σχεδίαση, πριν οδηγηθεί στην
έξοδο των γραφικών
Ύπαρξη 2 καταχωρητών πλαισίου

Καταχωρητής Βάθους ή Καταχωρητής Z:
Αποθηκεύει τιμές απόστασης
Χρησιμοποιείται για απομάκρυνση κρυμμένων επιφανειών

Άλλοι καταχωρητές:
Καταχωρητής Μάσκας
Καταχωρητής Συσσώρευσης
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Υλικό Γραφικών
Υλικό Δημιουργίας Εικόνας:
• Προσαρμογείς οθόνης
• Διπλός καταχωρητής πλαισίου

2 καταχωρητές πλαισίου, ανταλλαγή καταχωρητών
• Επιταχυντές 2Δ γραφικών:

Εφαρμογή 2Δ αλγορίθμων σχεδίασης
Μερική απελευθέρωση της CPU

• Επιταχυντές 3Δ γραφικών:
Υιοθέτηση αλγορίθμου Z-buffer
Ολική απελευθέρωση της CPU
Παραλληλοποίηση

• Προγραμματιζόμενο υλικό γραφικών 
Φωτοσκιαστές κορυφών, γεωμετρίας και τεμαχίων
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Υλικό Γραφικών (2)
Υλικό Εμφάνισης Εικόνας:
• Οθόνες

Καθοδικού Σωλήνα (CRT)
Υγρών κρυστάλλων (LCD)
Υγρών κρυστάλλων τύπου TFT (TFT)
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Υλικό Γραφικών (3)
• Συστήματα Προβολής

2 μέθοδοι προβολής (οπίσθια, εμπρόσθια)
3 τεχνολογίες προβολής (CRT, LCD, DLP)

• Γραφικά Εκτυπωτών
Η πλεγματική εικόνα μετατρέπεται σε σημεία
Διαφοροποίηση της έντασης επιτυγχάνεται με αυτοτυπία

• Τεχνολογίες εκτυπωτών
Εκτυπωτές ψεκασμού (inkjet)
Εκτυπωτές laser
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Συμβάσεις
• Βαθμωτές ποσότητες:  x, y, z
• Διανυσματικές ποσότητες:

Σημεία: a, b
Διανύσματα: 
Μοναδιαία διανύσματα:  

• Πίνακες: M, Rx

Διανύσματα στήλης:
• Συναρτήσεις:

Συνήθεις μαθηματικές συναρτήσεις: sin(θ)
Ακολουθούν τις συνθήκες για βαθμωτές & διανυσματικές ποσότητες

• Μέτρο διανύσματος:  
• Σύνολα: 
• Οι αλγόριθμοι δίνονται σε ψευδοκώδικα βασισμένο στη C και C++
• Προχωρημένες ενότητες σημειώνονται με αστερίσκο

Γραφικά & Οπτικοπίηση: Αρχές & Αλγόριθμοι                             Κεφάλαιο 1 17

,
v

1ˆ ˆ,e n

[0,1,2]=Tv

, ,a b Oa


	Γραφικά & Οπτικοποίηση
	Ιστορικά
	Ιστορικά (2)
	Εφαρμογές
	Έννοιες
	Έννοιες (2)
	Έννοιες (3)
	Σωλήνωση Γραφικών
	Σωλήνωση Γραφικών (2)
	Σωλήνωση Γραφικών (3)
	Καταχωρητές Εικόνας
	Καταχωρητές Εικόνας (2)
	Καταχωρητές Εικόνας (3)
	Υλικό Γραφικών
	Υλικό Γραφικών (2)
	Υλικό Γραφικών (3)
	Συμβάσεις

