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Περίληψη 

Τα εικονικά περιβάλλοντα είναι ένα σχετικά νέο επιστηµονικό πεδίο µε αντικείµενο την 

αναπαράσταση κόσµων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ως συστήµατα, τα εικονικά 

περιβάλλοντα διακρίνονται από ένα πλήθος χαρακτηριστικών τα οποία τα καθιστούν ιδιαίτερα 

ελκυστικές επιλογές σε ένα ευρύ φάσµα πεδίων: υποστηρίζουν την αναπαράσταση σύνθετων 

εικονικών κόσµων µε ακρίβεια και λεπτοµέρεια, προσφέρουν προηγµένες δυνατότητες 

παρουσίασης και αλληλεπίδρασης µε ανθρώπους-χρήστες, λειτουργούν σε πραγµατικό χρόνο, 

ενώ, επιπλέον, αποτελούν την ιδανική βάση για την εκδήλωση ευφυούς συµπεριφοράς και 

γενικότερης δυναµικής. 

Εντούτοις, παρά τις προοπτικές για αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα που τα διακρίνουν, τα εικονικά 

περιβάλλοντα είναι ιδιαίτερα σύνθετα συστήµατα και, έτσι, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η 

λειτουργία τους αντιµετωπίζουν σηµαντικές προκλήσεις. Μία από τις σηµαντικότερες είναι η 

αναπαράσταση του εικονικού κόσµου, µε στόχο την ταυτόχρονη και αποτελεσµατική 

υποστήριξη της λειτουργίας όλων των συστατικών ενός τυπικού εικονικού περιβάλλοντος όπως 

επίσης και την απεµπλοκή της διαδικασίας σχεδιασµού και υλοποίησης του κάθε συστατικού 

από τα σχεδιαστικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των υπολοίπων. 

Στην παρούσα διατριβή προτείνεται µία προσέγγιση για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 

που σχετίζονται µε την αναπαράσταση εικονικών κόσµων για εικονικά περιβάλλοντα. Η 

προτεινόµενη προσέγγιση περιλαµβάνει την αναπαράσταση REVE για εικονικά περιβάλλοντα, 

η οποία διακρίνεται από µία σαφή θεωρητική βάση αλλά, ταυτόχρονα, είναι άµεσα εφαρµόσιµη. 

Επιπλέον, παρουσιάζεται η πλατφόρµα jREVE, µία πλήρως λειτουργική υλοποίηση της 

προτεινόµενης αναπαράστασης, µε στόχο την προτυποποιηµένη και συστηµατική ανάπτυξη 

εφαρµογών. Τέλος, παρουσιάζεται η γλώσσα VERL για τον ορισµό εικονικών κόσµων µε βάση 

την προτεινόµενη αναπαράσταση, η οποία στοχεύει τόσο στη χρηστικότητα, την ταχύτητα 

ορισµών, τη µεταφερσιµότητα και την αναγνωσιµότητα από ανθρώπους-χρήστες. Η γλώσσα 

VERL λειτουργεί ως ένα προτυποποιηµένο και διαφανές σηµείο επαφής µεταξύ του 

εννοιολογικού επιπέδου και του επιπέδου υλοποίησης. Οι δυνατότητες της προτεινόµενης 

αναπαράστασης REVE, της πλατφόρµας jREVE και της γλώσσας VERL παρουσιάζονται και 

αξιολογούνται µέσα από µία σειρά περιπτώσεων χρήσης. 
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111   Εισαγωγή 

1.1 Αναπαράσταση κόσµων 

Η αναπαράσταση κόσµων αποτελεί µία από τις παλαιότερες επιδιώξεις του ανθρώπου. Είτε για 

σκοπούς µελέτης και επιστηµονικής έρευνας, είτε καθαρά για λόγους ψυχαγωγίας, τέχνης και 

αισθητικής, ο άνθρωπος έχει αναπαραστήσει, µε διάφορους τρόπους, τόσο το φυσικό 

περιβάλλον όσο και κόσµους από τη σφαίρα της φαντασίας, σε µία προσπάθεια να ικανοποιήσει 

µία ποικιλία αναγκών. Οι εικαστικές τέχνες, η λογοτεχνία, η φωτογραφία, τα µαθηµατικά αλλά 

και πλήθος άλλων τεχνών και επιστηµών, έχουν κατά καιρούς κληθεί να εξυπηρετήσουν τον 

ιδιαίτερο αυτό ανθρώπινο στόχο. 

Ανεξάρτητα από την φύση της εκάστοτε αναπαράστασης, όλες οι αναπαραστάσεις του φυσικού 

κόσµου αποσκοπούν από κοινού στο να επιτρέψουν στην ανθρώπινη νόηση να παρακάµψει τους 

περιορισµούς των ανθρώπινων αισθήσεων και να βιώσει, για την απλή ψυχαγωγία ή για τον 

επιστηµονικό λογισµό, εκτάσεις και απόψεις του φυσικού κόσµου οι οποίες, υπό κανονικές 

συνθήκες, θα της ήταν απρόσιτες. Το ίδιο ισχύει και για παραποιηµένες όψεις του φυσικού 

κόσµου, όπως µία φωτογραφία µε χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας ή µε αλλοιωµένο 

χρωµατισµό, ή κάποιο µαθηµατικό µοντέλο του φυσικού κόσµου µε παραµέτρους που 

ξεφεύγουν από τις φυσικές (προκειµένου, για παράδειγµα, να διερευνηθεί η γενικότερη δυναµική 

των φυσικών νόµων), όπως και για αναπαραστάσεις τελείως φανταστικών κόσµων, όπως αυτός 

στον οποίο εξελίσσεται η πλοκή ενός µυθιστορήµατος επιστηµονικής φαντασίας, ένα φανταστικό 

τοπίο σε ένα πίνακα ζωγραφικής, ή ο κόσµος ενός παιχνιδιού ρόλων. 

Η δυνατότητα αξιοποίησης των επιστηµών της Πληροφορικής και των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στον χώρο της αναπαράστασης κόσµων δεν θα µπορούσε να µην αποτελέσει 

αντικείµενο επιστηµονικής διερεύνησης, δεδοµένης της εκρηκτικής προόδου που αυτές έχουν 

παρουσιάσει τις τελευταίες δεκαετίες και της εµπλοκής τους στο σύνολο, ίσως, των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. Πράγµατι, χάρη στην παράλληλη εξέλιξη τοµέων όπως τα Γραφικά µε 

Υ̟ολογιστές (Computer Graphics, CG), η Εικονική Πραγµατικότητα (Virtual Reality, VR) και η 

Τεχνητή Νοηµοσύνη (Artificial Intelligence, AI), ο άνθρωπος σήµερα διαθέτει υπολογιστικά 

συστήµατα µε εντυπωσιακές δυνατότητες, αφιερωµένα στην αναπαράσταση κόσµων. Ο 

σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία τέτοιων υπολογιστικών συστηµάτων αποτελούν το 
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αντικείµενο ενός σχετικά νέου, αλλά ραγδαία εξελισσόµενου επιστηµονικού πεδίου, το οποίο 

φέρει τον τίτλο Εικονικά Περιβάλλοντα (Virtual Environments, VEs). 

Ένα υπολογιστικό σύστηµα που έχει ως στόχο την αναπαράσταση κόσµων, την παρουσίαση 

αυτών στον χρήστη και την αλληλεπίδραση του χρήστη µε αυτούς, ονοµάζεται εικονικό 

̟εριβάλλον (virtual environment). Ο όρος αυτός είναι κατάλληλος για ένα ανθρωποκεντρικό 

υπολογιστικό σύστηµα προσανατολισµένο στον χρήστη, καθώς η λέξη «περιβάλλον» 

προϋποθέτει εννοιολογικά την ύπαρξη µίας κεντρικής οντότητας «περί» της οποίας βρίσκεται ο 

χώρος στον οποίο γίνεται αναφορά. Από την άλλη µεριά, η αναπαράσταση του κόσµου, η οποία 

προκύπτει ως αποτέλεσµα της λειτουργίας του εικονικού περιβάλλοντος, ονοµάζεται εικονικός 

κόσµος (virtual world). Η αναπαράσταση αυτή µπορεί να κινείται σε πολλαπλά επίπεδα (φυσικής 

υπόστασης, σηµασιολογίας, αλληλεπιδραστικότητας, συµπεριφοράς, κ.α.) και να υλοποιείται 

χάρη σε διάφορα µέσα (οπτικά, ακουστικά, κ.α.) 

Στο σηµείο αυτό, είναι απαραίτητο να τονιστεί το εξής: στο σύνολο σχεδόν του παρόντος 

κειµένου (όπως και στο µεγαλύτερο µέρος της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας) γίνεται 

αναφορά στην έννοια «κόσµος». Ήδη έχει αναφερθεί ο φυσικός κόσµος, φανταστικοί κόσµοι 

από το χώρο των εικαστικών τεχνών και της λογοτεχνίας, κόσµοι µαθηµατικά 

µοντελοποιηµένοι, κόσµοι στα πλαίσια συστηµάτων εικονικής πραγµατικότητας και εικονικών 

περιβαλλόντων, κ.τ.λ. Παρ’ ότι η έννοια «κόσµος» γίνεται µε ιδιαίτερη ευκολία αντιληπτή από 

τον άνθρωπο και συµµετέχει σχεδόν καθηµερινά, αναφορικά µε διάφορες περιστάσεις, στην 

ανθρώπινη επικοινωνία, εντούτοις φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να οριστεί τυπικά. Έτσι, 

είναι πέραν των σκοπών αυτής της διατριβής η επιδίωξη, ή έστω η διατύπωση, ενός τυπικού 

ορισµού για το τι είναι «κόσµος» (πλήθος φιλοσοφικών σχολών αλλά και οι φυσικές επιστήµες 

έχουν διερευνήσει αυτό το ερώτηµα για τις τελευταίες, τουλάχιστον, χιλιετίες της ανθρώπινης 

ύπαρξης), όπως και το γιατί – και υπό ποια έννοια – ο φυσικός κόσµος διαφέρει επί της ουσίας 

από άλλους, ιδεατούς και µη, κόσµους. Αντίθετα, η παρούσα διατριβή υιοθετεί την έννοια 

«κόσµος» ως αρχική και επικεντρώνεται στην έννοια του εικονικού κόσµου, του κόσµου, 

δηλαδή, που αναπαρίσταται µε χρήση κατάλληλων υπολογιστικών συστηµάτων, ανεξαρτήτως 

του αν πρόκειται για τον φυσικό, ή άλλο φανταστικό ή ιδεατό κόσµο. Οµοίως υιοθετείται ως 

αρχική και η έννοια «αντικείµενο». 

1.2 Εικονικός κόσµος 

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των εικονικών κόσµων είναι πως κυβερνώνται από 

νόµους. Έτσι, ένας εικονικός κόσµος µπορεί να έχει βαρύτητα και τριβή, να εµφανίζει 

συγκρούσεις µεταξύ αντικειµένων µε την ανάλογη επιρροή στην κίνησή τους, κ.τ.λ. Οι νόµοι που 

ισχύουν σε έναν ορισµένο εικονικό κόσµο εξαρτώνται τόσο από το θεµατικό αντικείµενό του 

όσο και από τους στόχους της εφαρµογής στην οποία αξιοποιείται η αναπαράσταση. Έτσι, 

µπορεί να εξοµοιώνουν, έστω και σε προσαρµοσµένη βάση, αντίστοιχους νόµους από το φυσικό 
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κόσµο, ή να είναι τελείως «εξωπραγµατικοί». Σε κάθε περίπτωση, όµως, το χαρακτηριστικό και 

σηµαντικότερο κριτήριο σχετικά µε το σύνολο των νόµων που κυβερνούν έναν εικονικό κόσµο 

είναι το κατά πόσο το σύνολο αυτό είναι καλά ορισµένο, οπότε και, κατ’ επέκταση, το κατά 

πόσο η ισχύς των νόµων που περιγράφει είναι προβλέψιµη, καθολική και συνεπής. Το 

χαρακτηριστικό αυτό προσδιορίζει την ̟ιστευτότητα (believability) του εικονικού κόσµου και έχει 

σηµαντικό αντίκτυπο, τόσο στη συµπεριφορά ευφυών οντοτήτων στα πλαίσιά του, όσο και στη 

συνολική εµπειρία που αποκοµίζει ένας άνθρωπος-χρήστης κατά την επαφή του µε αυτόν. 

Παράλληλα, ο βαθµός ρεαλισµού (realism) ενός εικονικού κόσµου έχει να κάνει, µε απλά λόγια, 

µε το κατά πόσο ο εικονικός αυτός κόσµος «θυµίζει» το φυσικό κόσµο, όπως αυτός γίνεται 

αντιληπτός από έναν µέσο άνθρωπο-χρήστη. Τα εικονικά περιβάλλοντα σήµερα είναι ικανά για 

υψηλά επίπεδα ρεαλισµού, επιτρέποντας την αναπαράσταση κόσµων που εξοµοιώνουν τον 

φυσικό µε ολοένα και µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Αυτό έχει θετικές επιπτώσεις στη συνολική 

ποιότητα της εµπειρίας από τη χρήση µίας µερίδας εφαρµογών των εικονικών περιβαλλόντων 

για τις οποίες η οµοιότητα µε το φυσικό περιβάλλον είναι σηµαντική. Κυριότερο, ίσως, ρόλο 

στην προσπάθεια επίτευξης ρεαλισµού παίζουν τα υποσυστήµατα γραφικών και ήχου των 

χρησιµοποιούµενων υπολογιστικών συστηµάτων. Τα υποσυστήµατα αυτά, έχοντας γνωρίσει 

πρωτοφανή πρόοδο τα τελευταία χρόνια, βασίζονται πλέον σε άκρως εξειδικευµένο και ιδιαίτερα 

ισχυρό υλικό, ενώ είναι ικανά να οδηγήσουν, σε πραγµατικό χρόνο εφαρµογές εξαιρετικά 

σύνθετες οπτικά και ακουστικά, αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικές υπολογιστικά. 

Μία βασική ιδιότητα των εικονικών κόσµων είναι ότι αποτελούν αντικείµενο αντίληψης και 

επίδρασης από εξωτερικές οντότητες, οι οποίες µπορεί να είναι είτε άνθρωποι-χρήστες είτε 

άλλες τεχνητές, ευφυείς ή µη, οντότητες. Αυτό επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή στον εικονικό 

κόσµο ενός εικονικού σώµατος (virtual body), ο πλήρης έλεγχος του οποίου δίνεται σε κάποιον 

εξωτερικό χρήστη. Χάρη στο εικονικό αυτό σώµα – το οποίο µπορεί να θυµίζει περισσότερο ή 

λιγότερο το αντίστοιχο φυσικό – ο χρήστης µπορεί να αντιληφθεί τον εικονικό κόσµο και να 

επιδράσει σε αυτόν. Έτσι, το εικονικό σώµα αποτελεί πλέον µία αναπαράσταση του χρήστη στα 

πλαίσια του εικονικού κόσµου, ενώ είναι και το µόνο µέσο µε το οποίο άλλοι χρήστες και 

συστατικά του εικονικού κόσµου µπορούν να τον αντιληφθούν. Στη διεθνή βιβλιογραφία, το 

εικονικό σώµα αναφέρεται και ως «avatar», όρος ο οποίος χρησιµοποιείται στην Ινδική 

φιλοσοφία για να περιγράψει την ενσάρκωση µίας θεϊκής, εκτός του φυσικού κόσµου, οντότητας. 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το ότι ένα εικονικό σώµα µπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να υπακούει στους ίδιους περιορισµούς, κανόνες και νόµους που ισχύουν και 

για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του εικονικού κόσµου. Μία τέτοια προσέγγιση οδηγεί σε 

αυξηµένη πιστευτότητα, τόσο από τη µεριά του χρήστη που ελέγχει το εικονικό σώµα όσο και 

από την µεριά άλλων χρηστών που ενδεχοµένως θα το παρατηρήσουν. 
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Χάρη στο εικονικό σώµα, επιτυγχάνεται η ενσωµάτωση (embodiment) του χρήστη – ανθρώπου ή 

µη – στον εικονικό κόσµο. Η έννοια της ενσωµάτωσης είναι κεντρική στο εννοιολογικό πλαίσιο 

των εικονικών κόσµων, καθώς δεν αφορά µόνο τα εικονικά σώµατα, αλλά το σύνολο, σχεδόν, 

των συστατικών ενός εικονικού κόσµου. Ο όρος «ενσωµάτωση» προέρχεται από το χώρο της 

Φιλοσοφίας, όπου προσδιορίζεται µε βάση τη σχέση της έννοιας του σώµατος µε τις έννοιες της 

αντίληψης, της νόησης και της δράσης. Στην Τεχνητή Νοηµοσύνη και τα Εικονικά 

Περιβάλλοντα, ο όρος χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει τη δυνατότητα µίας ευφυούς 

οντότητας να αντιληφθεί και να επιδάσει σε έναν εικονικό κόσµο δια µέσου ενός εικονικού 

σώµατος. Στην παρούσα διατριβή, ενσώµατο θεωρείται όποιο συστατικό του εικονικού κόσµου 

καταλαµβάνει συγκεκριµένο χώρο µέσα σε αυτόν. Υπό αυτή την οπτική, βασικά χαρακτηριστικά 

µίας ενσώµατης οντότητας είναι η θέση, ο προσανατολισµός και οι διαστάσεις. Έτσι, ένα 

αντικείµενο στον φυσικό κόσµο, ένας εικονικός κύβος σε ένα εικονικό κόσµο, ένα πρόγραµµα 

στη µνήµη ενός υπολογιστή και ένα πιόνι σε συγκεκριµένη θέση µίας σκακιέρας, είναι όλα 

παραδείγµατα ενσώµατων οντοτήτων µε συγκεκριµένες τιµές θέσης, προσανατολισµού και 

διαστάσεων, σε εικονικούς κόσµους µε συγκεκριµένη χωρική αναπαράσταση. 

Συµπερασµατικά, ένας εικονικός κόσµος χαρακτηρίζεται από νόµους, πιστευτότητα και 

ρεαλισµό, ενώ περιέχει ενσώµατα εικονικά αντικείµενα και εικονικά σώµατα. Όλα αυτά πρέπει 

να υποστηρίζονται από αντίστοιχους µηχανισµούς από τη µεριά των εικονικών περιβαλλόντων. 

1.3 Εικονικό περιβάλλον 

Ως υπολογιστικά συστήµατα, τα εικονικά περιβάλλοντα είναι εύχρηστα, κατανοητά, προσιτά και 

φιλικά στον απλό χρήστη, χωρίς να απαιτείται, για το σκοπό αυτό, εξειδίκευση και εξοικείωση 

µε το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο. Με άλλα λόγια, είναι πολύ πιο εύκολο να παρατηρεί 

κανείς, για παράδειγµα, ένα τρισδιάστατο περιβάλλον στην οθόνη ενός υπολογιστή και να 

αντιλαµβάνεται τις κινήσεις και τις αλληλεπιδράσεις που λαµβάνουν χώρα σε αυτό, παρά να 

αποκωδικοποιεί µοντέλα συµβολικών ή αριθµητικών δεδοµένων όπως αυτά που πολλές φορές 

αξιοποιούνται από ειδικούς λόγω της λεπτοµέρειας και της ακρίβειας που τα χαρακτηρίζει. 

Ταυτόχρονα, τα εικονικά περιβάλλοντα είναι εξ’ ορισµού πολυτροπικά (multimodal), 

διευκολύνοντας και απλοποιώντας την παρατήρηση του εικονικού κόσµου και την 

αλληλεπίδραση µε αυτόν. Για το σκοπό αυτό, υιοθετούν τεχνολογίες από το χώρο της 

Εικονικής Πραγµατικότητας προκειµένου να προσφέρουν πλήθος µέσων, ξεκινώντας από απλά, 

συνηθισµένα και γενικής χρήσης, όπως οθόνες, στερεοφωνικό ήχο, πληκτρολόγια, ποντίκια, 

κ.τ.λ., και φτάνοντας µέχρι εξειδικευµένο εξοπλισµό εµβύθισης, συστήµατα τρισδιάστατου ήχου, 

µηχανισµούς εντοπισµού µεταβολών στον προσανατολισµό του χρήστη (trackers), κ.α. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν τα κράνη τρισδιάστατης προβολής (head-mounted 

displays, HMDs) και τα απτικά συστήµατα διεπαφής όπως τα γάντια αφής (haptic gloves), 

περισσότερες πληροφορίες για τα οποία δίνονται στο κεφάλαιο 2. Από την άλλη, επιτρέπουν την 
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περιήγηση στον εικονικό κόσµο και την ελεύθερη επιλογή σηµείων επόπτευσης (viewpoints), 

δυνατότητες ιδιαίτερα χρήσιµες σε εφαρµογές όπου απαιτείται η ικανότητα παρατήρησης τόσο 

µίας γενικότερης άποψης του κόσµου, όσο και απόψεων επικεντρωµένων, κατά περίπτωση, σε 

συγκεκριµένες περιοχές του (κάτι το οποίο µπορεί, επιπρόσθετα, να συµβαίνει για περισσότερες 

της µίας περιοχές ταυτόχρονα). 

Επιπλέον, τα εικονικά περιβάλλοντα είναι ικανά για λειτουργία πραγµατικού χρόνου. Πράγµατι, 

χάρη στις εντυπωσιακές και συνεχώς αυξανόµενες δυνατότητες των σηµερινών επεξεργαστών και 

υποσυστηµάτων γραφικών, τα εικονικά περιβάλλοντα είναι ικανά να λειτουργούν σε συχνότητες 

µεγαλύτερες των 25 ανανεώσεων ανά δευτερόλεπτο, γεγονός το οποίο δηµιουργεί πολλαπλά 

πλεονεκτήµατα: πρώτον, δηµιουργείται η εντύπωση στον χρήστη ότι ο εικονικός κόσµος 

εξελίσσεται παράλληλα µε τον φυσικό, και, έτσι, ο χρήστης διευκολύνεται στην προσπάθειά του 

να αντιληφθεί και να αναπαραστήσει νοητικά τον εικονικό κόσµο και την δυναµική του· 

ταυτόχρονα, καθίσταται δυνατή η εφαρµογή τεχνικών εµβύθισης και η λειτουργία συστηµάτων 

επαυξηµένης πραγµατικότητας (augmented reality) (βλ. κεφ. 2). Τέλος, δηµιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για απ’ ευθείας επικοινωνία των χρηστών µε συστατικά του εικονικού κόσµου, 

στοιχείο απαραίτητο σε ευρύ φάσµα εφαρµογών. 

Το βασικότερο, ίσως, χαρακτηριστικό των εικονικών περιβαλλόντων – αυτό το οποίο τα 

διαφοροποιεί σε σηµαντικό βαθµό από άλλες τεχνικές αναπαράστασης κόσµων – είναι το ότι οι 

κόσµοι που αναπαριστούν είναι κατά κανόνα δυναµικοί, υπό την έννοια ότι έχουν τη δυνατότητα 

µεταβολής και εξέλιξης µε την πάροδο του χρόνου. Μεταβολές σε έναν εικονικό κόσµο µπορεί 

να εµφανίζονται είτε µε τη µορφή προκαθορισµένων προτύπων (patterns) – περιοδικών (π.χ. 

περιστροφή ηλίου) ή τυχαίων (π.χ. καιρικά φαινόµενα, όπως βροχή, κεραυνοί, κ.α.) – είτε ως 

αποτέλεσµα ευφυούς συµπεριφοράς. Η τελευταία αποτελεί, κατά κανόνα, χαρακτηριστικό των 

αναπαραστάσεων ευφυών οντοτήτων (π.χ. έµβιων όντων, αν και αυτό δεν είναι δεσµευτικό). 

1.4 Ευφυές εικονικό περιβάλλον 

Ένα ευφυές εικονικό ̟εριβάλλον (intelligent virtual environment, IVE) είναι ένα εικονικό περιβάλλον 

το οποίο εµπεριέχει οντότητες µε την ικανότητα ευφυούς συµπεριφοράς. Το επιστηµονικό πεδίο 

των Ευφυών Εικονικών Περιβαλλόντων προέκυψε ως αποτέλεσµα της χρήσης τεχνικών από τον 

ευρύτερο χώρο της Τεχνητής Νοηµοσύνης στα Εικονικά Περιβάλλοντα, ενώ θεωρείται, ακόµα 

και σήµερα, ότι διανύει τα πρώιµά του στάδια. ∆εν είναι τυχαίο, λοιπόν, το ότι τα Ευφυή 

Εικονικά Περιβάλλοντα θεωρούνται από πολλούς ως «η ένωση Τεχνητής Νοηµοσύνης και 

Εικονικής Πραγµατικότητας» [Aylett1999]. 

Ιστορικά, θα ήταν άδικο να αποδοθούν τα κίνητρα πίσω από αυτή την ένωση µόνο σε ένα από 

τα δύο εµπλεκόµενα πεδία. Τόσο η Τεχνητή Νοηµοσύνη όσο και η Εικονική Πραγµατικότητα 

αναζήτησαν η µία την άλλη αρκετά νωρίς, η κάθε µία ορµώµενη από τις δικές της ιδιαίτερες 
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επιστηµονικές επιδιώξεις. Πράγµατι, καθώς η Τεχνητή Νοηµοσύνη ωρίµαζε και εξελισσόταν, 

άρχισαν να αναδεικνύονται οι δυνατότητές της για εφαρµογές «πραγµατικού κόσµου», έξω από 

το αυστηρά ερευνητικό πλαίσιο του επιστηµονικού εργαστηρίου, απευθυνόµενες σε απλούς 

χρήστες µε συγκεκριµένες ανάγκες και σχεδόν ολοκληρωτική έλλειψη εξοικείωσης µε το σχετικό 

θεωρητικό υπόβαθρο. Έτσι, δηµιουργήθηκε η ανάγκη για φιλικότερα µέσα παρουσίασης και 

διεπαφής, κάτι το οποίο τα συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας υποστηρίζουν εξ’ ορισµού. 

Ταυτόχρονα, η γενικότερη πρόοδος στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι συνεχώς 

αυξανόµενες υπολογιστικές δυνατότητες των διαθέσιµων συστηµάτων, σε συνδυασµό µε το 

ολοένα και µικρότερο κόστος του απαραίτητου εξοπλισµού, είχαν ως αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία προοπτικών για εξεζητηµένες, πραγµατικού χρόνου µεθοδολογίες 

συµπερασµατολογίας, σχεδιασµού ενεργειών, αντίληψης και δράσης στον τοµέα των Ευφυών 

Πρακτόρων. Το γεγονός αυτό δηµιούργησε την ανάγκη για λεπτοµερείς και σύνθετους 

εικονικούς κόσµους προκειµένου τέτοιες µεθοδολογίες να µπορέσουν να υποστηριχθούν και να 

εφαρµοστούν µε επιτυχία σε µοντέλα συµπεριφοράς ευφυών πρακτόρων. 

Από την άλλη µεριά, η ανάγκη για δυναµικά µεταβαλλόµενους κόσµους έγινε αισθητή από πολύ 

νωρίς στο χώρο της Εικονικής Πραγµατικότητας, καθώς η αλληλεξάρτηση της συνολικής 

ποιότητας της εµπειρίας χρηστών εικονικών περιβαλλόντων, αφ’ ενός, και της δυναµικότητας 

των εικονικών κόσµων, αφ’ ετέρου, είναι σχεδόν αυτονόητη. Έτσι, ο ρόλος ευφυών – έστω και 

φαινοµενικά – οντοτήτων µε αυτονοµία, στόχους, προσαρµοστικότητα, ευελιξία και δυνατότητα 

επικοινωνίας, όπως και η ψευδαίσθηση µίας συνεχούς, µακροπρόθεσµης «ύπαρξης» τους στον 

εικονικό κόσµο, απέκτησε ιδιαίτερη σηµασία. 

Το αποτέλεσµα αυτών των συγκυριών ήταν η στροφή, τόσο στο χώρο της Τεχνητής 

Νοηµοσύνης όσο και της Εικονικής Πραγµατικότητας, προς συστήµατα µε ισοδύναµη έµφαση 

τόσο στον ορισµό, τη λειτουργικότητα, τη δυναµική και την παρουσίαση των αναπαριστώµενων 

κόσµων, όσο και στην υποστήριξη ευφυούς συµπεριφοράς. Χαρακτηριστικό των συστηµάτων 

αυτών είναι πως, εκτός από στατικά, «άψυχα» αντικείµενα, όπως επίσης και εικονικές 

αναπαραστάσεις άλλων χρηστών και – στην καλύτερη περίπτωση – έµβιων όντων µε αυστηρά 

προκαθορισµένη, όµως, συµπεριφορά, περιλαµβάνουν και αναπαραστάσεις ευφυών όντων, 

αληθοφανών ή φανταστικών, µε ουσιαστική αυτονοµία και δυνατότητες αντίληψης, 

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. Σε τέτοια συστήµατα, ο ρόλος του εικονικού πράκτορα, όπως 

αυτός παρουσιάζεται στη συνέχεια, έχει τεράστια σηµασία. 

1.5 Εικονικός πράκτορας 

Η αναπαράσταση µίας ενσώµατης οντότητας µε την ικανότητα αυτόνοµης συµπεριφοράς στα 

πλαίσια ενός εικονικού περιβάλλοντος ονοµάζεται «εικονικός ̟ράκτορας» (virtual agent, VA). Στη 

διεθνή βιβλιογραφία συναντά κανείς πλήθος άλλων ονοµασιών, όπως «ευφυής εικονικός 

πράκτορας» (intelligent virtual agent, IVA), «συνθετικός δράστης» (synthetic actor), «εικονικός 
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ηθοποιός» (virtual actor), «εικονικός άνθρωπος» (virtual human) και άλλες, λιγότερο ή 

περισσότερο προσανατολισµένες σε συγκεκριµένες ιδιότητες και προσεγγίσεις. 

Το επιστηµονικό πεδίο των Εικονικών Πρακτόρων διακρίνεται από µια ισχυρή συνάφεια µε το 

αντίστοιχο των Ευφυών Πρακτόρων (Intelligent Agents) [Wooldridge1995]. Σύµφωνα µε την 

ασθενή θεώρηση της έννοιας του ̟ράκτορα (weak notion of agency), ένας ευφυής πράκτορας είναι ένα 

προϊόν λογισµικού το οποίο διακρίνεται από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: 

• Αυτονοµία (autonomy). Οι ευφυείς πράκτορες λειτουργούν χωρίς την ανάγκη άµεσης 

παρέµβασης από ανθρώπους-χρήστες, ενώ έχουν (σε κάποιο βαθµό) έλεγχο πάνω στις 

ενέργειες και την εσωτερική τους κατάσταση. 

• Κοινωνικότητα (social ability). Οι ευφυείς πράκτορες επικοινωνούν µεταξύ τους και, σε αρκετές 

περιπτώσεις, µε ανθρώπους-χρήστες. 

• Αντίληψη  (perception) και δράση (action). Οι ευφυείς πράκτορες αντιλαµβάνονται το 

περιβάλλον τους και έχουν τη δυνατότητα επιρροής σε αυτό µέσω ενεργειών. 

• Θεληµατικότητα (deliberation). Η συµπεριφορά των ευφυών πρακτόρων δεν περιορίζεται σε 

απλή αντίδραση σε ερεθίσµατα του περιβάλλοντος, αλλά επιδιώκει την επίτευξη 

συγκεκριµένων, συχνά µακροπρόθεσµων, στόχων. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα και στους εικονικούς πράκτορες. Έτσι, αρκετά 

συχνά, ο σχεδιασµός και η λειτουργία τους δανείζεται στοιχεία, µεθοδολογίες και τεχνικές από 

το χώρο των Ευφυών Πρακτόρων. Τέτοια στοιχεία είναι, κατά κανόνα, η λογική 

συµ̟ερασµατολογία (logic-based reasoning), η συµ̟ερασµατολογία ̟άνω στο χώρο και το χρόνο (spatial και 

temporal reasoning), τα µοντέλα αντίληψης και δράσης (perception και action), η συµ̟εριφορά µε 

̟ροσανατολισµό στο στόχο (goal-oriented behaviour), η µοντελο̟οίηση συναισθηµάτων (emotion modelling) 

και ο σχεδιασµός ενεργειών (planning). 

Ένας εικονικός πράκτορας διαφοροποιείται από έναν κλασικό ευφυή πράκτορα ως προς το ότι 

είναι απαραίτητα ενσώµατος και, µάλιστα, µε τρόπο που καθορίζεται από την γενικότερη 

προσέγγιση αναπαράστασης του εικονικού κόσµου. Αυτό σηµαίνει  πως – το ενσώµατο τµήµα 

του, τουλάχιστον – ορίζεται, σχεδιάζεται και υλοποιείται ως τµήµα της συνολικής 

αναπαράστασης του εικονικού κόσµου, ενώ υπόκειται στους ίδιους κανόνες και περιορισµούς 

που ισχύουν και για όλα τα άλλα συστατικά. Αυτό ισχύει σε πλήρη αντιστοιχία µε τον φυσικό 

κόσµο, όπου τα σώµατα των βιολογικών οργανισµών είναι υλικά και υπακούν στους ίδιους 

φυσικούς νόµους µε όλα τα υπόλοιπα υλικά αντικείµενα. 

Ένα άλλο ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικό των εικονικών πρακτόρων είναι το ότι οι 

δυνατότητες αντίληψης και επίδρασης τους είναι συνήθως κατάλληλα διαµορφωµένες ώστε να 

προσεγγίζουν τις αντίστοιχες φυσικές. Για παράδειγµα, τα «µάτια» ενός εικονικού πράκτορα 

έχουν περιορισµένο οπτικό πεδίο και επηρεάζονται από τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος, ενώ 
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τα «χέρια» του µπορούν να επιδράσουν σε κάποιο αντικείµενο µόνο αν βρίσκονται κοντά σε 

αυτό. Επιπρόσθετα, η ίδια η «προσωπικότητα» ενός εικονικού πράκτορα είναι 

προσανατολισµένη προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευφυούς οντότητας που αυτός 

αναπαριστά. Αυτό αφορά πλήθος στοιχείων που συνήθως αποτελούν συστατικά µοντέλων 

συµπεριφοράς ευφυών πρακτόρων, όπως δυνατότητες συµπερασµατολογίας, βάθος και τακτική 

σχεδιασµού ενεργειών, προτιµήσεις, στόχοι, ικανότητες, συναισθήµατα, κίνητρα, κ.α. 

Η ύπαρξη περιορισµών όπως οι παραπάνω δεν είναι δεσµευτική, αλλά, αντίθετα, εξαρτάται από 

τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρµογής καθώς και την σχεδιαστική προσέγγιση που 

επιλέγεται. Εντούτοις, είναι αµφίβολο το κατά πόσο οι πρακτικές της παντοδυναµίας 

(omnipotence) και της παντογνωσίας (omniscience) ωφελούν γενικά στο σχεδιασµό και την 

υλοποίηση των εικονικών πρακτόρων και στη δηµιουργία αίσθησης πιστευτότητας και 

αληθοφάνειας. Αυτό ισχύει έστω και αν χρησιµοποιούνται ως αντίµετρα είτε στις σε µεγάλο 

βαθµό ελλιπείς ανθρώπινες γνώσεις πάνω στη λειτουργία των έµβιων όντων και της νοηµοσύνης 

τους, είτε στις περιορισµένες δυνατότητες των διαθέσιµων υπολογιστικών συστηµάτων. 

1.6 Κατηγορίες εικονικών αντικειµένων 

Με βάση την κοινή αντίληψη για τις έννοιες «κόσµος» και «αντικείµενο», είναι δυνατό να γίνει 

µία οµαδοποίηση των διαφόρων ειδών και κατηγοριών αντικειµένων που συνήθως απαντώνται σε 

κόσµους, άρα και σε εικονικούς κόσµους όπως αυτοί παράγονται από εικονικά περιβάλλοντα. 

Αντίστοιχα, προκύπτουν και κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε την εικονική αναπαράσταση των 

αντικειµένων αυτών. 

Παθητικά υλικά αντικείµενα. Έδαφος (terrain) και άλλα στοιχεία µορφολογίας του εδάφους 

και του περιβάλλοντα χώρου, τοίχοι και άλλα συστατικά κτιρίων, βλάστηση, διακοσµητικά 

στοιχεία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και αντικείµενα µε προκαθορισµένη δυναµική, για 

παράδειγµα, ένας ήλιος του οποίου η θέση µεταβάλλεται ανάλογα µε την ώρα, ένα πτηνό που 

πετάει σε ψευδοτυχαίες διαδροµές, κ.α. Κατά κανόνα, τα αντικείµενα αυτά έχουν φυσική 

υπόσταση. Μπορούν να γίνουν αντιληπτά από εικονικούς πράκτορες αλλά δεν παρέχουν 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης (καθώς η έννοια της αλληλεπίδρασης δεν έχει νόηµα για την 

συγκεκριµένη κατηγορία αντικειµένων).  

Ενεργά υλικά αντικείµενα. Αντικείµενα που παραπέµπουν σε αλληλεπιδραστικότητα, µε βάση 

την ερµηνεία τους από έναν µέσο παρατηρητή1. Μπορεί να αφορούν πολύ απλές και αυστηρά 

                                                      

 

1 Μία πλήρης κατηγοριοποίηση µορφών αλληλεπίδρασης µεταξύ αντικειµένων ξεφεύγει από τους στόχους 

αυτής της διατριβής. Εδώ, ο παράγοντας που έχει σηµασία είναι η ύπαρξη δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης. 
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ορισµένες µορφές αλληλεπίδρασης (µετατόπιση, περιστροφή, κ.τ.λ.), άλλες πιο σύνθετες αλλά 

γενικές για την πλειοψηφία των κατηγοριών αντικειµένων (λήψη, κατακερµατισµός, στρέβλωση, 

κ.τ.λ.), ή ακόµα και τελείως εξειδικευµένες για το είδος του αντικειµένου που αντιπροσωπεύεται 

σε κάθε περίπτωση (πίεση πλήκτρων σε πληκτρολόγιο, στροφή κλειδιού σε κλειδαριά µε 

αποτέλεσµα το άνοιγµα πόρτας, κ.τ.λ.). Τα αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης µε ένα ενεργό 

υλικό αντικείµενο ενδέχεται να µην περιορίζονται στο ίδιο το αντικείµενο, όπως επίσης και να 

είναι προβλέψιµα ή µη. 

Άυλα αντικείµενα. Αντικείµενα τα οποία δεν διαθέτουν εικονική αναπαράσταση υλικής 

υπόστασης. Λειτουργούν, συνήθως, ως αφαιρετικές αναπαραστάσεις ιδιοτήτων του εικονικού 

χώρου σε παραλληλισµό µε το πώς εκδηλώνονται οι ιδιότητες αυτές στο φυσικό κόσµο ως 

αποτέλεσµα των φυσικών νόµων. Έτσι, ένα αντικείµενο αυτής της κατηγορίας µπορεί να 

αναπαριστά την επιρροή νόµων όπως η βαρύτητα και η τριβή, τα αποτελέσµατα συγκρούσεων 

µεταξύ υλικών αντικειµένων, µία ιδιότητα του χώρου όπως η θερµοκρασία και η φωτεινότητα, 

ένα καιρικό φαινόµενο όπως η βροχή και η οµίχλη, ένα γεγονός µε την ανάλογη σηµασιολογία, 

την ύπαρξη φαινοµένων όπως ήχος και οσµή, κ.τ.λ. Συνήθως, ένα άυλο αντικείµενο δεν 

προσφέρει δυνατότητες απευθείας αλληλεπίδρασης, αλλά επιδρά το ίδιο πάνω σε άλλα 

αντικείµενα, καθιστώντας διαθέσιµη προς αντίληψη συγκεκριµένη πληροφορία, ή εφαρµόζοντας 

συγκεκριµένα αποτελέσµατα, ανάλογα µε το τι ακριβώς αναπαριστά. 

Εικονικά σώµατα. Ειδική κατηγορία ενεργών υλικών αντικειµένων για αναπαράσταση σωµάτων 

εικονικών πρακτόρων στον εικονικό κόσµο. ∆ιαθέτουν όλες τις ιδιότητες των ενεργών υλικών 

αντικειµένων (π.χ. δυνατότητα µετακίνησης και περιστροφής). Επιπλέον, διαθέτουν 

εξειδικευµένες δυνατότητες αντίληψης άλλων αντικειµένων µέσω αισθητήρων (sensors), όπως και 

εκτέλεσης ενεργειών µε στόχο τα αντικείµενα αυτά µέσω ε̟ιδραστών (effectors). Προορίζονται για 

έλεγχο από συστατικά παραγωγής συµπεριφοράς. Συχνά, εξοµοιώνουν, σε επίπεδο 

παρουσίασης, σώµατα βιολογικών οργανισµών στο φυσικό κόσµο (π.χ. ανθρώπους και ζώα), ή 

έχουν περισσότερο «εξωτική» µορφή, παραπέµποντας σε έµβιες, ευφυείς οντότητες από τη 

σφαίρα του φανταστικού (π.χ. µυθολογικά και άλλα φανταστικά πλάσµατα, ροµπότ, κ.α.). 

1.7 Εικονικό περιβάλλον αναφοράς 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, ένα εικονικό περιβάλλον πρέπει να καλύπτει συγκεκριµένες 

ανάγκες αναπαράστασης και άλλες υπολογιστικές ανάγκες ώστε να µπορεί να σταθεί ως ένα 

αποτελεσµατικό µέσο παραγωγής εικονικών κόσµων. Ως εικονικό ̟εριβάλλον αναφοράς  (reference 

virtual environment) ορίζεται ένα αφηρηµένο σχεδιαστικό πρότυπο το οποίο έχει ως στόχο την 

αντιµετώπιση όλων αυτών των αναγκών. Το σχεδιαστικό αυτό πρότυπο, το οποίο απεικονίζεται 

σχήµα 1.1 παρακάτω, θεωρεί το εικονικό περιβάλλον ως ένα σύστηµα συστατικών που 

συνεργάζονται µε στόχο την παραγωγή εικονικών κόσµων και την υποστήριξη όλων των 

σχετιζόµενων µε αυτούς λειτουργιών. 
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Σχήµα 1.1 – Εικονικό ̟εριβάλλον αναφοράς 

Το συστατικό «εικονικός κόσµος» περιέχει δεδοµένα που αντανακλούν, σε κάθε χρονική στιγµή, 

ένα στιγµιότυ̟ο του εικονικού κόσµου (virtual world instance). Επιπλέον, υποστηρίζει την πρόσβαση 

στα δεδοµένα που περιέχει και την αξιοποίησή τους από όλα τα υπόλοιπα συστατικά. 

Το συστατικό µε τον τίτλο «Αρχικοποίηση» αναλαµβάνει την αρχικοποίηση του εικονικού 

κόσµου από εξωτερικά αρχικά δεδοµένα σε κατάλληλη µορφή. Είναι υπεύθυνο για τη 

δηµιουργία του πρώτου στιγµιοτύπου του εικονικού κόσµου. Ουσιαστικά, καθιστά δυνατή την 

έναρξη της λειτουργίας του εικονικού περιβάλλοντος. 

Από τα συστατικά που απαρτίζουν το σύστηµα, το συστατικό  µε τίτλο «Μορφοποίηση» είναι, 

ίσως, το βασικότερο, καθώς, σε συνδυασµό µε το συστατικό «Εικονικός Κόσµος», στηρίζει τη 

λειτουργία του εικονικού περιβάλλοντος: ο ρόλος του είναι να επεξεργάζεται το στιγµιότυπο του 

εικονικού κόσµου που ισχύει την κάθε χρονική στιγµή και και να δηµιουργεί ένα νέο για την 

επόµενη. Ουσιαστικά, προσδίδει δυναµική στον εικονικό κόσµο, αποτελώντας την κινητήρια 

δύναµη πίσω από τη συνεχή µεταβολή του µε την πάροδο του χρόνου. 

Το συστατικό «Συµπεριφορά Εικονικών Πρακτόρων» είναι υπεύθυνο για την εµφάνιση ευφυούς 

συµπεριφοράς από την πλευρά εικονικών πρακτόρων. Για το σκοπό αυτό, υλοποιεί µηχανισµούς 

παραγωγής συµπεριφοράς, λιγότερο ή περισσότερο «ευφυείς» και µε θεωρητικό και τεχνολογικό 

υπόβαθρο κατά κανόνα προερχόµενο από το χώρο της Τεχνητής Νοηµοσύνης, τους οποίους 

υποστηρίζει αξιοποιώντας το εικονικό σώµα: δεδοµένα αντίληψης από αισθητήρες παρέχουν τη 

γνωσιακή βάση για την λειτουργία των µηχανισµών παραγωγής συµπεριφοράς, τα αποτελέσµατα 

των οποίων εφαρµόζονται στον εικονικό κόσµο µέσω επιδραστών. Έτσι, χάρη στο συστατικό 

αυτό εκδηλώνεται το φαινόµενο µακροπρόθεσµης συµπεριφοράς από ευφυείς, ενσώµατες 

οντότητες, όπως είναι οι εικονικοί πράκτορες. Πρέπει να σηµειωθεί πως, καθώς είναι πιθανό ένας 

εικονικός κόσµος να περιλαµβάνει πολλαπλούς εικονικούς πράκτορες, είναι δυνατό να 

Εικ. αντικείµενα Εικ. σώµατα 

Εικονικός 
Κόσµος 

Μορφοποίηση 

Εικονικό περιβάλλον αναφοράς 

Νόµοι 

Συµπεριφορά 
Εικ. Πρακτόρων 

∆ιεπαφή 

Αρχικοποίηση 
Αρχικά 

δεδοµένα 
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λειτουργούν ταυτόχρονα πολλαπλά στιγµιότυπα του συστατικού αυτού στα πλαίσια του 

αντίστοιχου εικονικού περιβάλλοντος. 

Το συστατικό µε τίτλο «∆ιεπαφή» αναλαµβάνει την παρουσίαση του εικονικού κόσµου σε 

ανθρώπους-χρήστες, η οποία µπορεί να βασίζεται σε συνηθισµένα οπτικά και ακουστικά µέσα 

(π.χ. οθόνες και απλά ηχοσυστήµατα), ή σε άλλες, περισσότερο εξειδικευµένες τεχνολογίες, 

όπως, για παράδειγµα, γάντια αφής  και κράνη τρισδιάστατης προβολής. Επιπρόσθετα, το 

συστατικό παρέχει τα µέσα για την περιήγηση του χρήστη στον εικονικό κόσµο (π.χ. επιλογή 

σηµείων επόπτευσης, ελεύθερη µετακίνηση «κάµερας», κ.α.), καθώς και λειτουργίες επεξεργασίας 

του εικονικού κόσµου, παύσης και επανεκκίνησης της διαδικασίας µορφοποίησής του, 

παρακολούθησης, καταγραφής και αποσφαλµάτωσης σεναρίων και εφαρµογών, κ.α. Είναι 

προφανές πως, ενώ η λειτουργικότητα την οποία προσφέρει το συστατικό αυτό είναι απαραίτητη 

για την αλληλεπίδραση χρηστών µε το εικονικό περιβάλλον, δεν είναι, εντούτοις, αναγκαία για 

την εκτέλεση, διατήρηση (persistence) και εξέλιξη του εικονικού κόσµου στο χρόνο. 

1.8 Αναπαράσταση εικονικών κόσµων και προβλήµατα 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ανεξάρτητα από την τελική, υλοποιηµένη του µορφή, ένα εικονικό 

περιβάλλον είναι ένα σύνθετο, ετερογενές υπολογιστικό σύστηµα, αποτελούµενο από πολλαπλά 

συστατικά µε διαφορετικό ρόλο, σχεδιασµό, ανάγκες εσωτερικής αναπαράστασης δεδοµένων 

και δυνατότητες επικοινωνίας µε άλλα συστατικά. Ωστόσο, ένα συστατικό χαρακτηρίζεται από 

µία ιδιαίτερη, κοινή σε όλες τις εφαρµογές, απαίτηση. Το συστατικό αυτό δεν είναι άλλο από το 

συστατικό «Εικονικός Κόσµος», το οποίο αποθηκεύει και επιτρέπει την πρόσβαση στο ισχύον 

σε κάθε χρονική στιγµή στιγµιότυπο του εικονικού κόσµου. Το συστατικό αυτό πρέπει να 

υποστηρίζει υπολογιστικά όλα τα υπόλοιπα συστατικά του συστήµατος, ταυτόχρονα, µε 

συνέπεια, ακρίβεια, χωρίς να ωφελεί το ένα σε βάρος του άλλου και σε πραγµατικό χρόνο. 

Η ερµηνεία των δεδοµένων που συνιστούν ένα στιγµιότυπο εικονικού κόσµου εξαρτάται από 

συγκεκριµένη ανα̟αράσταση εικονικού κόσµου (virtual world representation). Μια αναπαράσταση 

εικονικού κόσµου είναι ένα σύνολο συντακτικών δοµών και σηµασιολογικών κανόνων µε σκοπό 

τη δόµηση δεδοµένων, την αποθήκευσή τους στα πλαίσια ενός εικονικού περιβάλλοντος σε 

κατάλληλα σχεδιασµένες δοµές δεδοµένων και την ερµηνεία τους από το εικονικό περιβάλλον, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα συγκεκριµένο επιθυµητό αποτέλεσµα σε επίπεδο λειτουργίας του 

εικονικού περιβάλλοντος. Έτσι, ο εικονικός κόσµος που προκύπτει ως αποτέλεσµα της 

λειτουργίας ενός εικονικού περιβάλλοντος µπορεί να οριστεί µε σαφήνεια ως το σύνολο των 

στιγµιοτύπων εικονικού κόσµου, τα οποία δοµούνται και ερµηνεύονται µε βάση συγκεκριµένη 

αναπαράσταση εικονικού κόσµου και παράγονται κατά τη λειτουργία του εικονικού 

περιβάλλοντος µε σηµείο εκκίνησης ένα συγκεκριµένο αρχικό στιγµιότυπο. 



 

 
12 

Μία σηµαντική παρατήρηση είναι πως, σύµφωνα µε τα παραπάνω, η ερµηνεία ενός εικονικού 

κόσµου δεν εξαρτάται από το εικονικό περιβάλλον που τον παράγει, αλλά από τη σηµασιολογία 

που σαφώς ορίζει η αναπαράσταση εικονικού κόσµου στην οποία βασίζεται. ∆ιαφορετικά 

εικονικά περιβάλλοντα µπορεί να παρουσιάζουν, σε διάφορα επίπεδα (οπτικό, ακουστικό, κ.τ.λ.) 

τον ίδιο εικονικό κόσµο µε διαφορετικούς τρόπους. Η πληροφορία, όµως, την οποία αντανακλά 

ο εικονικός κόσµος συνολικά και το κάθε στιγµιότυπό του µεµονωµένα, όπως αυτή γίνεται 

αντιληπτή και αντικείµενο επεξεργασίας τόσο από ανθρώπους-παρατηρητές όσο και από 

εικονικούς πράκτορες, είναι σε κάθε περίπτωση η ίδια και εξαρτάται αποκλειστικά από την 

αναπαράσταση εικονικού κόσµου στην οποία ο εικονικός κόσµος βασίζεται. Με απλά λόγια, 

όταν διαφορετικά εικονικά περιβάλλοντα συµβατά µε την ίδια αναπαράσταση εικονικού κόσµου 

αρχικοποιηθούν µε το ίδιο αρχικό στιγµιότυπο εικονικού κόσµου και τεθούν σε λειτουργία, 

οφείλουν να παράγουν την ίδια ακριβώς ακολουθία στιγµιοτύπων, ανεξαρτήτως των 

λεπτοµερειών σχεδιασµού και υλοποίησης των συστατικών τους. 

Η απαίτηση από το συστατικό αποθήκευσης στιγµιοτύπων του εικονικού κόσµου και 

πρόσβασης σε αυτά για ταυτόχρονη υποστήριξη διαφορετικών υπολογιστικών αναγκών είναι, 

από µόνη της, ιδιαίτερα προβληµατική. Σπάνια µία δοµή δεδοµένων σχεδιάζεται έτσι ώστε να 

απευθύνεται ταυτόχρονα σε περισσότερες της µίας λειτουργικές προδιαγραφές. Πρόσθετες 

δυσκολίες δηµιουργεί και η ανοµοιογένεια µεταξύ των διαδικασιών αλλά και των αντιλήψεων οι 

οποίες σχετίζονται µε διαδικασίες αναπαράστασης πληροφορίας και γνώσης σε ξένους µεταξύ 

τους τοµείς. ∆εν είναι διαφορετικά µόνο τα µέσα που χρησιµοποιούνται σε κάθε περίπτωση, 

αλλά και το θεωρητικό υπόβαθρο των εµπλεκοµένων, όπως επίσης και η εξοικείωσή τους, τόσο 

σε επίπεδο καταβολών και νοοτροπίας όσο και κατάρτισης, µε την αναπόφευκτη τεχνική πλευρά 

των πραγµάτων. Έτσι, το ζήτηµα της επιλογής της κατάλληλης για την κάθε περίπτωση 

αναπαράστασης εικονικού κόσµου αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. 

Η αξία της ουσιαστικής αντιµετώπισης του προβλήµατος της αναπαράστασης εικονικών κόσµων 

για εικονικά περιβάλλοντα έχει µόλις πρόσφατα γίνει αντιληπτή. Εντούτοις, έχουν ήδη ξεκινήσει 

οργανωµένες προσπάθειες µε στόχο τη δηµιουργία θεωρητικά ισχυρών, αλλά και εφαρµόσιµων 

στην πράξη, φορµαλισµών για την αναπαράσταση εικονικών κόσµων, ενόσω οι πολλαπλές 

πτυχές του προβλήµατος, το οποίο αγγίζει κάθε σκέλος των διαδικασιών σχεδιασµού, 

υλοποίησης και λειτουργίας των εικονικών περιβαλλόντων, γίνονται ολοένα και πιο ξεκάθαρες. 

1.9 Η αναπαράσταση REVE για εικονικά περιβάλλοντα 

Η παρούσα διατριβή έχει σαν στόχο τη συµβολή στην ολοκληρωµένη, προτυποποιηµένη και 

συστηµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος της αναπαράστασης εικονικών κόσµων για 

εικονικά περιβάλλοντα. Το αντικείµενό της είναι µία αναπαράσταση εικονικού κόσµου, καθώς 

και µία ολοκληρωµένη υλοποίηση αυτής υπό τη µορφή πλατφόρµας ανάπτυξης λογισµικού. 
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Η προτεινόµενη αναπαράσταση φέρει την ονοµασία «REVE» (Representation and Execution of 

Virtual Environments). Αποσκοπεί στο να εισάγει µία τυπική, πρότυπη, ρεαλιστική, ευέλικτη και 

σε µεγάλο βαθµό ολοκληρωµένη θεωρητική και σχεδιαστική βάση για µία αποτελεσµατική 

προσέγγιση στο πρόβληµα, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις ανάγκες τις οποίες αντιµετωπίζει σήµερα ο 

αντίστοιχος χώρος, αλλά και αυτές που πιθανότατα θα αντιµετωπίσει στο άµεσο µέλλον, 

δεδοµένης της ραγδαίας προόδου στους τοµείς των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των 

τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής γενικότερα. 

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της προτεινόµενης αναπαράστασης είναι η θεώρηση 

του εικονικού κόσµου σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο δεν εξαρτάται από την υλοποίηση 

αλλά, αντίθετα, από γενικές, υψηλού επιπέδου έννοιες όπως ο κόσµος, το αντικείµενο, η 

σηµασιολογία και η αλληλεπίδραση. Εξ’ ίσου βασικό της χαρακτηριστικό είναι ο διαχωρισµός, 

αλλά και η διατήρηση της συνέπειας, µεταξύ «απόψεων» του εικονικού αντικειµένου, κάθε µία 

από τις οποίες αφορά συγκεκριµένη πλευρά του εικονικού περιβάλλοντος ως συστήµατος. 

Η πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τιτλοφορείται «jREVE» και αποτελεί µία παραδειγµατική 

υλοποίηση της αναπαράστασης REVE βασισµένη στη γλώσσα Java. Αποτελείται από µία 

διεπαφή προγραµµατισµού εφαρµογών (application programming interface, API) και από 

πλήθος συστατικών λογισµικού και βοηθηµάτων. Σαν αποτέλεσµα, παρέχει µία ολοκληρωµένη 

βάση για την ανάπτυξη εικονικών περιβαλλόντων σύµφωνα µε την αναπαράσταση REVE. 

Κινούµενη µεταξύ των επιπέδων της εννοιολογικής προσέγγισης και της υλοποίησης, η γλώσσα 

VERL (Virtual Environment Representation Language) είναι το σηµείο επαφής µεταξύ της 

αναπαράστασης REVE και της πλατφόρµας jREVE. Βασισµένη στη µεταγλώσσα XML,  

αποτελεί ένα µέσο ορισµού εικονικών κόσµων µε ταυτόχρονο προσανατολισµό τόσο στην 

ευκολία επεξεργασίας από ανθρώπους όσο και στην τροφοδότηση υλοποιηµένων συστηµάτων µε 

τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους δεδοµένα. 

Βασικό κίνητρο για την διερεύνηση του χώρου της αναπαράστασης εικονικών περιβαλλόντων 

καθώς και για την υιοθέτηση των προσεγγίσεων στις οποίες βασίζεται η παρούσα διατριβή, 

αποτέλεσε το σύστηµα mVital – το οποίο παρουσιάζεται διεξοδικά στην παράγραφο 8.6.1 – 

καθώς και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη χρήση και την αξιολόγησή του. Το 

σύστηµα mVital βασίζεται σε προγενέστερες ερευνητικές προσπάθειες, συγκεκριµένα, στο 

σύστηµα ευφυών πρακτόρων «Vital» [Anastassakis2000] και στη γλώσσα «VAL» 

[Panayiotopoulos1999]. 

1.10 Συνεισφορά και δηµοσιεύσεις 

Η συνεισφορά της παρούσας διατριβής συνοψίζεται στα παρακάτω σηµεία. 
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� Η προτεινόµενη αναπαράσταση REVE είναι µία πρότυπη, ολοκληρωµένη και συστηµατική 

προσέγγιση στο πρόβληµα της αναπαράστασης εικονικών κόσµων, σε ένα χώρο ο οποίος 

στερείται τυποποίησης και διαθεσιµότητας ισχυρών και αποτελεσµατικών φορµαλισµών. 

� Συγκεκριµένα εγγενή χαρακτηριστικά της προτεινόµενης αναπαράστασης συνηγορούν υπέρ 

της εφαρµοσιµότητάς της σε ένα εύρος πεδίων, καθώς και της επεκτασιµότητας, της 

ευκολίας διαχείρισης και της αντοχής στο χρόνο των παραγόµενων συστηµάτων. 

� Η προτεινόµενη αναπαράσταση επιτρέπει τη διαφανή διαλειτουργικότητα µεταξύ 

συστατικών µε διαφορετικές αρµοδιότητες στα πλαίσια του εικονικού περιβάλλοντος, 

καθιστώντας δυνατή την αξιοποίηση ποικίλων µεθοδολογιών και τεχνολογιών επικοινωνίας 

και ανταλλαγής δεδοµένων. 

� Η προτεινόµενη αναπαράσταση επιτρέπει τον προσανατολισµό του σχεδιασµού των 

επιµέρους συστατικών ενός εικονικού περιβάλλοντος στο κατάλληλο κατά περίπτωση 

εννοιολογικό υπόβαθρο, καθώς και στο επίπεδο αφαίρεσης που εξυπηρετεί την εκάστοτε 

εφαρµογή. Αντίστοιχα επηρεάζονται και οι διαδικασίες υλοποίησης των συστατικών και 

δόµησης του πληροφοριακού τους περιεχοµένου, η αλληλεξάρτηση ανάµεσα στα διάφορα 

µέρη που συµµετέχουν στις διαδικασίες αυτές και, κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις από το 

εµπλεκόµενο ανθρώπινο δυναµικό. 

� Η πλατφόρµα jREVE παρέχει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο ανάπτυξης εφαρµογών ευφυών 

εικονικών περιβαλλόντων. Ταυτόχρονα, καθώς βασίζεται στη γλώσσα Java και σε άλλα 

συστατικά ανοικτού λογισµικού, είναι συντηρήσιµη και επεκτάσιµη, οπότε και µπορεί να 

διατηρήσει µακροπρόθεσµα το ρόλο της βάσης για περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες και 

παραγωγή λογισµικού. Τέλος, είναι εξ’ ορισµού µεταφέρσιµη (portable) µεταξύ 

διαφορετικών λειτουργικών συστηµάτων, γεγονός που µεγιστοποιεί την αξιοποιησιµότητα 

του λογισµικού που βασίζεται σ’ αυτή. 

� Η γλώσσα VERL είναι ένα φιλικό προς το χρήστη, αλλά, ταυτόχρονα, ακριβές και 

εκφραστικά ισχυρό εργαλείο για τη µοντελοποίηση εικονικών κόσµων σύµφωνα µε την 

αναπαράσταση REVE. Βασισµένη στη µεταγλώσσα XML, χαρακτηρίζεται από 

µεταφερσιµότητα, διαθεσιµότητα πληθώρας επιλογών υλοποίησης και αυξηµένες 

προοπτικές για µακροπρόθεσµη υποστήριξη. 

Η συνεισφορά της διατριβής, όπως περιγράφεται παραπάνω, έχει αξιολογηθεί µέσα από µία 

σειρά περιπτώσεων χρήσης και πειραµατικών εφαρµογών, ενώ έχει τεκµηριωθεί στις παρακάτω 

δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά συνέδρια και περιοδικά µε σχετικό αντικείµενο. 

Anastassakis, G. and Panayiotopoulos, T., "A System for Logic-Based Intelligent Virtual 

Agents", International Journal of Artificial Intelligence Tools, Vol. 13, N3, pp. 593-621, World 

Scientific, September, 2004. 
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Arnellos, A. (Eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5138, pp. 51-63, Springer, 2008. 

Vosinakis, S., Anastassakis, G. and Panayiotopoulos, T., "Modeling Spatiotemporal 

Uncertainty in Dynamic Virtual Environments", in Intelligent Virtual Agents, Pelachaud, C., 

Martin, J.C., André, E., Chollet, G., Karpouzis, K. and Pelé, D. (Eds.), Lecture Notes in 
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Anastassakis, G. and Panayiotopoulos, T., "A Framework for Uniform Development of 

Intelligent Virtual Environments", in Advances in Artificial Intelligence, Antoniou, G., Potamias, 
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1.11 ∆οµή διατριβής 

Στο κεφάλαιο 1 της παρούσας διατριβής, µε τίτλο «Εισαγωγή», γίνεται µία εισαγωγή στο χώρο 

των εικονικών κόσµων, των εικονικών πρακτόρων και των εικονικών περιβαλλόντων. Ακόµα, 

ορίζονται οι έννοιες του εικονικού κόσµου, του στιγµιοτύπου εικονικού κόσµου και της 

αναπαράστασης εικονικού κόσµου. Επιπλέον, περιγράφονται τα προβλήµατα που σχετίζονται µε 

την αναπαράσταση εικονικών κόσµων στα πλαίσια των διαδικασιών σχεδιασµού, υλοποίησης και 

λειτουργίας εικονικών περιβαλλόντων. Τέλος, παρουσιάζεται συνοπτικά η αναπαράσταση REVE 

για εικονικά περιβάλλοντα, η οποία και αποτελεί το αντικείµενο της παρούσας διατριβής. 

Στο κεφάλαιο 2, µε τίτλο «Εικονικά Περιβάλλοντα και Αναπαράσταση», επεξηγούνται βασικές 

έννοιες από το χώρο των εικονικών περιβαλλόντων και των σχετικών επιστηµονικών πεδίων. 

Επιπλέον, αναλύονται σχετικές ερευνητικές προσπάθειες και προσεγγίσεις ενώ, παράλληλα, 

βάσει αξιολόγησης των χαρακτηριστικών και των αποτελεσµάτων τους, τεκµηριώνεται το 

πρόβληµα της αναπαράστασης εικονικών κόσµων. 
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Στο κεφάλαιο 3, µε τίτλο «Εννοιολογικές και Σχεδιαστικές Απαιτήσεις», αναλύονται οι 

απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να καλύπτει µία αναπαράσταση εικονικού κόσµου που απευθύνεται 

σε σύγχρονα εικονικά περιβάλλοντα. Η ανάλυση δίνει έµφαση τόσο στις καθαρά θεωρητικές 

όσο και τις τεχνικές, εφαρµοσµένες πλευρές του προβλήµατος. 

 Στο κεφάλαιο 4, µε τίτλο «Αναπαράσταση Εικονικών Αντικειµένων», εισάγονται οι βασικές 

αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η αναπαράσταση REVE, ενώ, επιπλέον, αναλύεται η 

προσέγγισή της στη γενική έννοια του εικονικού αντικειµένου. Στο ίδιο κεφάλαιο δίνεται ένα 

ολοκληρωµένο παράδειγµα της διαδικασίας µοντελοποίησης ενός εικονικού αντικειµένου µε 

πλούσια σηµασιολογία και αλληλεπιδραστικότητα. 

Στο κεφάλαιο 5, µε τίτλο «Αναπαράσταση Εικονικών Πρακτόρων», αναλύεται η προσέγγιση της 

αναπαράστασης REVE στην έννοια του εικονικού σώµατος. Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται το 

εικονικό σώµα ως ειδική κατηγορία εικονικού αντικειµένου και, κατόπιν, ορίζεται η 

µεθοδολογία αναπαράστασης των πρόσθετων, σε σχέση µε ένα οποιοδήποτε εικονικό 

αντικείµενο, ιδιοτήτων του. 

Στο κεφάλαιο 6, µε τίτλο «Η Γλώσσα VERL», περιγράφεται η γλώσσα VERL για τον ορισµό 

εικονικών κόσµων βάσει της αναπαράστασης REVE. Η χρήση της γλώσσας εξηγείται µε 

λεπτοµέρεια µέσα από ένα ολοκληρωµένο παράδειγµα. 

Το κεφάλαιο 7, µε τίτλο «Η Πλατφόρµα jREVE», είναι µία πλήρης παρουσίαση των 

σχεδιαστικών αποφάσεων, µεθοδολογιών και επιλογών υλοποίησης στις οποίες βασίζεται η 

παραδειγµατική υλοποίηση της αναπαράστασης REVE ως πλατφόρµα ανάπτυξης λογισµικού 

µε την ονοµασία «jREVE». Επιπλέον, σκιαγραφείται ο πλήρης κύκλος ζωής ολοκληρωµένων 

εικονικών περιβαλλόντων των οποίων η ανάπτυξη έχει βασιστεί στην πλατφόρµα jREVE. 

Στο κεφάλαιο 8, µε τίτλο «Περιπτώσεις Χρήσης», παρουσιάζονται πέντε περιπτώσεις χρήσης 

της αναπαράστασης REVE και της πλατφόρµας jREVE και τα αποτελέσµατά τους, µε στόχο 

την αξιολόγηση της ικανότητάς τους να ανταπεξέλθουν σε συγκεκριµένα ζητούµενα τόσο 

θεωρητικής όσο και πρακτικής σηµασίας. Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται το πλήρως υλοποιηµένο 

και λειτουργικό περιβάλλον λειτουργίας και διαχείρισης εικονικών κόσµων REVE Worlds, ο 

ευφυής εικονικός πράκτορας REVE Explorer µε πλούσια διαδραστικότητα και δυνατότητες 

εξερεύνησης του περιβάλλοντός του, εικονικοί πράκτορες µε τη δυνατότητα ασαφούς 

αναπαράστασης των χωρικών και κινητικών χαρακτηριστικών εικονικών αντικειµένων στο 

περιβάλλον τους, εικονικοί πράκτορες µε δυνατότητες σταδιακής µάθησης των αποτελεσµάτων 

των ενεργειών τους, και, τέλος, µία εφαρµογή διαλειτουργικότητας µεταξύ των συστηµάτων 

REVE Worlds (για τον εικονικό κόσµο) και mVital (για την παραγωγή ευφυούς συµπεριφοράς). 

Τέλος, στο κεφάλαιο 9, µε τίτλο «Συµπεράσµατα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις», γίνεται µία 

συζήτηση πάνω στα αποτελέσµατα που προέκυψαν κατά τη θεωρητική τεκµηρίωση της 

αναπαράστασης REVE αλλά και την υλοποίησή της µε τη µορφή της πλατφόρµας ανάπτυξης 
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λογισµικού jREVE. Επιπλέον, παρατίθενται τα βασικότερα σηµεία στα οποία εντοπίζεται η 

συµβολή της αναπαράστασης και της πλατφόρµας, ενώ, ολοκληρώνοντας, παρουσιάζονται 

συγκεκριµένα ανοικτά θέµατα και µελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις. 

Συµπληρωµατικά, στο παράρτηµα Α, µε τίτλο «Τεκµηρίωση Πλατφόρµας jREVE», 

τεκµηριώνονται συνοπτικά τα κυριότερα συστατικά λογισµικού και η προγραµµατιστική 

διεπαφή της πλατφόρµας. Το παράρτηµα µπορεί να αξιοποιηθεί ως εισαγωγικός οδηγός χρήσης 

της πλατφόρµας και για αναλυτική πληροφόρηση σχετικά µε το σχεδιαστικό υπόβαθρό της. 
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222   Εικονικά Περιβάλλοντα και Αναπαράσταση 

2.1 Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στην εξοικείωση µε το γνωστικό αντικείµενο των Εικονικών 

Περιβαλλόντων γενικότερα. Επιπλέον, παρέχει µία εξειδικευµένη επισκόπηση των εξελίξεων στο 

χώρο των µεθοδολογιών αναπαράστασης γραφικών και τρισδιάστατων σκηνών, σηµασιολογίας, 

και δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και συµπεριφοράς, µε στόχο την εδραίωση των απαιτήσεων 

και των προβληµάτων που σχετίζονται µε την έννοια και τις διαδικασίες αναπαράστασης 

εικονικών περιβαλλόντων. 

2.2 Εικονική πραγµατικότητα και εικονικά περιβάλλοντα 

Τα Εικονικά Περιβάλλοντα είναι ένα επιστηµονικό πεδίο το οποίο έχει να επιδείξει εντυπωσιακή 

πρόοδο από τη στιγµή της γέννησής του, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον και πολλαπλές 

εφαρµογές. Στο κείµενο που ακολουθεί γίνεται µία γενική εισαγωγή στο χώρο, δίνονται στοιχεία 

για την ιστορία των Εικονικών Περιβαλλόντων και της Εικονικής Πραγµατικότητας, ορίζονται 

και αναλύονται βασικές έννοιες, ενώ επιπλέον παρουσιάζονται στοιχεία για τον διαθέσιµο 

εξοπλισµό αλληλεπίδρασης και τους τοµείς εφαρµογής τους. 

2.2.1 Ορισµοί και εξέλιξη 

Μία πρώτη νύξη για συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών µε στόχο την πολυτροπική 

αναπαράσταση κόσµων και την εξ’ ίσου πολυτροπική αλληλεπίδραση χρηστών µε τους κόσµους 

αυτούς γίνεται από τον E. Sutherland το 1965 [Sutherland1965]. Με τον όρο «ultimate display» 

περιγράφεται ένα σύστηµα το οποίο, µε χρήση εικαστικών (οθόνη και γραφικά µε υπολογιστή) 

και ακουστικών µέσων, όπως επίσης και διαφόρων ειδών τεχνολογιών αλληλεπίδρασης 

(πληκτρολόγιο, ηλεκτρονική γραφίδα (light pen), µοχλός (joystick), φωνητικές εντολές, 

ανάδραση δύναµης (force feedback), εντοπισµός θέσης, κίνησης και βλέµµατος (position, 

motion και gaze tracking)), αποτελεί ένα «παράθυρο» σε ένα εικονικό κόσµο µοντελοποιηµένο 

στην µνήµη του υπολογιστή: «… a looking-glass into the mathematical wonderland 

constructed in computer memory.» Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό πως, εκτός από τα θέµατα της 

µορφοποίησης και αλληλεπίδρασης, θίγεται και το ζήτηµα της αναπαράστασης του εικονικού 
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κόσµου και του ελέγχου του από τον υπολογιστή µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η 

αίσθηση της πιστευτότητας: «Handcuffs displayed in such a room would be confining, and a 

bullet displayed in such a room would be fatal.» Εξ’ ίσου σηµαντική είναι και η άποψη πως δεν 

είναι αναγκαίο να υπακούει ο εικονικός κόσµος στους ίδιους νόµους οι οποίοι ισχύουν στον 

φυσικό κόσµο και µε τους οποίους ο άνθρωπος είναι εξοικειωµένος. 

Με στόχο την αναφορά σε συστήµατα εικονικών περιβαλλόντων, ο όρος «Εικονική 

Πραγµατικότητα» χρησιµοποιείται, για πρώτη φορά στο εννοιολογικό πλαίσιο που ισχύει και 

σήµερα, από τον J. Lanier [Kelly1989]. Έκτοτε έχουν χρησιµοποιηθεί πολλοί άλλοι όροι, µε 

γνωστότερους και επικρατέστερους τους «Τεχνητή Πραγµατικότητα» («Artificial Reality») 

[Krueger1983, Krueger1991] και «Κυβερνοχώρος» («Cyberspace») [Gibson1995]. Η ορολογία 

και, κατ’ επέκταση, ο χώρος, έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό µέσα από τη λογοτεχνία, µε 

µυθιστορήµατα όπως τα «Simulacron-3» [Galouye1964] και «Neuromancer» [Gibson1984], 

και τον κινηµατογράφο, µε έργα όπως τα «Lawnmower Man», «Thirteenth Floor» και «Matrix». 

Το γεγονός αυτό επέφερε ένα αξιοσηµείωτο αποτέλεσµα: η Εικονική Πραγµατικότητα και τα 

Εικονικά Περιβάλλοντα κατέληξαν να αποτελούν σήµερα κάτι εύληπτο από τον µέσο χρήστη 

υπολογιστών, ακόµα και αν αυτός δε διαθέτει το σχετικό επιστηµονικό υπόβαθρο, ενώ, 

επιπλέον, διευκολύνθηκε η ενσωµάτωση των εφαρµογών τους στην ανθρώπινη καθηµερινότητα. 

Για τις έννοιες της εικονικής πραγµατικότητας και του εικονικού περιβάλλοντος έχουν δοθεί 

πλήθος ορισµών οι οποίοι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τονίζουν το στοιχείο της 

αλληλεπίδρασης µε το χρήστη. Για παράδειγµα: 

� «The  illusion of participation in a synthetic environment rather than external 

observation of such an environment.» [Gigante1993]. 

� «A computer system used to create an artificial world in which the user has the 

impression of being in that world with the ability to navigate through the world and 

manipulate objects in the world.» [Manetta1995]. 

� «A VR is a computer world that tricks the senses or mind.» [Kosko1994]. 

Οι παραπάνω ορισµοί αντιµετωπίζουν το εικονικό περιβάλλον µε τρόπο ανάλογο µε την 

παρούσα διατριβή, δίνοντας έµφαση στον αναπαριστώµενο κόσµο ως βασική έννοια, όπως 

επίσης και στην εµπειρία της αλληλεπίδρασης µε αυτόν. 

Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, ο εικονικός κόσµος γίνεται ο ίδιος 

αντικείµενο αυτόνοµου ορισµού, ανεξάρτητα από την αλληλεπίδρασή του µε το χρήστη: 

� «Virtual World: Whole virtual environment or universe within a given simulation.» 

[Manetta1995]. 

Την θέση αυτή υιοθετεί και η παρούσα διατριβή, θεωρώντας τον εικονικό κόσµο ως 

αναπαράσταση ενός κόσµου, δηλαδή ενός σαφώς ορισµένου αντικειµένου µε αυτόνοµη 
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εννοιολογική υπόσταση, µε χρήση των οποιονδήποτε µέσων (στην προκειµένη περίπτωση, του 

εικονικού περιβάλλοντος). 

Ο όρος «εικονική πραγµατικότητα» τείνει πλέον να αντικατασταθεί από τους όρους «εικονικό 

περιβάλλον» και «εικονικός κόσµος». Το γεγονός αυτό έχει µάλλον θετικές συνέπειες καθώς οι 

όροι αυτοί παραπέµπουν στην εµπειρία την οποία βιώνει ο χρήστης µίας εφαρµογής εικονικής 

πραγµατικότητας (ο χρήστης βρίσκεται και περιηγείται µέσα σε ένα περιβάλλον, έναν κόσµο) 

και όχι στα µέσα µε τα οποία γίνεται εφικτή η εµπειρία αυτή, µετατοπίζοντας την έµφαση από 

το τεχνικό επίπεδο στο ουσιαστικότερο επίπεδο του αποτελέσµατος. Στο παρόν κείµενο, οι 

όροι «εικονικό περιβάλλον» και «εικονικός κόσµος» έχουν συγκεκριµένη σηµασία η οποία 

δίνεται στην παράγραφο 1.2, µε στόχο την εννοιολογική ακρίβεια αλλά και τη συµβολή στην 

καθιέρωση µίας πρότυπης, κοινά αποδεκτής και ακριβούς ορολογίας στο χώρο. Ιδιαίτερη 

αναφορά αξίζει να γίνει στον όρο «ευφυές εικονικό περιβάλλον», καθώς χρησιµοποιείται ευρέως 

στον χώρο [Aylett1999, Aylett2001]. 

2.2.2 Βασικές έννοιες 

Τα εικονικά περιβάλλοντα είναι εκ των πραγµάτων σύνθετα και ιδιαίτερα πολύπλοκα συστήµατα 

[Aylett1999]. Ο σχεδιασµός και η λειτουργία τους σχετίζονται τόσο µε το περιεχόµενο που 

αναπαρίσταται όσο και στα µέσα αναπαράστασης και αλληλεπίδρασης µε αποτέλεσµα να 

επηρεάζονται, σαν επιστηµονικό πεδίο, επηρεάζονται από τις τάσεις και εξελίξεις σε διάφορους 

τοµείς. Πρόσθετες δυσκολίες δηµιουργούνται λόγω της ποικιλίας των εφαρµογών στις οποίες 

είναι σχετική η έννοια του κόσµου και η διαδικασία της αναπαράστασής του. Ακόµα 

µεγαλύτερες δυσκολίες δηµιουργούνται λόγω της πολυπλοκότητας των τεχνολογιών στις οποίες 

βασίζονται τα εικονικά περιβάλλοντα, η κάθε µία από τις οποίες αποτελεί, ουσιαστικά, ένα 

ξεχωριστό, αυτόνοµο επιστηµονικό πεδίο. Άρα, ο χώρος των Εικονικών Περιβαλλόντων 

ωφελείται από την πρόοδο σε πολλαπλούς τοµείς, αλλά ταυτόχρονα περιορίζεται τόσο από 

µεµονωµένα προβλήµατα στον κάθε τοµέα όσο και από τις δυσκολίες σύγκλισηή τους. Έτσι, τα 

ζητήµατα της ολοκλήρωσης και της διαλειτουργικότητας αποκτούν κεντρική θέση στο χώρο των 

εικονικών περιβαλλόντων [Gratch2002]. 

Η έννοια της εµβύθισης (immersion) είναι από τις σηµαντικότερες στο χώρο των εικονικών 

περιβαλλόντων [Robertson1993, Slater1994]. Ο όρος «εµβύθιση» αναφέρεται στη διαδικασία, 

τα τεχνολογικά µέσα και το αποτέλεσµα της αποκοπής των αισθήσεων του χρήστη από το 

φυσικό κόσµο µέσω της τροφοδότησης τους µε ερεθίσµατα µόνο (ή, έστω, σε µεγάλο βαθµό) 

από τον εικονικό. Η διαδικασία της εµβύθισης αφορά, στην ιδανική περίπτωση, το σύνολο των 

αισθήσεων του χρήστη ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, τουλάχιστον την όραση. Χαρακτηρίζεται 

από τη βασική (και προφανή) απαίτηση της παροχής δεδοµένων στο σύνολο των εµπλεκοµένων, 

σε κάθε περίπτωση, ανθρώπινων αισθητηρίων, έτσι ώστε οι διάφορες νοητικές αναπαραστάσεις 

που δηµιουργεί ο χρήστης για το περιβάλλον του, βάσει της κάθε µίας από τις αισθήσεις του, να 
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είναι µεταξύ τους συνεπείς. Ο στόχος αυτός συναντά δυσκολίες οι οποίες έχουν να κάνουν µε τη 

συµβατότητα µεταξύ της νοητικής αναπαράστασης του χρήστη για τον κόσµο και των 

ερεθίσµατα που προέρχονται από τα ιδιοδεκτικά (proprioceptive) αισθητήρια του (στάση, 

κίνηση, κ.τ.λ.) [Venes2009], τα οποία, σε αντίθεση µε τα εξωδεκτικά (exteroceptive) αισθητήρια 

(όραση, γεύση, ακοή, όσφρηση, αφή), δεν µπορούν να τεθούν απ’ ευθείας υπό τον έλεγχο του 

εικονικού περιβάλλοντος [Slater1999a]. 

Ο βαθµός εµβύθισης αποτελεί ένα από τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των εικονικών 

περιβαλλόντων, κατατάσσοντάς τα µεταξύ των περιβαλλόντων πλήρους εµβύθισης (immersive 

virtual environments), όπου η αποµόνωση του χρήστη από το φυσικό περιβάλλον είναι πλήρης 

και ο χρήστης «υλοποιείται» ως µέρος του εικονικού κόσµου [Slater1994a], και των 

περιβαλλόντων µικτής ή επαυξηµένης πραγµατικότητας (mixed ή augmented reality), όπου 

ερεθίσµατα από το εικονικό περιβάλλον επικαλύπτουν ερεθίσµατα από τον φυσικό κόσµο 

δηµιουργώντας µία εµπλουτισµένη αναπαράσταση του φυσικού περιβάλλοντος του χρήστη 

[Azuma1995]. Επαναλαµβανόµενη και παρατεταµένη χρήση εικονικών περιβαλλόντων πλήρους 

ή ακόµα και αυξηµένου βαθµού εµβύθισης µπορεί να δηµιουργήσει θέµατα υγείας [Travis1994, 

Loftin2002]. 

Εξ’ ίσου σηµαντική είναι και η έννοια της παρουσίας (presence) [Zeltzer1992, Steuer1992, 

Slater1994, Slater2002]. Με τον όρο «παρουσία» περιγράφεται η ψυχολογική κατάσταση στην 

οποία ο χρήστης αισθάνεται πως βρίσκεται µέσα στον εικονικό κόσµο αντί στο σηµείο όπου 

βρίσκεται το φυσικό του σώµα, σε αντιστοιχία µε την υποκειµενική ανθρώπινη αίσθηση της 

παρουσίας στον φυσικό κόσµο. Η αίσθηση παρουσίας εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων, 

ένας από τους σηµαντικότερους είναι το τεχνολογικό υπόβαθρο εµβύθισης [IJsselsteijn2000]. 

Εντούτοις, επιτυχής εµβύθιση (όπως και αν αυτό ορίζεται για µία δεδοµένη εφαρµογή) δεν 

συνεπάγεται αυτόµατα και αίσθηση παρουσίας, καθώς η τελευταία επηρεάζεται από ένα πλήθος 

άλλων παραγόντων [Slater1994a, Cavazza2007]. Η δυνατότητα επίτευξης αίσθησης παρουσίας 

είναι ένα από τα πλέον σηµαντικά κριτήρια στην κατηγοριοποίηση των εικονικών περιβαλλόντων 

[Zeltzer1992], ενώ καθιστά δυνατή τη χρήση τους σε τοµείς όπου η σχέση της ανθρώπινης 

νόησης µε το περιβάλλον του ανθρώπινου σώµατος έχει σηµαντικό ρόλο ή αποτελεί αντικείµενο 

διερεύνησης [Sanchez2005]. ∆υστυχώς, είναι δύσκολο να µετρηθεί αντικειµενικά [Slater2004] 

και, κατ’ επέκταση, να επιδιωχθεί συστηµατικά. 

Μία από τις πλέον εκφραστικές και αξιοποιήσιµες µεθόδους κατηγοριοποίησης εικονικών 

περιβαλλόντων είναι η κατηγοριοποίηση κατά Zeltzer [Zeltzer1992]. Σύµφωνα µε αυτή, ένα 

εικονικό περιβάλλον αξιολογείται ως προς την αυτονοµία, την αλληλεπιδραστικότητα και την 

αίσθηση παρουσίας που προσφέρει, όπου η αυτονοµία έχει την έννοια που περιγράφεται στην 

παράγραφο 1.4, δηλαδή, την ικανότητα συστατικών του εικονικού κόσµου να εκδηλώνουν 

συµπεριφορά. Τιµές για τους παραπάνω παράγοντες µπορούν να εκτιµηθούν υποκειµενικά στο 

διάστηµα [0, 1] και να απεικονιστούν σε ένα τρισδιάστατο σύστηµα αξόνων. 
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Σχήµα 2.1 – Κατηγοριο̟οίηση κατά Zeltzer 

Στο σχήµα 2.1 παραπάνω απεικονίζεται ο «κύβος Zeltzer», όπως είναι γνωστός στη 

βιβλιογραφία. Το σηµείο (1, 1, 1) αντιστοιχεί στο ιδανικό (και, ενδεχοµένως, τεχνολογικά 

ανέφικτο) εικονικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από µέγιστη αυτονοµία ενώ παρέχει 

πλήρη αλληλεπιδραστικότητα και µία ολοκληρωτική αίσθηση παρουσίας. Ένα τέτοιο εικονικό 

περιβάλλον θα καθιστούσε τον χρήστη ανίκανο να διαχωρίσει τον εικονικό από τον φυσικό, 

«πραγµατικό» κόσµο. 

2.2.3 Εξοπλισµός 

Ανάλογα µε τις ανάγκες παρουσίασης, τον επιθυµητό βαθµό εµβύθισης και τις δυνατότητες 

δράσης και διεπαφής, στα εικονικά περιβάλλοντα χρησιµοποιούνται διάφορα τεχνολογικά µέσα 

για την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τον εικονικό κόσµο. Αυτά εκτείνονται από συνηθισµένες, 

γενικής χρήσης κατηγορίες υλικού, όπως οθόνες, απλά συστήµατα ήχου, πληκτρολόγια και 

ποντίκια, έως άλλες πολύ πιο εξειδικευµένες. Έτσι, σε εφαρµογές όπου απαιτείται µέγιστος 

βαθµός αποµόνωσης της όρασης του χρήστη, χρησιµοποιούνται κράνη και γυαλιά 

τρισδιάστατης προβολής (head-mounted displays, HMDs, σχήµα 2.2.a παρακάτω) 

[Sutherland1968, Cakmakci2006] τα οποία, έχοντας τη δυνατότητα να προβάλλουν 

διαφορετική εικόνα στο κάθε µάτι του χρήστη, µπορούν να δηµιουργήσουν την ψευδαίσθηση 

της προοπτικής. Επιπλέον, σε περιβάλλοντα όπου επίσης απαιτείται αποµόνωση αλλά δεν 

γίνεται χρήση των παραπάνω µέσων, χρησιµοποιούνται συστήµατα περιφερειακής προβολής 

(surround projection) στα οποία ο εικονικός κόσµος προβάλλεται σε επιφάνειες που 

περιτριγυρίζουν το χρήστη, δίνοντάς του, έτσι, την ψευδαίσθηση πως βρίσκεται µέσα στον 

εικονικό κόσµο. Παράδειγµα τέτοιου συστήµατος είναι το CAVE (CAVE Automatic Virtual 

Environment, σχήµα 2.2.b παρακάτω) το οποίο επιπρόσθετα επιστρατεύει τεχνολογίες 
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παρακολούθησης της στάσης και της κίνησης του χρήστη [Cruz1993], ενώ έχει αξιοποιηθεί σε 

διάφορους τοµείς, όπως η οπτικοποίηση δεδοµένων, η ψυχαγωγία µε υπολογιστές και η ψηφιακή 

τέχνη [Pape1998, Roussou2002, Cavazza2004a, Jacobson2005]. Τα συστήµατα αυτού του 

τύπου παρέχουν τη δυνατότητα της ταυτόχρονης και από κοινού παρατήρησης του εικονικού 

κόσµου από περισσότερους του ενός χρήστες. Τέλος, όταν για λόγους κόστους, εφικτότητας, 

κ.τ.λ. δεν είναι  δυνατή η χρήση ενός εκ των παραπάνω εξειδικευµένων µέσων, η απλή επίπεδη 

οθόνη µπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα παρατήρησης του εικονικού κόσµου σε συµφωνία µε 

τη θέση και τον προσανατολισµό του παρατηρητή, αν συνδυαστεί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό 

[Azarbayejani1993, Lee2009]. 

   

a. Κράνος 3D ̟ροβολής1 b. CAVE2 c. Γάντι αφής1 

Σχήµα 2.2 – Παραδείγµατα υλικού αλληλε̟ίδρασης 

Στον τοµέα της αλληλεπίδρασης του χρήστη µε τον εικονικό κόσµο, διακρίνονται τα 

συστήµατα διεπαφής µε βάση την αφή ή απτικά συστήµατα διεπαφής (haptic interfaces) 

[Srinivasan1997, Grunwald2008], καθώς και τα συστήµατα παρακολούθησης της θέσης, του 

προσανατολισµού, της κίνησης, της στάσης και της κατεύθυνσης του βλέµµατος του χρήστη 

[Azuma1995]. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της πρώτης κατηγορίας είναι το γάντι αφής 

(haptic glove ή dataglove, σχήµα 2.2.c παραπάνω) [Sturman1994], ένα γάντι εφοδιασµένο µε 

κατάλληλους αισθητήρες για τη µέτρηση της κάµψης των δακτύλων του χρήστη το οποίο 

µπορεί να υποστηρίξει ιδιαίτερα προηγµένες µορφές αλληλεπίδρασης µε τον εικονικό κόσµο 

(π.χ. [Figueiredo1993]). Επίσης, διερευνάται η πιθανότητα αλληλεπίδρασης µε τον εικονικό 

κόσµο µέσω της σκέψης και της ηλεκτρικής δραστηριότητας του δέρµατος [Friedman2007]. 

2.2.4 Χρήσεις και εφαρµογές 

Τα εικονικά περιβάλλοντα έχουν εφαρµογές σε τοµείς όπου απαιτείται η εξοµοίωση ενός 

κόσµου ή µέρος του, η εκδήλωση δυναµικής και συµπεριφοράς ευφυών οντοτήτων καθώς και η 

αλληλεπίδραση του χρήστη µε τον εικονικό κόσµο και τους κατοίκους του µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να δεσµεύεται το ενδιαφέρον του χρήστη. Κάποια παραδείγµατα είναι οι τοµείς της 

                                                      

 

1
 Image courtesy: www.5DT.com. 

2
 Crayoland, self-photography by D. Pape. 
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εκπαίδευσης και κατάρτισης, της ψυχαγωγίας µε χρήση υπολογιστή, της προσοµοίωσης και 

αξιολόγησης όπως επίσης και της επιστηµονικής έρευνας. 

Στο χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η πλειοψηφία των συστηµάτων είναι χτισµένα 

γύρω από έναν κεντρικό εικονικό εκπαιδευτή µε δυνατότητες κίνησης και αλληλεπίδρασης µε το 

χρήστη. Η ειδική αυτή κατηγορία εικονικών πρακτόρων αναφέρεται συνολικά ως «κινούµενοι 

πράκτορες-παιδαγωγοί» («animated pedagogical agents») [Johnson2000] ή «εικονικοί 

εκπαιδευτές» («virtual tutors»). Ανήκει στο ευρύτερο πεδίο της εικονικής διήγησης (virtual 

storytelling), το οποίο αφορά τη χρήση εικονικών περιβαλλόντων για την δραµατοποιηµένη 

απεικόνιση πλοκής [Mateas1999, Marsella2000, Cavazza2002, Si2005]. Σε αρκετές περιπτώσεις 

δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής του παρατηρητή, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για 

αφήγηση µε αναδυόµενη δοµή (emergent narrative) [Aylett1999a]. Ως έννοια, η εικονική 

διήγηση έχει αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασµό πλήθους εφαρµογών εικονικών 

περιβαλλόντων στους χώρους της εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας. 

Στην εφαρµογή Design-A-Plant παρουσιάζεται ο εικονικός πράκτορας Herman the Bug 

[Stone1996, Lester1999] (σχήµα 2.3.a παρακάτω). Η εφαρµογή έχει σαν στόχο την ανάπτυξη 

των ικανοτήτων µαθητών για επίλυση προβληµάτων, µέσω µίας διαδικασίας σύνθεσης 

φανταστικών φυτών τα οποία ευδοκιµούν σε συγκεκριµένες συνθήκες. Ο ρόλος του Herman the 

Bug είναι να µετατρέπει τη διαδικασία αυτή σε µία ευχάριστη εµπειρία πραγµατοποιώντας 

διάφορες ενέργειες καθαρά ψυχαγωγικού χαρακτήρα, αλλά και να βοηθά τον µαθητή 

παρέχοντας πληροφορίες και βοήθεια. 

Αντίστοιχης φιλοσοφίας, η Adele είναι ένας εικονικός πράκτορας σε εφαρµογές εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα µέσω του World-Wide Web, µε χαρακτηριστικά όπως µία ανθρωπόµορφη και, άρα, 

προσφιλή στο χρήστη παρουσίαση, δυνατότητα παρακολούθησης και σχολιασµού των 

ενεργειών του, όπως επίσης και υποβοήθησή του µέσω στοιχείων και επεξηγήσεων 

[Johnson1999] (σχήµα 2.3.b παρακάτω). Η Adele έχει χρησιµοποιηθεί κυρίως σε εφαρµογές 

ιατρικού και κλινικού περιεχοµένου. 

Με γνωστικό αντικείµενο και στόχους που κινούνται σε περισσότερο τεχνικό επίπεδο, ο 

WHIZLOW είναι ένας εικονικός πράκτορας µε στόχο την εξοικείωση αρχαρίων µε θέµατα 

αρχιτεκτονικής υπολογιστών και συστηµάτων [Lester1999a] (σχήµα 2.3.c παρακάτω). Σε 

αντίθεση µε τον Herman the Bug και την Adele, ο WHIZLOW κατοικεί σε ένα πλήρως 

τρισδιάστατο εικονικό κόσµο, την CPU CITY, η οποία είναι µία διαισθητική µεταφορά του 

εσωτερικού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και, έτσι, διαθέτει κτήρια όπως «RAM», «CPU» και 

«hard drive». Με στόχο την επεξήγηση της λειτουργίας του υπολογιστή, ο WHIZLOW µπορεί 

να εκτελεί ενέργειες οι οποίες αντιστοιχούν σε µεµονωµένες εντολές ή ολοκληρωµένα 

προγράµµατα. Η απεικόνιση των ενεργειών περιλαµβάνει µετακίνηση µεταξύ κτηρίων και 
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αντικείµενα που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες εντολές, γεγονός που οδηγεί στην δέσµευση της 

προσοχής του παρατηρητή και στην καλύτερη κατανόηση της απεικονιζόµενης διαδικασίας. 

   

a. Herman the Bug b. Adele c. WhizLow in CPU City 

Σχήµα 2.3 – Παραδείγµατα εκ̟αιδευτικών εικονικών ̟ρακτόρων 

Ένας συνθετότερος και µε ευρύτερη εφαρµογή εικονικός εκπαιδευτής είναι ο Steve (Soar 

Training Expert for Virtual Environments) [Johnson1998] (σχήµα 2.4.a παρακάτω). Ο ρόλος 

του είναι να υποστηρίζει την κατάρτιση σπουδαστών στη διεκπεραίωση διαδικασιών και τη 

χρήση εξοπλισµού. Ο Steve διαθέτει ένα πλήρως τρισδιάστατο εικονικό σώµα (το οποίο µπορεί 

να πάρει διάφορες µορφές µε συνηθέστερη αυτή του συνδυασµού κεφαλιού-κορµού-χεριού), ενώ 

κατοικεί σε ένα τρισδιάστατο εικονικό κόσµο κατάλληλα διαµορφωµένο για την κάθε 

εκπαιδευτική συνεδρία. Στον ίδιο εικονικό κόσµο εµβυθίζονται και οι σπουδαστές, σε αντίθεση 

µε τα συστήµατα που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Ο Steve έχει τη δυνατότητα να εξηγεί 

διαδικασίες βηµατικά, να παρέχει επεξηγήσεις, να παρακολουθεί τις κινήσεις των σπουδαστών 

και να τους διορθώνει. Επίσης, µπορεί να καταδεικνύει µε τον δείκτη του εικονικού του χεριού 

συγκεκριµένα σηµεία ελέγχου εξοπλισµού (χειριστήρια, όργανα µετρήσεων, κ.α.) και να 

κατευθύνει το βλέµµα του προς τον ή τους χρήστες, γεγονός µε ιδιαίτερη σηµασία για την 

επίτευξη πιστευτότητας στην αλληλεπίδραση µεταξύ εικονικών πρακτόρων και ανθρώπων-

χρηστών [Lester1999b]. 

  

a. STEVE b. MRE 

Σχήµα 2.4 – Παραδείγµατα εικονικών ̟ρακτόρων για κατάρτιση και εξάσκηση 

Η συµπεριφορά του Steve παράγεται µε χρήση του SOAR, ενός συστήµατος 

συµπερασµατολογίας βασισµένο σε κανόνες [Laird1987] το οποίο έχει αποτελέσει τη βάση για 

πολλές εφαρµογές στο χώρο της Τεχνητής Νοηµοσύνης γενικά, αλλά και µε στόχο ευφυείς 
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εικονικούς πράκτορες, ειδικότερα. Ο Steve έχει ενσωµατωθεί σε ένα πλήθος εφαρµογών 

εκπαίδευσης, όπως το Mission Rehearsal Exercise System (MRE) (σχήµα 2.4.b παραπάνω), 

όπου και τονίζεται η δυσκολία στην ολοκλήρωση των διαφόρων συστατικών τα οποία είναι 

απαραίτητα για τη λειτουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος [Swartout2006]. Το MRE έχει ως 

αντικείµενο την εκπαίδευση στρατιωτών σε θέµατα χειρισµού κρίσεων, όπως την αντιµετώπιση 

ατυχηµάτων και την προστασία τραυµατιών σε εµπόλεµη κατάσταση. Επιπλέον, έχει 

αξιοποιηθεί για την εκπαίδευση σε τεχνικές διαλόγου και διαπραγµάτευσης σε καταστάσεις 

πίεσης [Traum2005], όπως επίσης και στην ενσωµάτωση µοντέλων συναισθηµάτων σε εικονικούς 

πράκτορες για εφαρµογές εκπαίδευσης και διαλόγου [Gratch2000]. 

Τα εικονικά περιβάλλοντα βρίσκουν εφαρµογές και στο χώρο της υγείας, όπως, για παράδειγµα, 

η πολυµεσική παραγωγή «Carmen’s Bright Ideas» η οποία αξιοποιεί έναν εικονικό πράκτορα 

και την ιδέα του διαδραστικού παιδαγωγικού δράµατος (interactive pedagogical drama) για να 

εκπαιδεύσει µητέρες παιδιών µε καρκίνο σε θέµατα επίλυσης προβληµάτων [Marsella2003]. Οι 

θεραπευτικές ιδιότητες της αίσθησης της παρουσίας σε εικονικά περιβάλλοντα εµβύθισης, µε 

στόχο την αντιµετώπιση πόνου, ιδεοληψιών και καταστάσεων µετατραυµατικού άγχους, όπως 

επίσης και η χρήση των εικονικών περιβαλλόντων ως ερευνητικών εργαλείων στο χώρο της 

Νευρολογίας, έχουν επίσης διερευνηθεί [Riva1998, Sanchez2005]. Εντούτοις, η έννοια του 

εικονικού πράκτορα δεν είναι πάντα σχετική µε την κάθε εφαρµογή, µε αποτέλεσµα αρκετές 

προτάσεις να βασίζονται σε τεχνολογίες από το χώρο της Εικονικής Πραγµατικότητας και να 

χαρακτηρίζονται από ευφυή και βασισµένη σε γνώση ανταλλαγή πληροφορίας µε το χρήστη, 

αλλά να µην µπορούν να χαρακτηριστούν ως ολοκληρωµένα εικονικά περιβάλλοντα µε την 

έννοια που δίνεται στην παράγραφο 1.7 αλλά περισσότερο ως έµπειρα συστήµατα (expert 

systems) µε προηγµένες δυνατότητες απεικόνισης και αλληλεπίδρασης, όπως, για παράδειγµα, 

το σύστηµα «Expert Surgical Assistant» [Billinghurst1996]. 

O SAM είναι ένας εικονικός πράκτορας µε αντικείµενο την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία 

παιδιών χωρίς επίβλεψη [Cassell2000] (σχήµα 2.5.a παρακάτω). Σαν προσέγγιση, έχει την 

ιδιαιτερότητα της δυνατότητας αλληλεπίδρασης µεταξύ του δικού του εικονικού χώρου και του 

φυσικού περιβάλλοντος του παιδιού, χαρακτηριστικό που περιγράφεται ως «διαµοιραζόµενη 

πραγµατικότητα» («shared reality»). Ο εικονικός κόσµος του SAM προβάλλεται σε µία επίπεδη 

οθόνη, µεταξύ της οποίας και του παιδιού βρίσκεται ένα συναρµολογούµενο κάστρο. Επίσης, 

µπροστά από το κάστρο υπάρχει µία επιφάνεια ευαίσθητη στην πίεση, χάρη στην οποία ο SAM 

µπορεί να αντιλαµβάνεται τα κοµµάτια τα οποία το παιδί µεταχειρίζεται. Σε συνδυασµό µε ένα 

σύστηµα αναγνώρισης του τόνου και της έντασης της φωνής του παιδιού, το σύστηµα µπορεί να 

δίνει οδηγίες στο παιδί, να το κατευθύνει προς την συναρµολόγηση του κάστρου, να διατηρεί το 

ενδιαφέρον του και να δηµιουργεί την ψευδαίσθηση της µετάβασης αντικειµένων, κατά την 

εξέλιξη του παιχνιδιού, από τον εικονικό κόσµο στο φυσικό και αντίστροφα. 
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a. SAM b. FearNot 

Σχήµα 2.5 – Παραδείγµατα εικονικών ̟ρακτόρων για αλληλε̟ίδραση µε ̟αιδιά 

Το σύστηµα FearNot είναι ένα εικονικό περιβάλλον µε στόχο την αντιµετώπιση των 

ψυχολογικών συνεπειών που έχει σε παιδιά ο ενδοσχολικός εκφοβισµός (bullying) [Aylett2005] 

(σχήµα 2.5.b παραπάνω). Στην αρχή κάθε συνεδρίας, το σύστηµα παρουσιάζει στο παιδί τον 

χώρο ενός σχολείου. Στη συνέχεια, απεικονίζεται ένα συµβάν εκφοβισµού µεταξύ δύο παιδιών 

τα οποία αναπαρίστανται από εικονικούς πράκτορες. Με το πέρας του συµβάντος, το θύµα 

απευθύνεται στο παιδί ζητώντας συµβουλές για την αντιµετώπιση παρόµοιων περιστατικών και, 

µέσα από επαναλήψεις της παραπάνω διαδικασίας (στις οποίες η εξέλιξη του περιστατικού 

επηρεάζεται από τις επιλογές του παιδιού) το σύστηµα προσπαθεί να µεταδώσει ένα 

συγκεκριµένο διδακτικό µήνυµα. Με βάση το σύστηµα FearNot έχει διερευνηθεί και 

τεκµηριωθεί η σχέση µεταξύ της ικανότητας διατήρησης ενός υψηλού επιπέδου 

συναισθηµατικής εµπλοκής των συµµετεχόντων και της αποτελεσµατικότητας εφαρµογών 

εικονικών περιβαλλόντων στην εκπαίδευση και την ψυχαγωγία [Paiva2005]. 

Η δυνατότητα των εικονικών περιβαλλόντων να υποστηρίξουν τοµείς µε αµιγώς ψυχαγωγικό 

χαρακτήρα έχει επίσης διερευνηθεί, καθώς τα παιχνίδια µε υπολογιστή αποτελούν, πλέον, ένα 

χώρο µε τεράστια εµπορική δυναµική αλλά και σηµαντικά τεχνολογικά επιτεύγµατα. 

Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι τα µεγάλης κλίµακας δικτυακά ̟αιχνίδια (massively-multiplayer 

online games, MMΟs) τα οποία έχουν επικρατήσει χάρη στην παράλληλη εξέλιξη του Internet και 

την µεγάλη διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Τα MMOs είναι συστήµατα στα οποία ο χρήστης 

συνδέεται κυρίως µέσω του Internet και εισάγεται σε έναν εικονικό κόσµο στον οποίο 

συνυπάρχει µε µεγάλο αριθµό άλλων παικτών. Τα διαθέσιµα παιχνίδια σήµερα χαρακτηρίζονται 

από µία ποικιλία στόχων, διακρίνονται όµως όλα από κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία 

τα κατατάσσουν χωρίς διαπραγµάτευση στην κατηγορία των εικονικών περιβαλλόντων όπως 

αυτά ορίζονται στο κεφάλαιο 1: ο εικονικός κόσµος διαθέτει αντικείµενα µε δυνατότητες 

αλληλεπίδρασης ενώ, εκτός από τους παίκτες, κατοικείται και από εικονικούς πράκτορες (non-

player characters, NPCs) οι οποίοι λειτουργούν αυτόνοµα έχοντας συγκεκριµένους στόχους. Ο 

ρόλος των NPCs ποικίλει: µπορεί να είναι απλοί χαρακτήρες χωρίς δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης µε τους παίκτες, χαρακτήρες µε συγκεκριµένο κοινωνικό ρόλο (π.χ. φρουροί, 

πωλητές, οδηγοί, κ.τ.λ.) ή, ακόµα, να έχουν κρίσιµο ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής. Ιδιαίτερα η 

τελευταία κατηγορία διακρίνεται, συνήθως, από προηγµένες δυνατότητες παραγωγής 
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συµπεριφοράς, δανειζόµενη τεχνικές και προσεγγίσεις από το χώρο της Τεχνητής Νοηµοσύνης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα World of Warcraft1 [Blizzard2009] (σχήµα 2.6.a παρακάτω) και 

EVE Online2 [CCP2009] (σχήµα 2.6.b παρακάτω) ως εκπρόσωποι του χώρου των MMOs. 

  

a. World of Warcraft1 b. EVE Online2 

Σχήµα 2.6 – Παραδείγµατα εικονικών ̟ρακτόρων σε MMOs 

Λόγω της εµπορικότητάς τους, τα MMOs εκµεταλλεύονται, κατά κανόνα, την τελευταία λέξη 

της τεχνολογίας σε θέµατα γραφικών, ήχου και αλληλεπίδρασης, ενώ συχνά υποστηρίζουν 

εξοπλισµό εµβύθισης και διεπαφής µε βάση την αφή. Η δυνατότητά τους, όµως, να προσφέρουν 

στην επιστηµονική έρευνα περιορίζεται ακριβώς από αυτόν τον εµπορικό τους χαρακτήρα, ο 

οποίος συνήθως τα δεσµεύει µε κλειστά πνευµατικά δικαιώµατα και πατέντες. Επιπλέον, ο 

στόχος της ταχείας παραγωγής εµπορεύσιµων αποτελεσµάτων οδηγεί, όχι σπάνια, στην 

υιοθέτηση ad hoc και µε αµφιλεγόµενη θεωρητική ισχύ προσεγγίσεων, γεγονός που περιορίζει 

ακόµα περισσότερο τη δυνατότητα προσφοράς του συγκεκριµένου χώρου στην επιστηµονική 

έρευνα. Αξίζει να σηµειωθεί πως, παρ’ όλα αυτά, πολλά παιχνίδια – MMOs και µη – έχουν 

αποτελέσει τη βάση για ερευνητικές προσπάθειες σε διάφορα επιστηµονικά πεδία 

συµπεριλαµβανοµένων και των εικονικών περιβαλλόντων [Laird2001, Jacobson2005, 

Bainbridge2007, Lugrin2007]. 

Ο χώρος των παιχνιδιών µε υπολογιστή έχει να επιδείξει πολλά πρόσθετα παραδείγµατα, µε 

µικρότερη έως ανύπαρκτη υποστήριξη για συνύπαρξη πολλών παικτών αλλά µε αξιοσηµείωτες 

δυνατότητες ευφυούς συµπεριφοράς από τη µεριά των εικονικών πρακτόρων. Για παράδειγµα, 

το παιχνίδι Sims1 (σχήµα 2.7.a παρακάτω) δίνει στο χρήστη τον έλεγχο ενός ανθρωπόµορφου 

εικονικού χαρακτήρα στον τρισδιάστατο εικονικό κόσµο ενός σπιτιού [EA2009]. Πέραν του 

βαθµού στον οποίο ελέγχεται από τον χρήστη, ο εικονικός πράκτορα έχει και την ικανότητα 

αυτόνοµης συµπεριφοράς. Ο παίκτης ορίζει επιλεκτικά τους στόχους του εικονικού πράκτορα ο 

οποίος, µε τη σειρά του, δηµιουργεί πλάνα ενεργειών µε στόχο την επίτευξή των στόχων που 
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2 Copyright CCP hf. 



 

 
30 

του ανατίθενται από τον χρήστη πέραν αυτών τους οποίους έχει θέσει ο ίδιος. Οι εικονικοί 

πράκτορες έχουν προτιµήσεις και ανάγκες, η συµβατότητα των οποίων µε τους εκάστοτε 

στόχους τους επηρεάζει τη συναισθηµατική τους κατάσταση βάση ενός απλού µοντέλου 

συναισθηµάτων. Επιπλέον, αξιοσηµείωτες είναι και οι δυνατότητές τους για εκδήλωση 

κοινωνικότητας και πολυεπίπεδων σχέσεων µεταξύ τους. 

  

a. Sims1 b. Creatures2 

Σχήµα 2.7 – Παραδείγµατα ̟αιχνιδιών µε ευφυείς εικονικούς ̟ράκτορες 

Ένα άλλο παράδειγµα παιχνιδιού µε χαρακτηριστικά εικονικού περιβάλλοντος είναι το 

Creatures2 [Cliff1999] (σχήµα 2.7.b παραπάνω). Το συγκεκριµένο παιχνίδι εξελίσσεται σε ένα 

εικονικό κόσµο ο οποίος δεν είναι τρισδιάστατος αλλά οι χαρακτήρες που κατοικούν σ’ αυτόν 

διαθέτουν εντυπωσιακά χαρακτηριστικά εξελιξιµότητας, αναπαραγωγής, αλληλεπίδρασης και 

ικανοτήτων µάθησης. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει σηµειωθεί µεγάλη πρόοδος ως προς τον 

ρεαλισµό στην απεικόνιση και την φυσικότητα στην κίνηση στον τοµέα της αναπαράστασης 

εικονικών πρακτόρων για σκοπούς προσοµοίωσης και ψυχαγωγίας [Badler2000a], ειδικά στην 

περίπτωση των εικονικών ανθρώπων (virtual humans) [Badler1993, Boulic1997, Noma2000]. 

Το ACE (agent common environment) είναι ένα περιβάλλον ορισµού και εκτέλεσης 

εφαρµογών και σεναρίων µε έναν ή περισσότερους εικονικούς ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν 

ικανότητα αντίληψης και αλληλεπίδρασης µε αντικείµενα στο περιβάλλον τους [Kallmann2000] 

(σχήµα 2.8.a παραπάνω). Χαρακτηριστικό του ACE είναι το ότι επικεντρώνεται σε θέµατα 

ρεαλιστικής απεικόνισης, κίνησης και εκτέλεσης ενεργειών, ενώ µεταφέρει την ευθύνη της 

παραγωγής συµπεριφοράς σε κατάλληλα τµήµατα λογισµικού τα οποία εισάγονται στο σύστηµα 

ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε εφαρµογής. Επιπλέον, το σύστηµα παρέχει ισχυρά εργαλεία 

ορισµού του εικονικού κόσµου, της κίνησης των εικονικών ανθρώπων και της αλληλεπίδρασής 
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τους µε αντικείµενα, λειτουργώντας, έτσι, όχι απλά ως µία βάση εκτέλεσης σεναρίων και 

εφαρµογών, αλλά σαν ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης. 

  

a. ACE b. SimHuman 

Σχήµα 2.8 - Συστήµατα ανά̟τυξης εικονικών ̟εριβαλλόντων και εικονικών ̟ρακτόρων 

Παρόµοιας φιλοσοφίας είναι και το σύστηµα SimHuman [Vosinakis2005] (σχήµα 2.8.b 

παραπάνω). Το σύστηµα παρέχει τα απαραίτητα µέσα για τον ορισµό του εικονικού κόσµου και 

των αντικειµένων που περιέχονται σε αυτόν, όπως επίσης και της εµφάνισης και της κίνησης των 

εικονικών πρακτόρων. Επιπλέον, σε µία προσπάθεια κάλυψης του κενού που υπάρχει στο χώρο 

των ολοκληρωµένων εργαλείων ανάπτυξης εφαρµογών εικονικών περιβαλλόντων, το σύστηµα 

ενσωµατώνει µοντέλα αντίληψης, εντοπισµού και χειρισµού συγκρούσεων καθώς και ρεαλιστικής 

µορφοποίησης της σκελετικής δοµής και του ρουχισµού των εικονικών πρακτόρων, ώστε να µη 

δηµιουργούνται οπτικές ανωµαλίες κατά την κίνηση και τη µετάβαση µεταξύ στάσεων. Το 

σύστηµα δίνει έµφαση στον κρίσιµο παράγοντα της εκτέλεσης σε πραγµατικό χρόνο, ενώ 

υποστηρίζει εγγενώς την ενσωµάτωση και αξιοποίησή του σε σύνθετες εφαρµογές. 

Μία εξαντλητική παρουσίαση των τοµέων εφαρµογής των εικονικών περιβαλλόντων θα ήταν 

πέρα από τους στόχους της παρούσας διατριβής. Ενδεικτικά, αναφέρονται εφαρµογές – µε, 

κατά περίπτωση, µεγαλύτερη ή µικρότερη έµφαση σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και 

λειτουργικά στοιχεία – στην οπτικοποίηση εξειδικευµένων επιστηµονικών δεδοµένων 

[Bryson1991, Hitchner1992, Weiskopf2000], την µοντελοποίηση µη-ανθρωπόµορφων 

εικονικών πρακτόρων [Terzopoulos1994], την ιστορική αναπαράσταση [Papagiannakis2002, 

Shao2006], την παρουσίαση [Noma2000], τον προσανατολισµό σε χώρους όπως θέατρα και 

µουσεία [Dijk2003, Ibanez2003], την τέχνη [Cavazza2004a, Cavazza2005] και την κοινωνική 

δικτύωση [Rymaszewski2006]. 

2.3 Μεθοδολογίες αναπαράστασης 

Όπως φαίνεται παραπάνω, τα εικονικά περιβάλλοντα είναι σύνθετα υπολογιστικά συστήµατα µε 

µεγάλη διαφοροποίηση ως προς το σχεδιασµό, τα τεχνολογικά µέσα και τους τοµείς 

εφαρµογής. Παρ’ όλα αυτά, µοιράζονται, σε κάθε περίπτωση, κάποια κοινά χαρακτηριστικά και 

στοιχεία, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.7. Το σηµαντικότερο από αυτά – καθώς 
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απευθύνεται στο σύνολο των υπόλοιπων συστατικών ενός δεδοµένου εικονικού περιβάλλοντος – 

είναι το µοντέλο του εικονικού κόσµου. Σαν αποτέλεσµα, τα µέσα και οι µεθοδολογίες 

µοντελοποίησης εικονικών κόσµων αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. 

Το µοντέλο του εικονικού κόσµου πρέπει, ανά πάσα στιγµή, να ικανοποιεί ένα σύνολο αναγκών 

αναπαράστασης. Με βάση την κοινή ανθρώπινη αντίληψη για τις έννοιες «κόσµος» και 

«αντικείµενο», αλλά και το εικονικό περιβάλλον αναφοράς της παραγράφου 1.7, αυτές µπορούν 

να διακριθούν σε εκείνες που αφορούν (α) την παρουσίαση και τη µορφοποίηση του εικονικού 

κόσµου, (β) την σηµασιολογία των διαφόρων συστατικών του, και (γ) τις δυνατότητες 

αλληλεπίδρασης µεταξύ εικονικού κόσµου και εικονικών πρακτόρων. 

2.3.1 Φυσική αναπαράσταση 

Η φυσική αναπαράσταση του εικονικού κόσµου περιγράφει την οπτική και ακουστική του 

παρουσίαση, όπως επίσης και, σε αρκετές περιπτώσεις, την απευθυνόµενη σε άλλες ανθρώπινες 

αισθήσεις (αφή, κ.τ.λ.) µορφοποίησή του. Επιπλέον, καθορίζει την σκελετική (ή την όποιας 

άλλης προσέγγισης) δοµή των συστατικών του (π.χ. σε περιπτώσεις εικονικών σωµάτων και 

άλλων σύνθετων αντικειµένων), όπως επίσης και τη λογική µεταβολής και εξέλιξης των 

παραπάνω στο χρόνο. Έτσι, δεν αποτελεί µόνο ένα µέσο παρουσίασης του εικονικού κόσµου, 

αλλά µία πλήρη και ακριβή περιγραφή της χωρικής του υπόστασης και της δοµής του. Η 

φυσική αναπαράσταση του εικονικού κόσµου είναι, ουσιαστικά, η εικονική µεταφορά της 

φυσικής υπόστασης την οποία θα είχε ο αναπαριστώµενος κόσµος αν αποτελούσε µέρος του 

φυσικού κόσµου. 

2.3.1.1 Γράφηµα σκηνής 

Ο χώρος των Γραφικών µε Υπολογιστές έχει να επιδείξει πλήθος προσεγγίσεων ικανών να 

αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της φυσικής αναπαράστασης εικονικών κόσµων [Foley1990]. Από 

τις πλέον διαδεδοµένες και ευρέως χρησιµοποιούµενες σε εφαρµογές εικονικής 

πραγµατικότητας και εικονικών περιβαλλόντων είναι η ανα̟αράσταση γραφήµατος σκηνής (scene-

graph ή scenegraph representation) [Sowizral2000, Reiners2002]. 

Το γράφηµα σκηνής είναι µία δενδροειδής ιεραρχική δοµή η οποία περιγράφει πλήρως µία 

σκηνή. Τα γραφήµατα σκηνής αφορούν, κατά κανόνα, τρισδιάστατες σκηνές (εντούτοις, οι αρχές 

και οι έννοιες στις οποίες βασίζονται έχουν γενικότερη ισχύ). Για τη µορφοποίηση ενός 

στιγµιότυπου της σκηνής, το υποσύστηµα γραφικών διατρέχει ολόκληρο το γράφηµα σκηνής 

ξεκινώντας από τη ρίζα, διαδικασία η οποία επαναλαµβάνεται ανά καρέ µορφοποίησης. Οι 

κόµβοι ενός γραφήµατος σκηνής είναι διαφόρων τύπων, µε κυριότερο σηµείο διαφοροποίησης 

τη θέση τους στο γράφηµα: οι κόµβου-φύλλα συνήθως αναπαριστούν απλά, πρωταρχικά 

στοιχεία γεωµετρίας (σηµείο, ευθύγραµµο τµήµα, τρίγωνο, κ.τ.λ.), σύνθετα στοιχεία γεωµετρίας 

(σφαίρα, κύβος, κύλινδρος, επιφάνεια, κ.τ.λ.), χαρακτηριστικά απεικόνισης (υλικά, υφή, 
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φωτισµός, κ.τ.λ.) και άλλα στοιχεία µε συγκεκριµένη αναπαράσταση (ήχος, σηµεία 

αλληλεπίδρασης, κίνηση, κ.τ.λ.)·  οι εσωτερικοί κόµβοι οµαδοποιούν µέρη του γραφήµατος σε 

συγκεκριµένα υποδέντρα, στα οποία µπορούν – ανάλογα µε τον τύπο τους – να εφαρµόζουν 

συγκεκριµένους χωρικούς µετασχηµατισµούς (µετατόπιση, περιστροφή, κλιµάκωση). 

Η δενδροειδής δοµή του γραφήµατος σκηνής και η ικανότητά του να εφαρµόζει 

µετασχηµατισµούς επικεντρωµένους σε συγκεκριµένα µέρη του, το καθιστά µία ιδανική 

προσέγγιση για την αναπαράσταση σκηνών στις οποίες είναι απαραίτητη, εκτός από την απλή 

απεικόνιση, η µοντελοποίηση της δοµής του εικονικού κόσµου και η λογική οµαδοποίηση των 

συστατικών του. Για τον ίδιο λόγο, το γράφηµα σκηνής είναι η προτιµητέα επιλογή για 

εφαρµογές µε κίνηση (animation) και εντοπισµένη αλληλεπίδραση µε συγκεκριµένα, 

µεµονωµένα µέρη του εικονικού κόσµου. 

2.3.1.2 X3D/VRML 

Το X3D (eXtensible 3D graphics) είναι µία αρχιτεκτονική αναπαράστασης τρισδιάστατων 

σκηνών βασισµένη στην έννοια του γραφήµατος σκηνής [Brutzman2007, X3D2009]. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά του είναι τα παρακάτω: 

� Είναι αποσυνδεδεµένο από την υλοποίηση καθώς είναι προσανατολισµένο αποκλειστικά 

στην εννοιολογική περιγραφή της σκηνής, γεγονός που του δίνει µεγάλη µεταφερσιµότητα 

και αυξάνει τις επιλογές υλοποίησης. 

� Βασίζεται σε µία ολοκληρωµένη και λεπτοµερή προδιαγραφή και έτσι παράγει συνεπή και 

οµοιόµορφα αποτελέσµατα ανεξάρτητα – σε µεγάλο βαθµό – από την υλοποίηση. 

� Υποστηρίζει διάφορες µορφές κωδικοποίησης αρχικών δεδοµένων, έχοντας τη δυνατότητα 

να επεξεργαστεί ορισµούς σκηνών σε XML όσο και µε βάση την παλαιότερη γλώσσα 

VRML 2.0 (ή VRML97, όπως είναι επίσης γνωστή) [X3D2009], της οποίας αποτελεί 

διάδοχο. Επιπλέον, αναγνωρίζει δεδοµένα σε συµπιεσµένη µορφή. 

� Είναι τµηµατοποιηµένο, επιτρέποντας σε υλοποιήσεις να ενσωµατώσουν µόνο τα µέρη 

εκείνα της λειτουργικότητάς του που τις αφορούν. 

� Υποστηρίζει, σε επίπεδο προδιαγραφής, µορφοποίηση σε πραγµατικό χρόνο. 

� Είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και διατίθεται δωρεάν. 

Όπως τα περισσότερα γραφήµατα σκηνής, το X3D διαθέτει τύπους κόµβων για τα συνηθέστερα 

συστατικά µίας σκηνής, όπως χωρικούς µετασχηµατισµούς (π.χ. Transform), πρωταρχικά 

γεωµετρικά σχήµατα (π.χ. Box, Sphere, Cylinder και Cone), χαρακτηριστικά υλικών, σκίασης 

και υφής (π.χ. Appearance, Material και ImageTexture), πλέγµατα και επιφάνειες (π.χ. 

IndexedLineSet και IndexedFaceSet), ήχο και πολυµέσα (π.χ. Sound, AudioClip και 

MovieTexture), φωτισµό (π.χ. PointLight και DirectionalLight), κ.τ.λ. Επιπλέον, διαθέτει 
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εξειδικευµένους κόµβους για αλληλεπίδραση µε το χρήση (κόµβους τύπου «Sensor»), 

παρεµβολή τιµών (κόµβους τύπου «Interpolator»), ορισµό συµπεριφοράς µε χρήση των 

γλωσσών JavaScript και Java (Script), ορισµό NURB καµπύλων και επιφανειών [Piegl1997], 

σκηνές µε γεωαναφορά, κ.α. Ακόµα, διαθέτει τη δυνατότητα ορισµού µεταδεδοµένων ανά 

κόµβο, κάτι που έχει µεγάλη σηµασία για τον ορισµό εικονικών κόσµων. Τέλος, χάρη στην 

παλαιότερη εξάπλωση της VRML, στο Internet υπάρχει µεγάλη διαθεσιµότητα µοντέλων, τόσο 

υπό τη µορφή εµπορικών προϊόντων όσο και δωρεάν. 

Χάρη στα παραπάνω χαρακτηριστικά, το πρότυπο X3D, είναι ικανό να περιγράψει εικονικούς 

κόσµους µε µεγάλη γεωµετρική ακρίβεια, ικανοποιητικά επίπεδα απεικόνισης και αυξηµένες 

δυνατότητες συµπεριφοράς και αλληλεπίδρασης. Σε συνδυασµό µε ένα ολοκληρωµένο 

µηχανισµό εξωτερικού ελέγχου της σκηνής («scene authoring interface», SAI) τον οποίο 

παρέχει, αποτελεί µία ελκυστική επιλογή για το υπόβαθρο φυσικής αναπαράστασης εικονικών 

κόσµων σε εικονικά περιβάλλοντα. Για το λόγο αυτό, έχει ήδη χρησιµοποιηθεί σε αρκετές 

εφαρµογές εικονικών περιβαλλόντων [Aylett1999, Behr2004]. 

2.3.1.3 Java3D 

Το Java3D είναι ένα γενικής χρήσης γράφηµα σκηνής υλοποιηµένο σε Java [Java3D2009]. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα παρακάτω: 

� Παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης διαφόρων βιβλιοθηκών χαµηλού επιπέδου για 

µορφοποίηση γραφικών, όπως OpenGL και Direct3D (παράγραφος 2.3.1.7), ανάλογα µε 

την πλατφόρµα. 

� Σε αντίθεση µε τα OpenSceneGraph και OpenSG, δεν αποτελεί ένα διαµεσολαβητή 

µεταξύ της εφαρµογής και της βιβλιοθήκης µορφοποίησης· αντίθετα, υιοθετεί µία πλήρως 

αντικειµενοστρεφή προσέγγιση, προσανατολισµένη στη σκηνή και όχι στο υπόβαθρο 

µορφοποίησης. 

� ∆ιαθέτει εγγενή υποστήριξη για ήχο µε χωρικά χαρακτηριστικά, όπως επίσης και για 

εξοπλισµό απτικής αλληλεπίδρασης και στερεοσκοπικής προβολής, συµπεριλαµβανοµένων 

συστηµάτων CAVE και HMDs. 

� Υποστηρίζει προηγµένες τεχνικές µορφοποίησης και σκίασης (shaders), ενώ λειτουργεί 

τόσο σε άµεση όσο και διατηρούµενη κατάσταση (παράγραφος 2.3.1.7). 

� Μπορεί να επεξεργαστεί αρχεία ορισµού σκηνών σε διάφορες µορφές, 

συµπεριλαµβανοµένων VRML και X3D. 

� Είναι, πλέον, ανοικτής αρχιτεκτονικής, διατίθεται δωρεάν ενώ υποστηρίζεται από οµάδες 

χρηστών. 
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Όπως τα περισσότερα γραφήµατα σκηνής, το Java3D διαθέτει τύπους κόµβων για τα 

συνηθέστερα συστατικά µίας σκηνής, όπως χωρικούς µετασχηµατισµούς (π.χ. Transform), 

γεωµετρία (π.χ. Shape3D), χαρακτηριστικά υλικών, σκίασης και υφής (π.χ. Appearance, 

Material, Texture2D και Texture3D), ήχο και πολυµέσα (π.χ. Sound, AudioClip και 

AuralAttributes), φωτισµό (π.χ. PointLight και DirectionalLight), κ.τ.λ. Επιπλέον, διαθέτει 

εξειδικευµένους κόµβους για αλληλεπίδραση µε το χρήση (InputDevice και Sensor), 

παρεµβολή τιµών (κόµβους τύπου «Interpolator»), κ.α. Τέλος, χάρη στον µεγάλο αριθµό 

διαθέσιµων µετατροπέων και την ποικιλία µορφών αρχικών δεδοµένων τις οποίες υποστηρίζει, 

ωφελείται από τη µεγάλη διαθεσιµότητα µοντέλων στο Internet, τόσο υπό τη µορφή εµπορικών 

όσο και δωρεάν προϊόντων. 

Χάρη στα παραπάνω χαρακτηριστικά, το Java3D είναι ικανό να καλύψει το σύνολο των 

υπολογιστικών αναγκών που άπτονται της φυσικής αναπαράστασης εικονικών κόσµων σε 

εικονικά περιβάλλοντα. Σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι είναι ένα σύγχρονο προϊόν µε ιδιαίτερα 

ευρεία και έντονη υποστήριξη, µπορεί να σταθεί ως µία ολοκληρωµένη και πολυεπίπεδης 

λειτουργικότητας επιλογή [Sowizral1999]. 

2.3.1.4 OpenSceneGraph 

Το OpenSceneGraph είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης εφαρµογών γραφικών υψηλής απόδοσης 

βασισµένο στην έννοια του γραφήµατος σκηνής [Kuehne2007, OpenSceneGraph2009]. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα παρακάτω: 

� Στηρίζεται στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ και στη βιβλιοθήκη OpenGL 

(παράγραφος 2.3.1.7). Σαν αποτέλεσµα, δεσµεύει σε σηµαντικό βαθµό το χρήση µε 

προκαθορισµένες επιλογές υλοποίησης, µε τις όποιες αρνητικές συνέπειες έχει µία τέτοια 

δέσµευση να αντισταθµίζονται από την αυξηµένη απόδοση, τις προηγµένες δυνατότητες και 

την ευρεία µεταφερσιµότητα των συγκεκριµένων επιλογών. 

� Υποστηρίζει µία µεγάλη ποικιλία µορφών αρχείων και βάσεων δεδοµένων για τον ορισµό 

σκηνών, συµπεριλαµβανοµένων και των X3D/VRML. Οι δυνατότητές του σε αυτό τον 

τοµέα είναι επεκτάσιµες µέσω εξειδικευµένων τµηµάτων λογισµικού (plugins). 

� Επιτρέπει σε υλοποιήσεις να ενσωµατώνουν εξειδικευµένα υποσύνολα της λειτουργικότητάς 

του (NodeKits): συστήµατα σωµατιδίων (particle systems), σκιά, έδαφος (terrain), κίνηση 

(animation), µορφοποίηση όγκου (volume rendering), κ.α. 

� Εκµεταλλεύεται την εξάρτησή του από την OpenGL για να παρέχει ιδιαίτερα υψηλές 

επιδόσεις όπως επίσης και υποστήριξη για τις προηγµένες δυνατότητες µορφοποίησης της 

συγκεκριµένης βιβλιοθήκης, συµπεριλαµβανοµένων των πιο πρόσφατων επεκτάσεων 

(OpenGL extensions). 

� Είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και διατίθεται δωρεάν. 
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Όπως τα περισσότερα γραφήµατα σκηνής, το OpenSceneGraph διαθέτει τύπους κόµβων για τα 

συνηθέστερα συστατικά µίας σκηνής, όπως χωρικούς µετασχηµατισµούς (π.χ. osg::Transform), 

γεωµετρία (π.χ. osg::Geometry, osg::DVRTriangle και osg::DVRSlice), χαρακτηριστικά 

υλικών, σκίασης και υφής (π.χ. osg::SimpleMaterial,  osg::PhongMaterial, osg::FresnelMaterial 

και osg::SimpleTexturedMaterial), πλέγµατα και επιφάνειες (π.χ. osg::Surface και 

osg::ExtrusionSurface), φωτισµό (π.χ. osg::PointLight και osg::DirectionalLight), κ.τ.λ., καθώς 

και βοηθητικές συναρτήσεις δηµιουργίας απλών γεωµετρικών σχηµάτων. Ακόµα, χάρη στην 

µεγάλη ποικιλία µορφών αρχικών δεδοµένων τις οποίες υποστηρίζει, ωφελείται από τη µεγάλη 

διαθεσιµότητα µοντέλων στο Internet, τόσο υπό τη µορφή εµπορικών προϊόντων όσο και 

δωρεάν. 

Χάρη στα παραπάνω χαρακτηριστικά, το OpenSceneGraph, είναι ικανό να περιγράψει 

εικονικούς κόσµους µε µεγάλη γεωµετρική ακρίβεια και εντυπωσιακά επίπεδα απεικόνισης. Σε 

συνδυασµό µε κώδικα επιπέδου εφαρµογής σε C++ για κίνηση, συµπεριφορά και 

αλληλεπίδραση, αποτελεί µία ολοκληρωµένη και υψηλής απόδοσης επιλογή για το υπόβαθρο 

φυσικής αναπαράστασης εικονικών κόσµων σε εικονικά περιβάλλοντα. Για το λόγο αυτό, έχει 

ήδη χρησιµοποιηθεί σε αρκετές εφαρµογές εικονικών περιβαλλόντων (για παράδειγµα, 

[Roussou2002, Backman2005]). 

2.3.1.5 OpenSG 

Το OpenSG είναι ένα υψηλής απόδοσης γράφηµα σκηνής [OpenSG2009]. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά του είναι τα παρακάτω: 

� ∆ίνει µεγάλη έµφαση σε παράγοντες όπως η επεκτασιµότητα, η µεταφερσιµότητα, η 

ασφάλεια σε πολυνηµατικές υλοποιήσεις και οι δυνατότητες οµαδοποίησης (clistering), µε 

κύρια πλεονεκτήµατα τη δυνατότητα µορφοποίησης πολύ µεγάλων ή σύνθετων σκηνών 

όπως επίσης και τη δυνατότητα συνεργασίας µε συστήµατα απεικόνισης µεγάλων 

διαστάσεων. 

� Στηρίζεται στη βιβλιοθήκη OpenGL (παράγραφος 2.3.1.7). Σαν αποτέλεσµα, επιβάλλει µία 

προκαθορισµένη επιλογή υλοποίησης, µε τις όποιες αρνητικές συνέπειες έχει µία τέτοια 

δέσµευση να αντισταθµίζονται από την αυξηµένη απόδοση, τις προηγµένες δυνατότητες και 

την ευρεία µεταφερσιµότητά της. 

� Υποστηρίζει µία µεγάλη ποικιλία µορφών αρχείων για τον ορισµό σκηνών, 

συµπεριλαµβανοµένων και των X3D/VRML. Επίσης, ορίζει τη µορφή αρχείου BIN η 

οποία είναι δυαδική και, έτσι, επιτρέπει πολύ γρηγορότερη επεξεργασία σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες µορφές αρχείων, αλλά, καθώς είναι µία ad hoc προσέγγιση που αφορά 

αποκλειστικά το OpenSG, δεν διακρίνεται από ανάλογη διαθεσιµότητα µοντέλων και 

συνεργασία µεταξύ πακέτων σχεδίασης. 
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� Επικεντρώνεται περισσότερο στη δοµή του γραφήµατος σκηνής, µε στόχο την υψηλή 

απόδοση κατά τη µορφοποίηση και την βελτιστοποιηµένη αναζήτηση, διατηρώντας την ανά 

κόµβο πληροφορία (π.χ., γεωµετρία, µετασχηµατισµούς, κ.τ.λ.) σε ανεξάρτητες, 

επαναχρησιµοποιήσιµες δοµές (cores). 

� Είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και διατίθεται δωρεάν. 

Όπως τα περισσότερα γραφήµατα σκηνής, το OpenSceneGraph διαθέτει τύπους κόµβων για τα 

συνηθέστερα συστατικά µίας σκηνής, όπως χωρικούς µετασχηµατισµούς (π.χ. osg::Transform), 

γεωµετρία (π.χ. osg::Geometry), χαρακτηριστικά υλικών, σκίασης και υφής (π.χ. 

osg::SimpleMaterial), φωτισµό (π.χ. osg::PointLight και osg::DirectionalLight), κ.τ.λ., καθώς 

και βοηθητικές συναρτήσεις δηµιουργίας απλών γεωµετρικών σχηµάτων. Ακόµα, χάρη στην 

µεγάλη ποικιλία µορφών αρχικών δεδοµένων τις οποίες υποστηρίζει, ωφελείται από τη µεγάλη 

διαθεσιµότητα µοντέλων στο Internet, τόσο υπό τη µορφή εµπορικών προϊόντων όσο και 

δωρεάν. Είναι αντίστοιχης λογικής και µοιράζεται κάποια κοινά στοιχεία (π.χ. το namespace 

«osg») µε το OpenSceneGraph που περιγράφεται παραπάνω (παράγραφος 2.3.1.4), καθώς και 

τα δύο λειτουργούν, ουσιαστικά, ως διαµεσολαβητές (mediators) µεταξύ της εφαρµογής και της 

βιβλιοθήκης OpenGL. 

Χάρη στα παραπάνω χαρακτηριστικά, το OpenSG, είναι ικανό να περιγράψει εικονικούς 

κόσµους µε µεγάλο εύρος και πολυπλοκότητα, ενώ, ως µέρος κάποιου ολοκληρωµένου πλαισίου 

ανάπτυξης εφαρµογών εικονικής πραγµατικότητας και µε τις απαραίτητες επεκτάσεις, µπορεί να 

σταθεί ως µία ολοκληρωµένη και υψηλής απόδοσης επιλογή για το υπόβαθρο φυσικής 

αναπαράστασης εικονικών κόσµων σε εικονικά περιβάλλοντα. Για το λόγο αυτό, έχει ήδη 

χρησιµοποιηθεί σε αρκετές εφαρµογές εικονικών περιβαλλόντων (π.χ., [Goebel2004]). 

2.3.1.6 Άλλα παραδείγµατα γραφηµάτων σκηνής 

Το OpenGL Performer (παλαιότερα γνωστό ως IRIS Performer) είναι ένα από τα αρχαιότερα 

ολοκληρωµένα γραφήµατα σκηνής [SGI2009]. Έχει αποτελέσει τη βάση για πολλές άλλες 

προτάσεις, όπως το OpenSceneGraph (παράγραφος 2.3.1.4), ενώ συνεχίζει να υποστηρίζεται ως 

εµπορικό προϊόν. Το ίδιο ισχύει και για το Open Inventor, ένα γράφηµα σκηνής εξ’ ίσου 

µεγάλης ιστορικής σηµασίας [Wernecke1994, SGI2009a]. 

Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει στο PHIGS, καθώς ήταν το πρώτο ολοκληρωµένο σύστηµα 

αναπαράστασης γραφικών για υπολογιστές µε βάση την έννοια του γραφήµατος σκηνής 

[Howard1990]. ∆ηµιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ενώ αργότερα υιοθετήθηκε 

και ως ANSI και ISO standard. Στα επόµενα χρόνια σταµάτησε σταδιακά να χρησιµοποιείται, 

καθώς δεν µπόρεσε να ανταγωνιστεί την ανερχόµενη OpenGL (παράγραφος 2.3.1.7) σε θέµατα 

απόδοσης, παρά το ότι η τελευταία υιοθετεί µία θεµελιωδώς διαφορετική προσέγγιση. 
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2.3.1.7 Αναπαραστάσεις χαµηλού επιπέδου 

Τα γραφήµατα σκηνής είναι υψηλού επιπέδου αναπαραστάσεις, µε λιγότερη ή περισσότερη 

έµφαση, σε κάθε περίπτωση, στα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της σκηνής. Για το λόγο αυτό 

έχουν και ελάχιστες ως καµία εξαρτήσεις από το υλικό των υποσυστηµάτων γραφικών, ήχου και 

αλληλεπίδρασης, στο οποίο και απευθύνονται διαφανώς, αξιοποιώντας κάποια χαµηλότερου 

επιπέδου αναπαράσταση, όπως είναι τα Direct3D [Direct3D2009] και OpenGL 

[OpenGL2004]. 

Οι αναπαραστάσεις αυτές βασίζονται αποκλειστικά σε απλά, πρωταρχικά στοιχεία 

µοντελοποίησης και χωρικούς µετασχηµατισµούς. Απαιτούν την επαναλαµβανόµενη και 

σειριακή τροφοδότηση δεδοµένων στα σχετικά υποσυστήµατα (λειτουργία άµεσης κατάστασης, 

immediate mode) σε αντίθεση µε τα γραφήµατα σκηνής στα οποία η µορφοποίηση της σκηνής σε 

κάθε καρέ γίνεται επαναλαµβανόµενα βάσει ενός ορισµένου µοντέλου η κατάσταση του οποίου 

διατηρείται µεταξύ στιγµιότυπων (λειτουργία διατηρούµενης κατάστασης, retained mode). 

Κατά κανόνα, αναπαραστάσεις σαν τα Direct3D και OpenGL δε διαθέτουν δοµές για τον 

ορισµό γεωµετρικής, σκελετικής ή λογικής δοµής των συστατικών της σκηνής. 

Χρησιµοποιούνται σπάνια απ’ ευθείας, και µόνο σε περιπτώσεις όπου η εννοιολογική υπόσταση 

της σκηνής δεν είναι τόσο σηµαντική όσο η ταχύτητα και η απόδοση, χαρακτηριστικό εξ’ 

ορισµού ασύµβατο µε τη γενικότερη λογική των εικονικών περιβαλλόντων. 

2.3.1.8 Συµπεράσµατα 

Έως σήµερα, στο χώρο των Γραφικών µε Υπολογιστή έχει εµφανιστεί ένας µεγάλος αριθµός 

προσεγγίσεων, λιγότερο ή περισσότερο κατάλληλων για τη φυσική αναπαράσταση εικονικών 

κόσµων, όπως τα γραφήµατα σκηνής και οι χαµηλού επιπέδου αναπαραστάσεις που 

περιγράφονται παραπάνω. Μεταξύ τους, τα γραφήµατα σκηνής φαίνεται ότι είναι η 

καταλληλότερη επιλογή, για τους λόγους που ακολουθούν. 

Σαν δοµές δεδοµένων, παρέχουν τα µέσα για την αποτύπωση της δοµής του εικονικού κόσµου 

και των αντικειµένων που περιέχει. Επιπλέον, χάρη στην ευελιξία στην οµαδοποίηση κόµβων 

και υποδέντρων που τα χαρακτηρίζει εξ’ ορισµού, επιτρέπουν την υιοθέτηση µεταβαλλόµενων 

επιπέδων αφαίρεσης κατά τη µοντελοποίηση, παρέχοντας τα µέσα για µία εννοιολογική, 

πολυεπίπεδη και σηµασιολογικά πλούσια προσέγγιση στη φυσική αναπαράσταση του εικονικού 

κόσµου. 

Σαν εργαλεία µοντελοποίησης, θέτουν στη διάθεση του σχεδιαστή µία µεγάλη ποικιλία δοµικών 

στοιχείων για την αναπαράσταση του απλούστερου και πιο πρωταρχικού γεωµετρικού στοιχείου 

και µετασχηµατισµού έως και του πλέον σύνθετου και εξειδικευµένου συστατικού µίας σκηνής. 

Επιπρόσθετα, αποκρύπτουν σε µεγάλο βαθµό τις λεπτοµέρειες υλοποίησης τους, ενώ πολλές 
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φορές παρέχουν εναλλακτικές επιλογές ως προς τις χαµηλού επιπέδου βιβλιοθήκες 

µορφοποίησης. 

Επιπλέον, το ενδιαφέρον για τα γραφήµατα σκηνής, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε εµπορικό 

επίπεδο, αυξάνεται συνεχώς από τη στιγµή της γέννησής τους. Έτσι, φαίνεται πως τα γραφήµατα 

σκηνής µπορούν να αποτελέσουν µία ασφαλή επένδυση για το χώρο των εικονικών 

περιβαλλόντων, µε µεγάλες προοπτικές για µακροπρόθεσµη υποστήριξη και αντοχή στο χρόνο. 

Το σηµαντικότερο, όµως, χαρακτηριστικό τους, αναφορικά µε τα εικονικά περιβάλλοντα, είναι 

η θεωρητική τους απλότητα και συνέπεια. Εξ’ ορισµού, όλα τα γραφήµατα σκηνής 

υποστηρίζονται από τη θεωρητική ισχύ του µαθηµατικού γραφήµατος και της αλγοριθµικής 

υποδοµής που βασίζεται σε αυτό. Επιπλέον, τα µέσα που απαιτούνται για το συντακτικό 

χειρισµό τους είναι απλούστατα και κοινά µεταξύ όλων: όλα τα γραφήµατα σκηνής, ανεξαρτήτως 

του σχεδιασµού του καθενός, αποτελούνται από κόµβους, όλοι εκ των οποίων είναι 

προσπελάσιµοι βάσει απλών διαδικασιών διάσχισης (traversal)· επίσης, ο κάθε κόµβος διαθέτει 

ιδιότητες οι οποίες κωδικοποιούν – συνήθως υπό τη µορφή ζευγών ονόµατος-τιµής – το σύνολο 

της πληροφορίας που φέρει. Σαν αποτέλεσµα, η συνολική πληροφορία που αντανακλά ένα 

δεδοµένο γράφηµα σκηνής είναι πλήρως προσβάσιµη και εκµεταλλεύσιµη από εφαρµογές, µε 

αλγοριθµικές διαδικασίες οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν µε οµοιοµορφία σε κάθε 

γράφηµα σκηνής. 

2.3.2 Αναπαράσταση σηµασιολογίας 

Η σηµασιολογία είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο της αναπαράστασης εικονικών κόσµων από 

εικονικά περιβάλλοντα [Ibanez2006], για τον απλούστατο λόγο ότι άλλες µορφές 

αναπαράστασης δεν είναι κατάλληλες για την υποστήριξη γνωσιακών διαδικασιών 

αναπαράστασης γνώσης, συµπερασµατολογίας και παραγωγής συµπεριφοράς. Πράγµατι, όπως 

είναι κοινό βίωµα στον κάθε άνθρωπο µε βάση την καθηµερινή του εµπειρία στον φυσικό 

κόσµο, η ανθρώπινη νόηση δεν στοχεύει σε χαµηλού επιπέδου γεωµετρικές και άλλου είδους 

λεπτοµέρειες. Αντίθετα, αναπαριστά και επεξεργάζεται υψηλού επιπέδου, αφηρηµένες και συχνά 

ασαφείς έννοιες βάσει µίας αφαιρετικής, εννοιολογικής θεώρησης του ανθρώπινου 

περιβάλλοντος. Όµοια, οι µηχανισµοί από το χώρο της Τεχνητής Νοηµοσύνης που συνήθως 

αξιοποιούνται για τον εφοδιασµό ευφυών εικονικών πρακτόρων µε ικανότητες τεχνητής νόησης, 

απαιτούν αντίστοιχα υψηλού επιπέδου αναπαραστάσεις [Wooldridge1995], συχνά συµβολικές 

όπως το µοντέλο BDI (Beliefs-Desires-Intentions) για δόµηση βάσεων γνώσης και 

συµπερασµατολογία ευφυών πρακτόρων [Bratman1987], το σύστηµα σχεδιασµού ενεργειών 

STRIPS για σχεδιασµό ενεργειών [Fikes1971] και το σύστηµα SOAR [Laird1987]. 

Η σηµασιολογική πληροφορία που συνοδεύει τον εικονικό κόσµο πρέπει, σε πολλές 

περιπτώσεις, να παρέχεται στα συστατικά που την απαιτούν, όπως, π.χ., τους εικονικούς 
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πράκτορες ή ακόµα και τους ίδιους τους χρήστες. Η κύρια αιτία γι’ αυτό είναι το ότι η 

υπολογιστική εξαγωγή της από τη µεριά, π.χ., εικονικών πρακτόρων, µε διαδικασίες 

αναγνώρισης προτύπων, επεξεργασίας εικόνας και συνθετικής όρασης, είναι ασύµφορη 

υπολογιστικά και έτσι δεν συµβαδίζει µε το χαρακτήρα λειτουργίας σε πραγµατικό χρόνο που 

εξ’ ορισµού διακρίνει τα εικονικά περιβάλλοντα. 

Το πρόβληµα µε την αναπαράσταση σηµασιολογίας για εικονικούς κόσµους είναι, πολύ απλά, 

πως δεν υπάρχει ακόµα διαθέσιµος ένας φορµαλισµός ο οποίος αφ’ ενός να έχει καθιερωθεί 

ευρέως και αφ’ ετέρου να µπορεί να αντιµετωπίσει όλες τις σχετικές υπολογιστικές ανάγκες 

[Ibanez2006a]. Η διερεύνηση της πιθανής δοµής µίας τέτοιας σηµασιολογικής αναπαράστασης 

δεν αφορά συγκεκριµένα το χώρο των εικονικών περιβαλλόντων. Αντίθετα, αποτελεί µία 

επιδίωξη µάλλον φιλοσοφικού χαρακτήρα, µε σαφείς επιρροές από το χώρο των οντολογιών 

[Chandrasekaran1999, Swartout1999]. Αυτό που αφορά, και µάλιστα σε µεγάλο βαθµό, τα 

εικονικά περιβάλλοντα, είναι το αν και πώς, σε επίπεδο σχεδιασµού, υλοποίησης και λειτουργίας, 

µία δεδοµένη σηµασιολογική αναπαράσταση µπορεί να αντιµετωπίσει µε επιτυχία τις ανάγκες 

προσέγγισης του εικονικού κόσµου σε εννοιολογικό επίπεδο από ανθρώπους-χρήστες (π.χ. 

[Chen1999]) και εικονικούς πράκτορες [Huhns1997] ταυτόχρονα µε τις όποιες άλλες απόψεις 

µοντελοποίησής του. 

2.3.2.1 Σηµασιολογία µέσω σχολιασµών 

Η διαδικασία ορισµού σηµασιολογίας µέσω σχολιασµών συνίσταται στην επισύναψη 

µεταδεδοµένων πάνω σε µία ήδη υπάρχουσα δοµή (η οποία και αποτελεί προϋπόθεση για την 

εφαρµοσιµότητα της διαδικασίας), η οποία αποτελεί, κατά κανόνα, ένα ιεραρχικό µοντέλο 

φυσικής (ή, έστω, γεωµετρικής) αναπαράστασης ενός εικονικού αντικειµένου ή κάποιου άλλου 

υποσυνόλου ενός εικονικού κόσµου [Aubry2007]. Εκτός από τυπικά δεδοµένα οντολογικής 

βάσης, η τεχνική των σχολιασµών έχει χρησιµοποιηθεί ως µέσο αναπαράστασης διαφόρων 

µορφών σηµασιολογικής πληροφορίας για εικονικούς κόσµους και εικονικά αντικείµενα, 

συµπεριλαµβανοµένων φωνητικών σχολιασµών [Verlinden1993], διαγραµµίσεων και σχεδίων 

[Jung2002] και χειρόγραφου κειµένου [Poupyrev1998]. 

Στο [Ibanez2006] δίνεται έµφαση στο πώς σηµασιολογική πληροφορία για εικονικούς κόσµους, 

στη µορφή ενός πρόσθετου επιπέδου σχολιασµών, µπορεί να βελτιώσει την αλληλεπίδραση µε 

χρήστες. Από την ανάλυση προκύπτουν χρήσιµα συµπεράσµατα για την προσέγγιση στον 

ορισµό µεταδεδοµένων µε χρήση σχολιασµών. Αφ’ ενός η προσέγγιση προϋποθέτει (α) µία 

ανεξάρτητη πεδίου οντολογία η οποία παρέχει τη βάση για τα µεταδεδοµένα, και (β) τα τεχνικά 

µέσα για την σύνδεση των σχολιασµών µε την επιλεγµένη, σε κάθε περίπτωση, αναπαράσταση 

για τον εικονικό κόσµο. Η διαδικασία και τα πιθανά οφέλη της προσέγγισης εξετάζονται µέσα 

από τρία παραδείγµατα. Στο πρώτο, περιγράφεται η χρήση του µηχανισµού node prototyping 

της γλώσσας VRML για τον ορισµό νέων τύπων κόµβων, οι οποίοι θα µπορούν να περιγράφουν 
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σηµασιολογικά δεδοµένα για τον εικονικό κόσµο ανά κατηγορία αντικειµένου (π.χ. κόµβος 

τύπου «House») µέσω κατάλληλα ορισµένων πεδίων (π.χ. «numfloors» «rooftype»). Στο 

δεύτερο, αξιοποιείται ο τύπος κόµβου «GeoMetadata» της γλώσσας GeoVRML ο οποίος είναι 

σχεδιασµένος ακριβώς για να φέρει µεταδεδοµένα. Στο τρίτο, αξιοποιούνται οι δοµές του 

προτύπου MPEG-7 – ως γενικής χρήσης µέσου για την σηµασιολογική αναπαράσταση 

πολυµέσων – για την περιγραφή γεωµετρικών, κυρίως, χαρακτηριστικών εικονικών αντικειµένων. 

Ένα µειονέκτηµα της συγκεκριµένης προσέγγισης είναι το πως, και στις τρεις παραπάνω 

περιπτώσεις (VRML node prototyping, GeoVRML GeoMetadata και MPEG-7) δεν 

υποστηρίζεται εγγενώς η διατήρηση της συνέπειας των µεταδεδοµένων (άρα, και της 

σηµασιολογίας που αναπαριστούν) µε τον εικονικό κόσµο. Συγκεκριµένα, η τεχνική VRML 

node prototyping υποστηρίζει εξ’ ορισµού την υλοποίηση και την ενθυλάκωση µηχανισµών 

δυναµικού καθορισµού τιµών πεδίων· ωστόσο, τέτοιου είδους υλοποιήσεις είναι εξαιρετικά 

τεχνικές και σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένες από την εκάστοτε εφαρµογή. Επίσης, οι τιµές των 

πεδίων του τύπου κόµβου «GeoMetadata» (καθώς και των εξειδικευµένων τύπων κόµβων για 

µεταδεδοµένα τους οποίους διαθέτει, πλέον, το πρότυπο X3D ως εξέλιξη της γλώσσας VRML) 

είναι εξ’ ορισµού στατικές, ενώ πιθανοί µηχανισµοί δυναµικής ενηµέρωσής τους είναι κατ’ 

ανάγκη ad hoc ή προσανατολισµένοι σε συγκεκριµένη εφαρµογή. Τέλος, αν και το MPEG-7 

προβλέπει διαδικασίες συγχρονισµού των µεταδεδοµένων (systems layer), παραµένει ασαφές το 

πώς αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν στο συγκεκριµένο τοµέα και σε συνδυασµό µε µία φυσική 

αναπαράσταση εικονικών κόσµων. 

Στο [Ibanez2006a] περιγράφεται ένα µοντέλο µεταδεδοµένων και µία µεθοδολογία σχολιασµού 

µε στόχο τον ορισµό ενός κοινού, ανεξάρτητου της εφαρµογής επιπέδου σηµασιολογίας για τον 

εικονικό κόσµο και τα συστατικά του. Το µοντέλο προβλέπει σχολιασµούς οι οποίοι γίνονται 

είτε αυτόµατα (προσδιοριστής αντικειµένου, θέση, προσανατολισµός, πλάτος, ύψος, βάθος, 

χωρική εξάρτηση µε περιοχές και ελάχιστες διαδροµές) είτε χειροκίνητα (τύπος αντικειµένου 

και δίκτυο σηµείων πλοήγησης). Σηµαντική συµβολή του µοντέλου είναι η πρόβλεψη 

µεταδεδοµένων για δίκτυα πλοήγησης και ελάχιστες διαδροµές µεταξύ κόµβων, η οποία 

δηµιουργεί τη δυνατότητα για ευφυή και αποδοτική µετακίνηση εικονικών πρακτόρων και 

σηµείων κατόπτευσης για χρήστες. Ωστόσο, δεν είναι σαφές το πώς θα µπορούσε να συνδυαστεί 

συστηµατικά µε τους απαραίτητους µηχανισµούς διατήρησης της συνέπειας των παραπάνω 

σχολιασµών (π.χ., µεταβολή της τιµή της θέσης και της περιστροφής ενός αντικειµένου όταν 

αυτό µετακινείται) και, επιπλέον, σε ένα επίπεδο ανεξάρτητο της εφαρµογής, όπως ανεξάρτητα 

της εφαρµογής είναι και τα συγκεκριµένα στοιχεία σηµασιολογίας στα οποία στοχεύει. 

Επιπλέον, δε γίνεται σαφές το αν ο µηχανισµός σύνδεσης των σχολιασµών µε τον εικονικό 

κόσµο και τα αντικείµενα προϋποθέτει την ύπαρξη µίας ιεραρχικής µορφής φυσικής 

αναπαράστασης µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ή αν µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλες 

περιπτώσεις (π.χ. σε περίπτωση γραφήµατος σκηνής χωρίς δυνατότητα ορισµού µεταδεδοµένων 
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ή ακόµα και παντελούς έλλειψης ρητά ορισµένης φυσικής αναπαράστασης). Το µοντέλο έχει 

χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη διαδικασιών αντίληψης εικονικών πρακτόρων [Ibanez2003] 

και εντοπισµού από χρήστες αντικειµένων και σκηνών στον εικονικό κόσµο [Ibanez2006b]. 

Στο [Kleinermann2008] παρουσιάζεται ένας συγκεκριµένος µηχανισµός σύνδεσης 

σηµασιολογικών σχολιασµών µε την φυσική αναπαράσταση του εικονικού κόσµου, στοιχείο στο 

οποίο δεν δίνεται συχνά αρκετή έµφαση αλλά που έχει, ωστόσο, µεγάλο αντίκτυπο στην 

εφαρµοσιµότητα και τη γενικότητα της κάθε προσέγγισης. Συγκεκριµένα, εισάγεται η έννοια των 

POIs (Points of Interest) τα οποία είναι σηµεία, ή σφαίρες µε παραµετροποιήσιµα 

χαρακτηριστικά, στο χώρο. Κάθε POI σχετίζεται µε συγκεκριµένη σηµασιολογική πληροφορία, 

ενώ µπορεί να τοποθετηθεί χειροκίνητα έτσι ώστε να καλύπτει κάποιο αντικείµενο ή µέρη 

αυτού. Η συγκεκριµένη προσέγγιση αποτελεί ένδειξη υπέρ του ότι οι µηχανισµοί σύνδεσης 

σχολιασµών µε τον εικονικό κόσµο έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Επιπλέον, διακρίνεται από το 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της απεµπλοκής από τις τεχνικές λεπτοµέρειες της 

φυσικής αναπαράστασης, καθώς η σύνδεση έχει καθαρά χωρική φύση ενώ λαµβάνει χώρα σε 

επίπεδο µορφοποιηµένης σκηνής. Εντούτοις δεν είναι ξεκάθαρο το πώς θα µπορούσε να 

αντιµετωπίσει περιπτώσεις µη-στατικής σηµασιολογικής πληροφορίας, κινούµενων αντικειµένων 

και αντικειµένων µε µεταβλητή δοµή. 

2.3.2.2 Σηµασιολογικά εικονικά περιβάλλοντα 

Τα σηµασιολογικά εικονικά ̟εριβάλλοντα (semantic virtual environments, SVEs) είναι εικονικά 

περιβάλλοντα τα οποία αντιµετωπίζουν τη σηµασιολογική υπόσταση του εικονικού κόσµου ως 

αναπόσπαστο χαρακτηριστικό του και, κατά κανόνα, την αναπαριστούν µέσα από συγκεκριµένα 

συστατικά του εικονικού περιβάλλοντος αφιερωµένα αποκλειστικά στο σκοπό αυτό. Έτσι, 

ταυτόχρονα µε την πληροφορία σε επίπεδο φυσικής αναπαράστασης, παρέχουν και 

σηµασιολογική πληροφορία, η οποία επιτρέπει τον διαφανή εννοιολογικό χειρισµό των 

στοιχείων του εικονικού κόσµου ως αντικειµένων αντίληψης από, και αλληλεπίδρασης µε, 

ανθρώπους-χρήστες και εικονικούς πράκτορες. 

Στο [Grimaldo2008] προτείνεται η χρήση οντολογιών για τον ορισµό του εικονικού κόσµου σε 

γνωσιακό επίπεδο και την εισαγωγή επιπέδων σηµασιολογικής λεπτοµέρειας (semantic levels of 

detail) σε συστήµατα σηµασιολογικών εικονικών περιβαλλόντων µε εφαρµογή σε περιπτώσεις 

χαρακτήρων µε κοινωνική ευφυΐα (socially-intelligent agents), εικονικών, δηλαδή, πρακτόρων οι 

οποίοι επιδιώκουν την επίτευξη στόχων µέσω της αλληλεπίδρασης µε άλλους πράκτορες. Η 

προτεινόµενη προσέγγιση περιλαµβάνει µία κύρια, ανεξάρτητη του πεδίου εφαρµογής 

οντολογία, οντολογίες εξειδικευµένες σε συγκεκριµένες εφαρµογές καθώς και ένα επίπεδο 

σηµασιολογίας (Semantic Layer). Η κύρια οντολογία ορίζει βασικές κλάσεις, κοινές για όλα τα 

εικονικά περιβάλλοντα. Σαν παράδειγµα, η κλάση «Container» αντιστοιχεί σε αντικείµενα που 

περιέχουν άλλα αντικείµενα, µε τις υποκλάσεις «CountableContainers» και 
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«UncountableContainers» να αντιστοιχούν σε αριθµήσιµα και µη, αντίστοιχα, περιεχόµενα. Εξ’ 

άλλου, οι εξειδικευµένες οντολογίες µπορούν να ορίζουν κλάσεις αντικειµένων (π.χ. «Bottle») και 

σχέσεις µεταξύ τους µε στόχο την εξυπηρέτηση των εννοιολογικών αναγκών συγκεκριµένων 

εφαρµογών (όπως, για παράδειγµα, ένα εικονικό µπαρ). Τόσο η κύρια όσο και οι εξειδικευµένες 

οντολογίες ορίζουν, επιπρόσθετα, σχέσεις κοινωνικής αλληλεξάρτησης (π.χ. «parent» και 

«marriedWith») µε στόχο την υποστήριξη κοινωνικής ευφυΐας. Το επίπεδο σηµασιολογίας 

αναλαµβάνει την παροχή δεδοµένων αντίληψης για τον εικονικό κόσµο στους αισθητήρες των 

εικονικών πρακτόρων µε βάση την σηµασιολογική αναπαράσταση που ορίζουν οι παραπάνω 

οντολογίες, όπως επίσης και την εισαγωγή επιπέδων σηµασιολογικής λεπτοµέρειας µε χρήση 

κατάλληλων φίλτρων («ALL», «NOTHING» και «CLASSES-ONLY»). Μία πειραµατική 

αξιολόγηση της προσέγγισης απεικονίζει τη συµβολή της σηµασιολογικής αναπαράστασης στο 

χειρισµό σύνθετων σκηνών και σχέσεων µεταξύ αντικειµένων (σηµαντική µείωση των 

αισθητηρίων δεδοµένων) όπως επίσης και στην υποστήριξη σύνθετης κοινωνικής συµπεριφοράς. 

Εντούτοις η µεθοδολογία αναπαράστασης προϋποθέτει τη διαθεσιµότητα σχέσεων εξάρτησης 

(SenseDepends) για τα αισθητήρια δεδοµένα που παρέχει το επίπεδο σηµασιολογίας, όπως, για 

παράδειγµα, µία σχέση «in» η οποία συνδέχει το αντικείµενο «Rum», κλάσης «Bottle» µε το 

αντικείµενο «Shelf» κλάσης «HeterogeneousObjectContainer» (αναπαριστώντας το γεγονός ότι 

ένα µπουκάλι ρούµι βρίσκεται πάνω σε ένα ράφι). Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το γενικότερο 

πρόβληµα της διατήρησης της συνέπειας µεταξύ της φυσικής και της σηµασιολογικής 

αναπαράστασης του εικονικού κόσµου όταν η δοµή του µεταβάλλεται σαν αποτέλεσµα 

συµπεριφοράς και αλληλεπιδράσεων. Στο παραπάνω παράδειγµα, όταν το µπουκάλι 

αποµακρύνεται από το ράφι – οπότε και η βάσει οντολογικού ορισµού συσχέτιση των «Rum» 

και «Shelf» µε τη σχέση «in» καθίσταται άκυρη – οι αναγκαίες µεταβολές στη δοµή του 

επιπέδου σηµασιολογίας προκύπτουν από τους ορισµούς (σε λογική BDI ή STRIPS) των 

δυνατοτήτων του εµπλεκόµενου εικονικού πράκτορα και όχι βάσει µία γενικότερης 

εννοιολογικής απεικόνισης µεταξύ της φυσικής και της σηµασιολογικής αναπαράστασης του 

εικονικού κόσµου. Αντίστοιχης λογικής είναι η γλώσσα VAL, όπως χρησιµοποιείται στο 

σύστηµα mVital, η οποία περιγράφει (βάσει STRIPS) τις µεταβολές που προκαλούν οι ενέργειες 

του εικονικού πράκτορα στην υψηλού επιπέδου, εννοιολογική αναπαράσταση για τον εικονικό 

κόσµο, την οποία ο πράκτορας διατηρεί στην BDI βάση γνώσης του. 

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι τα σηµασιολογικά εικονικά περιβάλλοντα είναι εξ’ ορισµού 

ικανά να επιτρέπουν την αλληλεπίδραση µε ξεχωριστούς εικονικούς κόσµους µέσω ενός 

οµοιόµορφου και διαφανούς επιπέδου σηµασιολογικής αναπαράστασης. Η ιδέα αυτή εξετάζεται 

στο [Doyle2002] όπου και παρουσιάζεται η έννοια της «γνώσης στον κόσµο» («knowledge in 

the world») καθώς η επιρροή της στο σχεδιασµό και τη λειτουργία ευφυών εικονικών 

χαρακτήρων. Από µία αντίστοιχη προοπτική, στο [Otto2005] παρουσιάζεται η χρήση του 

πλαισίου RDF (Resource Description Framework) [W3C2009] για την περιγραφή εικονικών 
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αντικειµένων (π.χ. «#mytable» και «#mybook»), ιδιοτήτων (π.χ. «sve:transform» και 

«sve:bounds») και σχέσεων (π.χ. «sve:contains»). Το προτεινόµενο παρέχει σηµασιολογικές 

«συνδέσεις» (δηλώσεις «sve:Link», οι οποίες περιέχουν URLs προς αποµακρυσµένους 

εικονικούς κόσµους) χάρη στις οποίες επιτυγχάνεται η µετακίνηση του χρήστη µεταξύ 

διασκορπισµένων εικονικών περιβαλλόντων. Παρ’ ότι το προτεινόµενο µοντέλο προβλέπει τη 

σηµασιολογική περιγραφή των µηχανισµών δυναµικής µεταβολής του εικονικού κόσµου 

(«sve:channel», «sve:from», «sve:to», κ.τ.λ.), βασίζεται σε µία στατική επιλογή RDF δηλώσεων 

και, κατά συνέπεια, παρέχει ένα εξ’ ίσου στατικό εννοιολογικό υπόβαθρο σηµασιολογικής 

αναπαράστασης, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε αδυναµία συστηµατικής και συνολικής 

αντιµετώπισης ενός εύρους εφαρµογών. Το πλαίσιο RDF έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως για 

σκοπούς σηµασιολογικής περιγραφής εικονικών κόσµων, όπως, για παράδειγµα, σε συνδυασµό 

µε το πρότυπο X3D στο [Pittarello2006]. 

Η δυνατότητα αξιοποίησης αναπαραστάσεων γνώσης από το χώρο της Τεχνητής Νοηµοσύνης, 

µέσω ενός αυτόνοµου επιπέδου σηµασιολογικής αναπαράστασης (Knowledge Representation 

Layer, KRL), εξετάζεται στο [Latoschik2005]. Βασισµένη στην έννοια της Σηµασιολογικής 

Οντότητας (Semantic Entity), η προτεινόµενη αναπαράσταση ορίζει υψηλού επιπέδου δοµές και 

σχέσεις για την σηµασιολογική αναπαράσταση της δοµής εικονικών αντικειµένων, ενώ έχει 

εφαρµοστεί σε σενάρια εικονικών κατασκευών σε συνεργασία µε ευφυείς εικονικούς πράκτορες. 

Χαρακτηριστικό της προσέγγισης είναι πως η σύνδεση µε τη φυσική αναπαράσταση παραµένει 

εξαρτηµένη από την υλοποίηση και από δοµές όπως ο τύπος κόµβου Script και ο µηχανισµός 

node prototyping της γλώσσας VRML. 

Μία ολοκληρωµένη εναλλακτική προσέγγιση για την ενσωµάτωση γνώσης στην εικονική 

αναπαράσταση, µε στόχο την υποστήριξη διαδικασιών συµπερασµατολογίας από εικονικούς 

πράκτορες πάνω στα περιεχόµενα εικονικών κόσµων, παρουσιάζεται στο [Kalogerakis2006]. 

Χάρη σε µία ευέλικτη οντολογική βάση (OntologyX3D) και µία ολοκληρωµένη πλατφόρµα 

λογισµικού (Intelligent 3D Visalization Plarform, I3DVP), η προτεινόµενη µεθοδολογία 

επιτρέπει τη δηµιουργία συνεπών και αδιαίρετων δοµών αναπαράστασης εικονικών αντικειµένων, 

ενώ δίνει έµφαση στην συµβατότητα µε σύγχρονα πρότυπα και τεχνικές στο χώρο του 

σηµασιολογικού ιστού (semantic web), όπως το πρότυπο Ontology Web Language. Η 

προσέγγιση εξαρτάται από µία προκαθορισµένη απεικόνιση µεταξύ των οντολογικών δοµών που 

υποστηρίζει και των τύπων κόµβων του προτύπου X3D. 

2.3.2.3 Φυσική αναπαράσταση µέσω σηµασιολογίας 

Ακολουθώντας µία διαφορετική οδό από ότι η παραπάνω διαδικασία σηµασιολογίας µέσω 

σχολιασµών της φυσικής αναπαράστασης, στο [Bille2004] παρουσιάζεται µία προσέγγιση 

δηµιουργίας της φυσικής αναπαράστασης του εικονικού κόσµου µε σηµείο εκκίνησης 

σηµασιολογία ορισµένη βάσει οντολογιών. Στο συγκεκριµένο πλαίσια, η σηµασιολογία έχει 
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περισσότερο το ρόλο της απεικόνισης του νοήµατος του εικονικού κόσµου όπως το έχει 

συλλάβει και κατανοήσει, σε πρώτο στάδιο, ένας άνθρωπος-παρατηρητής και του µέσου για την 

έκφραση αυτού του νοήµατος σε όρους κατανοητούς από τον υπολογιστή, παρά αυτόν της 

αφαιρετικής εννοιολογικής προσέγγισης στα συναγόµενα από διαθέσιµη γεωµετρική, δοµική, 

οπτική, κ.τ.λ. πληροφορία. Η προσέγγιση προβλέπει τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, ο 

εικονικός κόσµος ορίζεται από τον χρήστη σε υψηλό, εννοιολογικό επίπεδο, ανεξάρτητο της 

όποιας προσέγγισης αναπαράστασης τρισδιάστατων σκηνών, βάσει της οντολογίας 

DAML+OIL. Στο δεύτερο στάδιο, ορίζονται τριών ειδών απεικονίσεις («meta», «domain» και 

«world») από τις έννοιες της DAML+OIL οντολογίας προς αντίστοιχες δοµές της γλώσσας 

VRML. Στο τρίτο στάδιο, δηµιουργείται ένα µοντέλο σε VRML για τον εικονικό κόσµο βάσει 

του εννοιολογικού του ορισµού και των απεικονίσεων. Η προσέγγιση έχει εφαρµοστεί και στο 

χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου [Bille2004a]. Η συγκεκριµένη ερευνητική προσπάθεια 

καταδεικνύει το πώς, σε ορισµένες περιπτώσεις, η φυσική αναπαράσταση του εικονικού κόσµου 

δεν µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένη και να λειτουργήσει ως πηγή σηµασιολογίας, αλλά, αντίθετα, 

πρέπει να αναδύεται µε τρόπο ώστε να παραµένει συνεπής µε µία αρχική περιγραφή του σε 

εννοιολογικό επίπεδο. Το σύστηµα mVital συµπεριλαµβάνει στοιχεία συναφή µε την ιδέα αυτή, 

καθώς η βασισµένη στη γλώσσα VRML οπτική αναπαράσταση του εικονικού κόσµου και των 

εικονικών πρακτόρων δηµιουργείται βάσει ενός αφαιρετικού σηµασιολογικού µοντέλου. Το 

µεγαλύτερο, ίσως, πρόβληµα που δηµιουργούν οι προσεγγίσεις αυτού του είδους αφορά την 

απεικόνιση µεταξύ της σηµασιολογίας και της φυσικής αναπαράστασης, η οποία, αναγκαστικά, 

επαφίεται στον ανθρώπινο παράγοντα. 

Βασισµένο σε µία αντίστοιχη προσέγγιση τριών βηµάτων, το σύστηµα VR-WISE επιτρέπει την 

ανάπτυξη εφαρµογών εικονικών περιβαλλόντων από µη-ειδικούς, βάσει εννοιολογικών, 

ανεξάρτητων της υλοποίησης, ορισµών εικονικών κόσµων (Conceptual Models) [Pellens2005]. 

Το σύστηµα παρέχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης το οποίο διευκολύνει τη διαδικασία ανάπτυξης 

παρέχοντας γραφικά σύµβολα για τις συντακτικές δοµές του προτεινόµενου µοντέλου και 

επιτρέποντας διαγραµµατική επεξεργασία [DeTroyer2007]. Η διαδικασία ανάπτυξης 

περιλαµβάνει τον ορισµό των βασικών εννοιών για µία συγκεκριµένη προσπάθεια 

µοντελοποίησης (π.χ., για το παράδειγµα ενός ροµποτικού τρυπανιού,  τις έννοιες «Body», 

«DrillHead» και «Drill», µε την προφανή ερµηνεία). Το µοντέλο του εικονικού κόσµου 

συγκεκριµενοποιείται σταδιακά µε τον ορισµό στιγµιότυπων των παραπάνω εννοιών καθώς και 

σχέσεων χωρικής και δοµικής αλληλεξάρτησής τους. Το σύστηµα έχει χρησιµοποιηθεί σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις χρήσης (π.χ., µία µηχανή σηµασιολογικής αναζήτησης εικονικών 

αντικειµένων [Kleinermann2005]. Η δυνατότητα σύνδεσης αφηρηµένων εννοιών αντί συµπαγών 

στιγµιότυπων (εικονικών αντικειµένων) µε στοιχεία φυσικής αναπαράστασης είναι, ίσως, η 

σηµαντικότερη συµβολή του συστήµατος VR-WISE, καθώς προτυποποιεί τη διαδικασία 

ανάπτυξης, της προσδίδει ένα συστηµατικό χαρακτήρα και της παρέχει µία τυπική εννοιολογική 
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βάση. Ωστόσο, η αυτοµατοποιηµένη διαδικασία δηµιουργίας του τελικού φυσικού µοντέλου 

απευθύνεται στο πρότυπο X3D [DeTroyer2007], ενώ είναι ασαφές το πώς θα µπορούσε να 

συνδυαστεί γενικότερα µε άλλες, αντίστοιχης ιεραρχικής δοµής προσεγγίσεις φυσικής 

αναπαράστασης, π.χ. γραφήµατα σκηνής. Αντίστοιχης λογικής και διαθεσιµότητας µέσων 

ανάπτυξης είναι και το σύστηµα VR-DeMo [Coninx2006]. 

2.3.2.4 Άλλες προσεγγίσεις 

Ένα ζήτηµα το οποίο δηµιουργείται σχετικά µε αρκετές από τις παραπάνω προσεγγίσεις 

φαίνεται να είναι η εξάρτηση από τον ανθρώπινο παράγοντα (φάση απεικόνισης από την 

εννοιολογική στη φυσική αναπαράσταση). Αυτό γίνεται ακόµα πιο εµφανές στο 

[Gutierrez2005], όπου περιγράφεται η χρήση ενός αντικειµενοστρεφούς µοντέλου για τον 

ορισµό εικονικών αντικειµένων σε υψηλό επίπεδο, ως αντικειµένων της κλάσης DigitalItem, µε 

έµφαση στην αναπαράσταση της γεωµετρίας τους και της ποικιλίας που ενδεχοµένως τη 

χαρακτηρίζει. Κάθε αντικείµενο DigitalItem συνδέεται µε ένα αντικείµενο της κλάσης 

GeometricDescriptor το οποίο, µε τη σειρά του, σχετίζεται µε δεδοµένα γεωµετρικής 

αναπαράστασης. Έτσι, η γεωµετρική αναπαράσταση σχετίζεται µε συγκεκριµένα αντικείµενα 

αντί µε κλάσεις αντικειµένων, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαφανή µετάβαση από το 

εννοιολογικό επίπεδο στο επίπεδο αναπαράστασης. Παρ’ όλα αυτά, η προτεινόµενη προσέγγιση 

διακρίνεται από το ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό ότι σχετίζει µε το εικονικό αντικείµενο 

πληροφορία τόσο σηµασιολογικής όσο και φυσικής αναπαράστασης στο ίδιο επίπεδο και µε 

ισοδύναµο τρόπο. Συγκεκριµένα, όπως η γεωµετρική αναπαράσταση του εικονικού αντικειµένου 

αντιπροσωπεύεται από αντικείµενα της κλάσης GeometricDescriptor, έτσι και η σηµασιολογική 

του αναπαράσταση αντιπροσωπεύεται από αντικείµενα της κλάσης SemanticDescriptor τα 

οποία σχετίζονται, και αυτά, απ’ ευθείας µε το αντίστοιχο αντικείµενο DigitalItem. Κατά τα 

άλλα, παραµένει ασαφές, και σε αυτή την περίπτωση, το πώς διατηρείται η συνέπεια µεταξύ της 

σηµασιολογικής και της γεωµετρικής αναπαράστασης, παρ’ ότι είναι προφανές πως, στην 

προκειµένη περίπτωση, η υποστηριζόµενη σηµασιολογία στοχεύει απλά στον εντοπισµό 

DigitalItems και τον µετέπειτα χειρισµό των GeometricDescriptors τους από το εικονικό 

περιβάλλον, παρά στην παροχή µίας εναλλακτικής της γεωµετρικής, αλλά ισοδύναµης µε αυτή, 

αναπαράστασης για εικονικά αντικείµενα (αν και, για ανάλογους σκοπούς, έχουν προταθεί 

µεθοδολογίες αυτόµατης εξαγωγής σηµασιολογικών περιγραφών, π.χ. [Moustakas2005]). Το 

µοντέλο έχει αξιοποιηθεί σε εφαρµογές όπως ένα περιβάλλον προγραµµατισµού πολυτροπικών 

διεπαφών µε οπτικά και διαγραµµατικά µέσα [Gutierrez2005a]. 

Το πρόβληµα της διατήρησης της συνέπειας µεταξύ φυσικής και σηµασιολογικής 

αναπαράστασης εικονικών αντικειµένων χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέµβασης 

αντιµετωπίζει συστηµατικά και αποτελεσµατικά η προσέγγιση που περιγράφεται στο 

[Moustakas2005]. Βάσει ενός σύνθετου µαθηµατικού µοντέλου για τον εντοπισµό γεωµετρικών 
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και τοπολογικών χαρακτηριστικών, επιτυγχάνεται η εξαγωγή σηµασιολογικής πληροφορίας για 

τη δοµή και την εµφάνιση εικονικών αντικειµένων και η αναπαράστασή της βάσει συγκεκριµένης 

οντολογίας. Έστω και αν απευθύνεται ειδικά σε διαδικασίες ταξινόµησης τρισδιάστατων 

µοντέλων, η συγκεκριµένη πρόταση συνηγορεί υπέρ της σηµασίας της αδιαπραγµάτευτης 

εννοιολογικής συνέπειας µεταξύ των διαφόρων απόψεων αναπαράστασης εικονικών αντικειµένων 

και αποτελεί ένδειξη για τις σηµαντικές επιπτώσεις που έχει ένα τέτοιο χαρακτηριστικό στην 

αποτελεσµατικότητα και τη χρηστικότητα εφαρµογών εικονικών περιβαλλόντων. 

2.3.2.5 Συµπεράσµατα 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε την 

αναπαράσταση της σηµασιολογίας εικονικών κόσµων σε εικονικά περιβάλλοντα. Αρχικά, 

φαίνεται ότι υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση. Το 

γεγονός αυτό δικαιολογείται τόσο από την αναγκαιότητα κάλυψης πολλαπλών αναγκών 

εννοιολογικού χειρισµού του εικονικού κόσµου (για παράδειγµα, στα πλαίσια µεθοδολογιών 

από το χώρο της Τεχνητής Νοηµοσύνης όπως ενσωµατώνονται σε εικονικούς πράκτορες), όσο 

και µε βάση τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα που έχει η αξιοποίηση σηµασιολογικής 

πληροφορίας σε σενάρια αλληλεπίδρασης µε ανθρώπους-χρήστες. Το γεγονός αυτό καθιστά τη 

σηµασιολογική πληροφορία ένα, αν όχι αναπόσπαστο, τουλάχιστον χρήσιµο στοιχείο της 

οποιασδήποτε προσέγγισης στην αναπαράσταση εικονικών περιβαλλόντων. 

Επιπλέον, φαίνεται να επικρατεί γενικά, σαν προσέγγιση, η µοντελοποίηση του εικονικού 

κόσµου και του εικονικού αντικειµένου βάσει µίας κεντρικής αναπαράστασης (συνήθως της 

φυσικής), πάνω στην οποία συνδέονται, µε διάφορα κατά περίπτωση διαθέσιµα τεχνικά µέσα, 

φορείς σηµασιολογικής πληροφορίας όπως µεταδεδοµένα και σχολιασµοί. Ένα µειονέκτηµα, 

στην προκειµένη περίπτωση, είναι η σαφής εξάρτηση της σηµασιολογικής αναπαράστασης από 

τις διαθέσιµες συντακτικές δοµές της αντίστοιχης φυσικής, γεγονός που οδηγεί στον 

ανεπιθύµητο και προβληµατικό προσανατολισµό εννοιών και δοµών υψηλού επιπέδου, 

ανεξάρτητου της εφαρµογής, σε συγκεκριµένες σχεδιαστικές επιλογές και υλοποιήσεις. Για 

παράδειγµα, η προϋπόθεση για κόµβους τύπου PROTO ή Metadata σε προτάσεις που 

βασίζονται στη γλώσσα VRML και στο πρότυπο X3D, αντίστοιχα, µπορεί να περιορίσει τη 

γενικότητα και την εφαρµοσιµότητα µίας εννοιολογικής προσέγγισης η οποία κατά τα άλλα σε 

τίποτα δεν έχει να κάνει µε τη VRML, το X3D και τα γραφήµατα σκηνής γενικότερα. 

Εξάρτηση από την εφαρµογή και την υλοποίηση σαφώς υπάρχει σε κάθε περίπτωση, και δεν 

είναι πάντα δυνατό να περιοριστεί. Είναι σηµαντικό, όµως, η εξάρτηση αυτή να αποκρύπτεται 

και να τυποποιείται, κατά το µέγιστο δυνατό, µέσα από ένα κατάλληλο και τυπικά εδραιωµένο 

πλαίσιο µοντελοποίησης. 

Ακόµα, η έµφαση στη µία ή την άλλη µορφή αναπαράστασης δεν συµβαδίζει µε το γεγονός ότι 

η κάθε µία αποτελεί αφαιρετική προσέγγιση σε κάποιο αντικείµενο, από διαφορετική µεν 
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σκοπιά, αλλά ισοδύναµης, ακόµα και αυτόνοµης, ίσως, σηµασίας. Έτσι, είναι θεµιτό να 

υποστηρίζεται, στο ίδιο επίπεδο σχεδιασµού, η συνύπαρξη διαφορετικών µορφών 

αναπαράστασης, οι οποίες αφορούν απ’ ευθείας το ίδιο το εικονικό αντικείµενο (και όχι η µία 

την άλλη). 

Σε κάθε περίπτωση, τεράστια σηµασία έχει και η συστηµατική και, στο µέτρο του δυνατού, 

τυπικά εξασφαλισµένη διατήρηση της συνέπειας µεταξύ διαφορετικών αναπαραστάσεων. Σε 

πολλές από τις παραπάνω αναπαραστάσεις ορίζονται µεταδεδοµένα χειροκίνητα και η 

συµβατότητά τους µε τη φυσική αναπαράσταση επαφίεται στο στατικό χαρακτήρα της 

τελευταίας. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να έχει εφαρµογή σε ευρύτερη κλίµακα. Σε άλλες 

περιπτώσεις, υιοθετούνται ad hoc µηχανισµοί ενηµέρωσης της σηµασιολογικής πληροφορίας, οι 

οποίοι βασίζονται σε συγκεκριµένη υλοποίηση τις οποίας τις λεπτοµέρειες και εκθέτουν. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσµα να καταργείται, σε µεγάλο βαθµό, ο εννοιολογικός χαρακτήρας της 

συνολικής σηµασιολογικής αναπαράστασης, αλλά και να περιορίζεται η φορητότητά της µεταξύ 

εφαρµογών µε διαφορετικές υλοποιήσεις αλλά κοινή εννοιολογία. Για τους λόγους αυτούς, όπως 

και οι µηχανισµοί σύνδεσης της σηµασιολογίας µε τη φυσική αναπαράσταση, έτσι και οι 

µηχανισµοί διατήρησης της συνέπειάς της πρέπει να αποκρύπτονται, να τυποποιούνται και να 

λειτουργούν µε την κατά το δυνατό µεγαλύτερη διαφάνεια. 

2.3.3 Αναπαράσταση συµπεριφοράς και αλληλεπίδρασης 

Η αναπαράσταση συµπεριφοράς και δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης είναι µία εξ’ ίσου σηµαντική 

πτυχή του προβλήµατος της αναπαράστασης εικονικών περιβαλλόντων, τα οποία 

χαρακτηρίζονται εξ’ ορισµού από εξελιξιµότητα και δυναµική ως αποτέλεσµα µεταξύ εικονικών 

πρακτόρων και εικονικών αντικειµένων. Το πρόβληµα είναι πολυεπίπεδο: δεν αρκεί µόνο η 

αναπαράσταση της σηµασιολογίας των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης, αλλά και η τυποποίηση 

των µηχανισµών πραγµατοποίησής τους. Πράγµατι, η συµπεριφορά των εικονικών πρακτόρων 

παράγεται, κατά κανόνα, µέσα από διαδικασίες συµπερασµατολογίας και σχεδιασµού ενεργειών 

µε βάση γνώση σχετικά µε το περιβάλλον τους, µέρος της οποίας είναι η σηµασιολογία της 

διαθέσιµης λειτουργικότητας και των φυσικών ιδιοτήτων των εικονικών αντικειµένων που τους 

περιβάλλουν [Bicici2003, Charles2003, Chang2005]. Η διαθεσιµότητα γνώσης και 

σηµασιολογικής πληροφορίας τέτοιου είδους µπορεί να αυξήσει ραγδαία την 

αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών σχεδιασµού ενεργειών [Gil2005]. Οι διαδικασίες, όµως, 

αυτές δεν έχουν καµία χρησιµότητα αν τα παραγόµενα σχέδια ενεργειών δεν µπορούν να 

εφαρµοστούν στην πράξη επί των αντικειµένων που τα αφορούν, κάτι που προϋποθέτει ένα 

τυπικό µοντέλο αλληλεπίδρασης µεταξύ εικονικών πρακτόρων και εικονικών αντικειµένων το 

οποίο γεφυρώνει τις δύο πλευρές χωρίς να δεσµεύει τη µία στις λεπτοµέρειες αναπαράστασης, 

σχεδιασµού και λειτουργίας της άλλης [Levison1996]. 
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2.3.3.1 Parameterized action representation 

Η έννοια του PAR (parameterized action representation, παραµετροποιηµένη αναπαράσταση 

ενέργειας) βασίζεται στην υπόθεση πως η φυσική γλώσσα είναι ένα αρκετά εκφραστικό µέσο για 

την κωδικοποίηση οδηγιών συµπεριφοράς εικονικών πρακτόρων [Badler1999]. Ένα PAR, ως 

µερικά αφηρηµένη περιγραφή µίας ενέργειας, παραµετροποιείται ως προς τον πράκτορα που 

εκτελεί την ενέργεια καθώς και πρόσθετες πληροφορίες όπως τα αντικείµενα που επηρεάζονται 

κατά την εκτέλεση, το σκοπό της εκτέλεσης, κ.α. Επιπλέον, εντολές διατυπωµένες σε φυσική 

γλώσσα όπως «Πλησίασε την πόρτα και γύρνα αργά το χερούλι», ουσιαστικά περιγράφουν 

ενέργειες η εκτέλεση των οποίων ενσωµατώνουν επιπλέον στάδια για τα οποία δεν 

περιλαµβάνεται ρητά οποιαδήποτε πληροφορία στην εντολή. Έτσι, στην παραπάνω εντολή δεν 

περιγράφεται πως, για παράδειγµα, προκειµένου να γυρίσει το χερούλι, ο εικονικός πράκτορας 

πρέπει πρώτα να το πιάσει, κ.ο.κ. Η πληροφορία αυτή, η οποία αφορά ένα είδος ενέργειας και 

όχι µία συγκεκριµένη ενέργεια, περιλαµβάνεται στο PAR, ενώ ο πράκτορας και οι υπόλοιπες 

πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες για τη συγκεκριµενοποίηση µίας ενέργειας, καθορίζονται 

ως παράµετροι. 

Ένα PAR το οποίο δεν έχει συγκεκριµενοποιηθεί και, έτσι, αναπαριστά µία αφηρηµένη 

ενέργεια, δηλώνεται ως UPAR (uninistantiated PAR). Αντίστοιχα, ένα PAR του οποίου όλες οι 

µεταβλητές έχουν δεσµευτεί σε συγκεκριµένες τιµές δηλώνεται ως IPAR (instantiated PAR) και 

µπορεί να προκαλέσει την εκτέλεση µίας ενέργειας από συγκεκριµένο πράκτορα και επί 

συγκεκριµένων αντικειµένων. 

Η αυτοµατοποιηµένη µετατροπή εντολών φυσικής γλώσσας σε PARs, µε εφαρµογές στη 

ρεαλιστική κίνηση εικονικών πρακτόρων (smart avatars) και στη δυναµική µεταβολή της 

συµπεριφοράς τους από χρήστες σε πραγµατικό χρόνο, τεκµηριώνεται στα [Badler2000, 

Bindiganavale2000]. 

2.3.3.2 Smart objects 

Ένα smart object είναι ένα µοντέλο διαδραστικού εικονικού αντικειµένου το οποίο ενσωµατώνει 

τις ιδιότητες αλληλεπίδρασής του µε εικονικούς πράκτορες [Kallmann2002]. Ειδικότερα, ένα 

smart object αναπαριστά τις εξής πληροφορίας: (α) εγγενείς ιδιότητες του αντικειµένου, όπως 

φυσικές παραµέτρους (µάζα, κέντρο βάρους, κ.α.), στοιχεία λειτουργικότητας (για παράδειγµα, 

δυνατότητες και περιορισµοί κίνησης διαφόρων µελών του), καθώς και µία περιγραφή υπό 

µορφή κειµένου για το αντικείµενο και τους σχεδιαστικούς στόχους που εξυπηρετεί· (β) 

πληροφορίες αλληλεπίδρασης, όπως σηµεία εφαρµογής ενεργειών (όπως πλήκτρα, µοχλοί, 

κ.τ.λ.), εξειδικευµένες παραµέτρους (π.χ., σχήµα χεριού και κατεύθυνση προσέγγισης σε 

χειριστήριο), επιτρεπτές θέσεις δραστών κατά την αλληλεπίδραση, συµπεριφορά από τη µεριά 

του αντικειµένου που µετακινεί τον δράστη (π.χ., κίνηση της πλατφόρµας ενός ανελκυστήρα 

στον οποίο επιβαίνει ο δράστης)· (γ) συµπεριφορά από τη µεριά του αντικειµένου σαν 
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αποτέλεσµα συγκεκριµένων αλληλεπιδράσεων, όπως επίσης και περιορισµούς στη 

διαθεσιµότητα στοιχείων συµπεριφοράς ανάλογα µε την ανά πάσα στιγµή κατάσταση του 

αντικειµένου (για παράδειγµα, ένας εικονικός εκτυπωτής έχει τη δυνατότητα να τυπώσει µόνο αν 

βρίσκεται στην κατάσταση «On»)· (δ) αναµενόµενη συµπεριφορά από τη µεριά των επιδραστών 

σε σχέση µε συγκεκριµένες αλληλεπιδράσεις (π.χ., µία κατάλληλη θέση για το άνοιγµα ενός 

εικονικού συρταριού προτείνεται στον εικονικό πράκτορα, έτσι ώστε να µην υπάρξει σύγκρουση 

η οποία θα ακύρωνε την αλληλεπίδραση). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το smart object αναπαριστά το σύνολο της πληροφορίας που 

σχετίζεται µε µία αλληλεπίδραση, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής που αφορά τον εικονικό 

πράκτορα. Έτσι, αποτελεί µία ολοκληρωµένη και τυποποιηµένη προσέγγιση στο ζήτηµα της 

περιγραφής λειτουργικότητας εικονικών αντικειµένων. Ωστόσο, το γεγονός ότι µεταφέρει όλη 

την ευθύνη για την αλληλεπίδραση στο αντικείµενο οδηγεί σε αναπόφευκτο περιορισµό των 

συµπεριφορών που µπορούν να αναδυθούν µε βάση τις βασικές ιδιότητες του αντικειµένου. Για 

παράδειγµα, ένα εικονικό αντικείµενο που έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης στο χώρο µπορεί, 

στη γενική περίπτωση, τόσο να συρθεί πάνω σε µία επιφάνεια όσο και να εκσφενδονιστεί σε κενό 

χώρο, περιπτώσεις συµπεριφοράς οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές στην εξέλιξη, την 

απεικόνιση και τους εξωτερικούς του αντικειµένου παράγοντες που τις καθοδηγούν, αλλά, 

ταυτόχρονα, εξαρτώνται και οι δύο αποκλειστικά από τη θεµελιώδη ιδιότητα του αντικειµένου 

να λαµβάνει συγκεκριµένες θέσεις στο χώρο. Αν το αντικείµενο αυτό αναπαρασταθεί ως smart 

object, εκτός από την ιδιότητα της θέσης που καταλαµβάνει σε κάποιο σύστηµα συντεταγµένων, 

είναι απαραίτητο να µοντελοποιηθούν και οι δύο παραπάνω µορφές συµπεριφοράς προκειµένου 

το αντικείµενο να µπορεί να τις εκδηλώσει, παρά το γεγονός ότι συνίστανται, απλά, σε 

καθοδηγούµενες από τη µεριά του εικονικού πράκτορα (µετακίνηση σε επιφάνεια) και του 

εικονικού περιβάλλοντος (βαρύτητα) µεταβολές στην ίδια ιδιότητα του αντικειµένου. 

Η µοντελοποίηση smart objects υποστηρίζεται µέσα από ένα εξειδικευµένο γραφικό 

περιβάλλον (SOMOD). Η καταλληλότητα των smart objects ως βάση για την εκδήλωση 

συµπεριφοράς εικονικών πρακτόρων µέσω διαδικασιών αντίληψης και δράσης σε εικονικά 

αντικείµενα διερευνάται στο [Goncalvez2002]. Τα smart objects έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί 

σε περιπτώσεις ταυτόχρονης αλληλεπίδρασης µε πολλαπλούς εικονικούς πράκτορες (π.χ., 

περισσότεροι του ενός εικονικοί πράκτορες διασχίζουν µία ηλεκτροµηχανική πόρτα χωρίς αυτή 

να ανοίγει και να κλείνει για τον καθένα) [Kallmann2004], όπως και για την σηµασιολογική 

αναπαράσταση της λειτουργικότητας εικονικών αντικειµένων [Abaci2005b] και την αξιοποίησή 

της, µέσω αντίληψης, σε διαδικασίες σχεδιασµού ενεργειών και παραγωγής συµπεριφοράς από 

εικονικούς πράκτορες [Abaci2005]. 
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2.3.3.3 Task Definition Language 

Η γλώσσα Task Definition Language [Vosinakis2003] επιτρέπει τον ορισµό σύνθετων προτύπων 

ενεργειών για εικονικούς πράκτορες, αποσκοπώντας στο να γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ των 

χαµηλού επιπέδου µηχανισµών κίνησης και αλληλεπίδρασης και των υψηλού επιπέδου 

διεργασιών απόφασης και παραγωγής συµπεριφοράς. Παρέχει ένα πλήθος ενσωµατωµένων 

λειτουργιών οι οποίες µπορούν να συνδυαστούν σε σειρά, παράλληλα και σε εξάρτηση από 

συνθήκες. Οι ορισµοί κινούνται σε υψηλό επίπεδο καθώς οι ορισµοί των ενεργειών αποκρύπτουν 

τις σχετικές λεπτοµέρειες υλοποίησης. Έτσι, ο σχεδιαστής δεν αναγκάζεται να κινηθεί σε 

επίπεδο φυσικής αναπαράστασης αλλά, αντίθετα, µπορεί να επικεντρωθεί στα εννοιολογικά 

χαρακτηριστικά της υπό µοντελοποίηση συµπεριφοράς. 

Ένα task είναι ένας ορισµός για κάποιο δεδοµένο πρότυπο ενέργειας µε µοναδικό όνοµα και 

συγκεκριµένα ορίσµατα. Σε συντακτικό επίπεδο, η γλώσσα υποστηρίζει δοµές για συνδυασµό 

ενεργειών (PAR), βρόγχους (DO-UNTIL), εκτέλεση υπό συνθήκες (IF-THEN-ELSE), καθώς 

και διάφορους τύπους (boolean, integer, float, string, entity, list of entities, vector, list of 

vectors και relation) για τη δήλωση µεταβλητών. Επιπλέον, ως γλώσσα προγραµµατισµού, 

διαθέτει χρήσιµα χαρακτηριστικά όπως τη δυνατότητα εµφώλευσης (nesting), χρήσης 

συναρτήσεων  και άλλων tasks ως ορίσµατα, δυνατότητα αναφοράς µεταξύ οντοτήτων (µε τη 

σύνταξη «[<οντότητα>]<µεταβλητή>»), κ.α. Παρέχει προκαθορισµένες συναρτήσεις για την 

αντιµετώπιση βασικών υπολογιστικών αναγκών, όπως, για παράδειγµα, την κίνηση εικονικών 

σωµάτων (µετατόπιση, περιστροφή, προσέγγιση σηµείων-στόχων και κίνηση σε διαδροµές), την 

επαλήθευση χωρικών σχέσεων µεταξύ αντικειµένων (near, on, front_of, above, κ.α.), τον έλεγχο 

για αλληλοεπικάλυψη αντικειµένων (intersect), τη λογική συσχέτιση (and, or, not), την ύπαρξη 

αντικειµένων που ικανοποιούν κάποια συγκεκριµένη σχέση (exists), κ.α. Συνολικά, η γλώσσα 

παρέχει ένα σύνολο 85 ενσωµατωµένων συναρτήσεων. Ακόµα, υποστηρίζει διαδικασίες λήψης 

και µετακίνησης αντικειµένων από εικονικούς πράκτορες. Χάρη σε µία προηγµένη προσέγγιση 

αντίστροφης κινηµατικής (inverse kinematics) µε τη δυνατότητα χειρισµού κινούµενων στόχων και 

εµποδίων µεταξύ του πράκτορα και του στόχου, οι διαδικασίες αυτές χαρακτηρίζονται τόσο 

από ρεαλισµό σε επίπεδο εκτέλεσης, όσο και από προσανατολισµό στη ζητούµενη συµπεριφορά 

σε επίπεδο ορισµού. Τέλος, υποστηρίζει τον έλεγχο προκαθορισµένων από τη χρήστη κινήσεων 

µέσα από µία βιβλιοθήκη κινήσεων (animation library). 

Η γλώσσα Task Definition Language είναι µία ολοκληρωµένη προσέγγιση στην αναπαράσταση 

λειτουργικότητας σε εικονικά περιβάλλοντα από τη µεριά εικονικών πρακτόρων καθώς 

ικανοποιεί δύο πολύ σηµαντικά χαρακτηριστικά: (α) προσεγγίζει αφαιρετικά την έννοια της 

ενέργειας, αποσυνδέοντάς την από συγκεκριµένους δράστες και, έτσι, επιτρέπει την 

επαναχρησιµοποίηση προτύπων ενεργειών υπό µορφή βιβλιοθηκών· (β) αποκρύπτει τις 

λεπτοµέρειες υλοποίησης, στοχεύοντας στην εννοιολογική περιγραφή συµπεριφορών. Σε 

συνδυασµό µε ανάλογου βαθµού τυποποίησης αναπαραστάσεις λειτουργικότητας από τη µεριά 
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του αντικειµένου, µπορεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο συνολικής αναπαράστασης 

των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και συµπεριφοράς σε εικονικούς κόσµους. 

2.3.3.4 Συµπεριφορά µέσω σηµασιολογίας 

Στο σύστηµα VR-WISE υποστηρίζεται ο ορισµός συµπεριφοράς ως αποτέλεσµα της εκκίνησης 

απλών ή σύνθετων ενεργειών (π.χ., «move», «orient», «roll-over-axis» και «turn-over-axis») από 

συγκεκριµένους επιδραστές (π.χ., «Lever» και «Actuator») σαν απάντηση σε συγκεκριµένα 

γεγονότα (π.χ., «timeEvent» και «userEvent»), καθώς και ο συνδυασµός συµπεριφορών µέσω 

τελεστών [DeTroyer2007]. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ορισµού της δυναµικής 

µεταβαλλόµενων εικονικών αντικειµένων, όσο αφορά τη δηµιουργία τους, την αποµάκρυνσή 

τους και την µεταβολή της δοµής και των οπτικών χαρακτηριστικών τους [Pellens2006, 

Pellens2006a]. Το σύστηµα έχει χρησιµοποιηθεί για τη µοντελοποίηση συµπεριφοράς εικονικών 

αντικειµένων βάσει της «Behaviour Ontology» οντολογίας [Pellens2005a]. 

2.3.3.5 Qualitative physics 

Η χρήση qualitative physics [Weld1990] για την αναπαράσταση κινητών και διαδραστικών 

αντικειµένων διερευνάται στα [Zhou2006] και [Cavazza2004]. Στην πρώτη περίπτωση, 

περιγράφεται µία περίπτωση χρήσης σε εφαρµογές MOUT (Military Operations on Urbanized 

Terrain) όπου η συµπεριφορά εικονικών αντικειµένων σε περίπτωση άσκησης δύναµης (π.χ. 

µέσω συγκρούσεων) ακολουθεί ρεαλιστικά πρότυπα (π.χ. ένα βαρέλι στο οποίο ασκείται δύναµη 

σε χαµηλότερο του κέντρου βάρους του σηµείο σύρεται, ενώ, αντίθετα, αν η δύναµη ασκηθεί 

κοντά στην κορυφή του, το βαρέλι ανατρέπεται). Η προσέγγιση επεκτείνεται σε συνδυασµούς 

αντικειµένων, επιτρέποντας την «αλυσιδωτή» εκδήλωση ανάλογων συµπεριφορών. Στη δεύτερη 

περίπτωση περιγράφεται ένα σύνθετο µοντέλο ̟οιοτικών διεργασιών (qualitative processes), χάρη στο 

οποίο είναι δυνατή η µοντελοποίηση ιδιαίτερα σύνθετων αλληλεπιδράσεων. Σαν παράδειγµα, 

αναφέρονται αλληλεπιδράσεις όπως εξάτµιση, µεταφορά θερµότητας, ροή ρευστών 

[Hayes1985], ή ακόµα πιο σύνθετες περιπτώσεις όπως η µεταβολή της µάζας ενός ποτηριού εξ’ 

αιτίας ανατροπής του λόγω κάποιας σύγκρουσης, µε αποτέλεσµα το υγρό που περιείχε το 

ποτήρι να αρχίσει να ρέει. 

Οι προσεγγίσεις στο ζήτηµα της αναπαράστασης συµπεριφοράς και αλληλεπιδράσεων µε τη 

χρήση qualitative physics χαρακτηρίζονται από αυξηµένο ρεαλισµό καθώς και από τη 

δυνατότητα µοντελοποίησης σύνθετων σεναρίων µε αλληλοσυσχετίσεις µεταξύ αντικειµένων και 

διάδοση των αποτελεσµάτων ενεργειών από το ένα στο άλλο. Έχουν αξιοποιηθεί σε διάφορους 

τοµείς, όπως, για παράδειγµα, σε ολοκληρωµένα περιβάλλοντα ευφυών εικονικών πρακτόρων µε 

ικανότητες αντίληψης και παραγωγής συµπεριφοράς [Lugrin2007] και στην ψηφιακή τέχνη 

[Cavazza2004a] (όπου καθιστούν δυνατή την προσοµοίωση ροής υγρών, εναλλακτικών φυσικών 

νόµων, κ.α.) 
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2.3.3.6 Άλλες προσεγγίσεις 

Ο χώρος της αναπαράστασης δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και συµπεριφοράς, τόσο όσο 

αφορά γενικά τους ευφυείς πράκτορες όσο και τους εικονικούς πράκτορες ειδικότερα, έχει να 

επιδείξει πλήθος προτάσεων, πέραν αυτών που παρουσιάζονται παραπάνω. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

� Η χρήση οντολογιών για τον ορισµό γενικευµένων και επαναχρησιµοποιήσιµων τελεστών 

δράσης [Grimaldo2006]. 

� Η διερεύνηση της πιθανής συµβολής της ιδιοτεκτικότητας (proprioception) σε 

αλληλεπιδράσεις µε εικονικούς κόσµους και εικονικά περιβάλλοντα διεπαφής [Mine1997] 

� Η σύνδεση συστηµάτων βάσεων γνώσης µε εικονικούς κόσµους µέσω διαδραστικών 

εικονικών αντικειµένων [Mueller2004] µε έµφαση στην αποφυγή δέσµευσης της µίας 

πλευράς από την άλλη σε επίπεδο εσωτερικής αναπαράστασης και λειτουργίας. 

� Η υιοθέτηση προσεγγίσεων από το χώρο των Ευφυών Πρακτόρων, όπως το µοντέλο 

Influence/Reaction [Soto1997]. 

� Η µοντελοποίηση και παραµετροποίηση συναισθηµατικών αντιδράσεων [Badler2002]. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πιθανότητα εξαγωγής σηµασιολογίας για δυνατές 

αλληλεπιδράσεις µέσω της γεωµετρίας και της φυσικής αναπαράστασης εικονικών αντικειµένων 

[Abaci2005a]. 

2.3.3.7 Συµπεράσµατα 

Το βασικότερο ζητούµενο από µία µορφή αναπαράστασης δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και 

συµπεριφοράς, όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, είναι το να παρέχει σηµασιολογικά 

ακριβείς περιγραφές, αλλά, ταυτόχρονα, να κινείται σε ένα υψηλό, εννοιολογικό επίπεδο ώστε να 

µη δεσµεύει τους αποδέκτες της πληροφορίας που αντανακλά σε λεπτοµέρειες υλοποίησης και 

συγκεκριµένες εφαρµογές. Αυτό προϋποθέτει την σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο βαθµό 

απόκρυψη των µηχανισµών εφαρµογής των αποτελεσµάτων των διαθέσιµων από το εικονικό 

αντικείµενο ενεργειών επί της δοµής και της κατάστασής του. 

Εξ’ ίσου βασική απαίτηση είναι η ισοκατανοµή της αναπαριστώµενης πληροφορίας µεταξύ του 

εικονικού αντικειµένου και του εικονικού πράκτορα. Κάποιες από τις παραπάνω προσεγγίσεις 

αναπαριστούν το σύνολο των διαθέσιµων από ένα εικονικό αντικείµενο µορφών αλληλεπίδρασης 

ως µέρος του συνολικού του µοντέλου, µε αποτέλεσµα να µην δυνατή η συµµετοχή του σε 

καµία πρόσθετη µορφή συµπεριφοράς για την οποία δεν υπήρξε εξ’ αρχής πρόβλεψη και ρητή 

περιγραφή. Άλλες προτάσεις εφοδιάζουν τον εικονικό πράκτορα µε σύνθετες µορφές δράσης, 

ωστόσο τον δεσµεύουν σε στατικές οντολογικές περιγραφές, η απεικόνιση των οποίων στον 
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εικονικό κόσµο συχνά αντιµετωπίζει πρόσθετα ζητήµατα τεχνικής φύσης που οδηγούν στον 

περιορισµό της εφαρµοσιµότητάς τους. 

2.4 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µία εισαγωγή στο χώρο των Εικονικών Περιβαλλόντων γενικά. 

Παρουσιάζονται βασικές έννοιες όπως η εµβύθιση και η παρουσία, ενώ τονίζεται ο ρόλος τους 

στην κατηγοριοποίηση και την αξιολόγηση εφαρµογών εικονικών περιβαλλόντων. Ακόµα, 

παρουσιάζονται βασικά είδη εξοπλισµού αλληλεπίδρασης του ανθρώπου-χρήστη µε το εικονικό 

περιβάλλον καθώς και ο ρόλος τους σε επίπεδο ρεαλισµού, βαθµού εµβύθισης και αίσθησης 

παρουσίας. Ολοκληρώνοντας, γίνεται µία εξειδικευµένη επισκόπηση αξιοσηµείωτων 

προσεγγίσεων και προτάσεων πάνω στη φυσική και σηµασιολογική αναπαράσταση εικονικών 

κόσµων, όπως επίσης και την αναπαράσταση δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης µε εικονικά 

αντικείµενα και συµπεριφοράς εικονικών πρακτόρων.  

Με βάση την καταγραφή βασικών εννοιών, δυνατοτήτων, εφαρµογών και ζητηµάτων στο χώρο 

της αναπαράστασης που γίνεται σε αυτό το κεφάλαιο, το επόµενο κεφάλαιο εξετάζει – σε 

αφηρηµένο, αποσυνδεδεµένο από την υλοποίηση, επίπεδο – τις σχεδιαστικές και λειτουργικές 

ανάγκες τις οποίες ένα τυπικό εικονικό περιβάλλον πρέπει να είναι ικανό να αντιµετωπίζει. Η 

προτεινόµενη αναπαράσταση REVE, όπως παρουσιάζεται διεξοδικά στα επόµενα κεφάλαια, 

έχει ως απώτερο στόχο τη δηµιουργία µίας βάσης για την ολοκληρωµένη, συστηµατική και 

προτυποποιηµένη αντιµετώπιση των παραπάνω αναγκών. 
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333   Εννοιολογικές και Σχεδιαστικές Απαιτήσεις 

3.1 Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό είναι µία ανάλυση των βασικών εννοιών που εµπλέκονται στην αναπαράσταση 

εικονικών κόσµων και, κατά συνέπεια, των εννοιολογικών και σχεδιαστικών απαιτήσεων τις 

οποίες καλείται να καλύψει η προτεινόµενη αναπαράσταση. Η ανάλυση επικεντρώνεται στην 

έννοια του εικονικού κόσµου ως συνόλου εικονικών αντικειµένων, του item ως βασική δοµή 

αναπαράστασης αντικειµένων και του εικονικού σώµατος ως ειδικής κατηγορίας item. 

3.2 Εικονικοί Κόσµοι και Εικονικά Αντικείµενα 

Η υπόθεση εργασίας πάνω στην οποία βασίζεται η προτεινόµενη αναπαράσταση είναι ότι ένας 

κόσµος µπορεί να αναπαρασταθεί ως σύνολο εικονικών αντικειµένων. Με άλλα λόγια, ότι ένας 

εικονικός κόσµος ορισµένος ως σύνολο εικονικών αντικειµένων µπορεί να αποτελέσει ένα 

σύνολο δεδοµένων ικανό να καλύψει τις ανάγκες ενός εικονικού περιβάλλοντος. Με βάση αυτή 

την υπόθεση, η προτεινόµενη αναπαράσταση εισάγει την έννοια του item. 

Το item είναι µία δοµή δεδοµένων κατάλληλη για την αναπαράσταση αντικειµένων σε 

συγκεκριµένο επίπεδο αφαίρεσης. Έτσι, στιγµιότυπα της δοµής item µπορούν να αναπαριστούν 

ενεργά ή στατικά υλικά αντικείµενα, εικονικά σώµατα, άυλα αντικείµενα, νόµους και ιδιότητες, 

γεγονότα, αλληλεπιδράσεις, όπως και όποιο άλλο αντικείµενο – αφηρηµένο ή συµπαγές – είναι 

επιθυµητό και εφικτό να αναπαρασταθεί στα πλαίσια εικονικών κόσµων. Για λόγους απλότητας, 

στο κείµενο που ακολουθεί, µε την φράση «το item» γίνεται αναφορά στην δοµή item, ενώ οι 

φράσεις «ένα item» και «items» αναφέρονται σε ένα στιγµιότυπο και πολλαπλά στιγµιότυπα, 

αντίστοιχα, της δοµής item. 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως, σε κάθε χρονική στιγµή, το σύνολο των items που συνιστούν 

έναν εικονικό κόσµο ισοδυναµεί µε το σύνολο της διαθέσιµης για τον αναπαριστώµενο κόσµο 

πληροφορίας, στα πλαίσια του εικονικού περιβάλλοντος που τον αναπαριστά. Έτσι, οτιδήποτε 

αποτελεί µέρος του εικονικού κόσµου πρέπει απαραίτητα να ορίζεται από τον σχεδιαστή, όπως 

επίσης και να αναπαρίσταται εσωτερικά από το εικονικό περιβάλλον, ως item. 
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Οι σχεδιαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις από το item, ως δοµή δεδοµένων στα πλαίσια του 

εικονικού περιβάλλοντος, δεν αφορούν απλά και µόνο την αναπαράσταση αντικειµένων. Τα 

εικονικά περιβάλλοντα είναι σύνθετα, ετερογενή και απαιτητικά υπολογιστικά συστήµατα, 

αποτελούµενα από πλήθος συστατικών µε διαφορετικές επιµέρους ανάγκες εσωτερικής 

αναπαράστασης, επεξεργασίας και ανταλλαγής δεδοµένων. Καθώς ο εικονικός κόσµος είναι 

κεντρικός σε κάθε εικονικό περιβάλλον και δεδοµένου ότι, στα πλαίσια της προτεινόµενης 

αναπαράστασης, αποτελείται αποκλειστικά και µόνο από items, είναι προφανές ότι το item 

πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένο ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα το σύνολο 

αυτών των συστατικών και τις ανάγκες τους. 

3.3 Αναπαράσταση αντικειµένων 

Πιο συγκεκριµένα, µε βάση τις διάφορες κατηγορίες εικονικών αντικειµένων και το εικονικό 

περιβάλλον αναφοράς που παρουσιάζονται στις παραγράφους 1.6 και 1.7, το item καλείται να 

εξυπηρετεί τουλάχιστον τις παρακάτω ανάγκες, οι οποίες αφορούν το αντικείµενο ως έννοια. 

3.3.1 Φυσική αναπαράσταση 

Τα περισσότερα εικονικά αντικείµενα µέσα σε έναν εικονικό κόσµο αναπαριστούν υλικά 

αντικείµενα από το φυσικό κόσµο. Ως εκ τούτου, τα αφορούν τόσο οι βασικές φυσικές ιδιότητες 

που απορρέουν από την έννοια της ενσωµάτωσης (θέση, προσανατολισµός, κατάληψη χώρου 

στον εικονικό κόσµο), όσο και άλλες που αφορούν την οπτική, γεωµετρική, ακουστική, κ.τ.λ., 

µορφοποίηση του καθενός, όπως αυτή πραγµατοποιείται από τα αντίστοιχα υποσυστήµατα του 

εικονικού περιβάλλοντος. 

Για παράδειγµα, µία µπάλα ποδοσφαίρου στο φυσικό κόσµο βρίσκεται πάντα σε µία 

συγκεκριµένη θέση και είναι στραµµένη προς συγκεκριµένη διεύθυνση. Επίσης, έχει σφαιρικό 

σχήµα και δεδοµένη διάµετρο. Κατά συνέπεια, ο χώρος τον οποίο καταλαµβάνει είναι δυνατό 

να οριστεί µε ακρίβεια. Τέλος, είναι κατασκευασµένη από συγκεκριµένα υλικά που 

αλληλεπιδρούν µε γνωστό τρόπο µε τις γύρω φωτεινές πηγές, ενώ, ως υλικό σώµα, έχει µάζα η 

οποία την αναγκάζει να επηρεάζεται από νόµους όπως αυτοί της βαρύτητας, της τριβής, των 

ελαστικών κρούσεων, κ.τ.λ. Προκειµένου, λοιπόν, να επιτευχθεί µία πιστευτή και ρεαλιστική 

αναπαράσταση ενός αντικειµένου τόσο απλού όσο µία µπάλα ποδοσφαίρου ως item µέσα σε 

κάποιο εικονικό κόσµο, το item πρέπει να είναι ικανό να αναπαραστήσει όλες τις παραπάνω 

φυσικές ιδιότητες του αντικειµένου αυτού ως υλικού σώµατος. Αντίστοιχα, για να είναι εφικτή 

µία πιστευτή και ρεαλιστική αναπαράσταση ενός τυχαίου υλικού σώµατος, το item πρέπει να 

είναι ικανό να αναπαραστήσει – σε δεδοµένο κατά περίπτωση επίπεδο αφαίρεσης – τις φυσικές 

εκείνες ιδιότητες που µπορούν να θεωρηθούν ως κοινές για όλα τα υλικά σώµατα. Τέτοιες είναι η 

θέση, ο προσανατολισµός, η γεωµετρία, η δοµή, τα υλικά, η ηχητική συµπεριφορά, κ.τ.λ. καθώς 

και η δυναµική µεταβολής των παραπάνω µε το χρόνο. Με τον όρο φυσική ανα̟αράσταση ενός 
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item γίνεται αναφορά στην αναπαράσταση ιδιοτήτων οι οποίες αναδύονται µέσα από τη σχέση 

ενός εικοινικού αντικειµένου µε το φυσικό αντικείµενο που αναπαριστά, όπως οι παραπάνω. 

Η απαίτηση για δυνατότητες φυσικής αναπαράστασης αφορά και τα άυλα αντικείµενα, 

περισσότερο όµως σε σχέση µε την επιρροή τους στο περιβάλλον τους παρά µε την 

µορφοποίησή τους. Για παράδειγµα, items που αναπαριστούν ιδιότητες του εικονικού κόσµου 

(χρόνος, θερµοκρασία, φωτισµός, ορατότητα, θόρυβος, κ.τ.λ.) ή γεγονότα (ήχος, οµιλία, 

συγκρούσεις, κ.τ.λ.) είναι πιθανό να αφορούν, υπό διάφορες έννοιες, συγκεκριµένη περιοχή (για 

παράδειγµα, όρια µέσα στα οποία επηρεάζουν άλλα αντικείµενα ή γίνονται αντιληπτά από 

εικονικούς πράκτορες). Σαν αποτέλεσµα να πρέπει και για αυτά να ορίζονται ιδιότητες όπως 

θέση και διαστάσεις, καθώς και άλλες ιδιότητες που σχετίζονται µε την φυσική τους υπόσταση. 

3.3.2 Σηµασιολογική αναπαράσταση 

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι αναπαραστάσεις αντικειµένων µέσα σε ένα εικονικό κόσµο πρέπει, 

κάτω από κατάλληλες συνθήκες, να είναι ευθέως αντιληπτές από την όποια πλευρά διαθέτει 

κατάλληλες δυνατότητες αντίληψης. Ειδικότερα, τόσο οι βασικές φυσικές ιδιότητες του 

αντικειµένου – όπως, για παράδειγµα, αυτές που σχετίζονται µε την έννοια της ενσωµάτωσης και 

ορίζονται για κάθε αντικείµενο ανεξαιρέτως – όσο και άλλες που αφορούν συγκεκριµένες 

οµάδες αντικειµένων ή και µεµονωµένα αντικείµενα, πρέπει να καθίστανται προσπελάσιµες, υπό 

µορφή δεδοµένων αντίληψης (sensory data), ανάλογα µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Οι 

προϋποθέσεις αυτές εξαρτώνται από το γενικότερο σύνολο κανόνων και νόµων του εικονικού 

κόσµου και ονοµάζονται ̟εριορισµοί αντίληψης. Για λόγους πιστευτότητας, η εφαρµογή τους 

αφορά το ίδιο το εικονικό περιβάλλον και όχι το item. 

Η διαθέσιµη σχετικά µε το item πληροφορία δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται στην ίδια 

µορφή και µε την ίδια λεπτοµέρεια σε όλα τα συστατικά του εικονικού περιβάλλοντος. Για 

παράδειγµα, ένας εικονικός πράκτορας µπορεί να µην ενδιαφέρεται (αναφορικά, πάντα, µε τους 

λειτουργικούς του στόχους: συµπερασµατολογία, έλεγχος συµπεριφοράς, αλληλεπίδραση µε 

αντικείµενα, κ.τ.λ.) για την ακριβή γεωµετρική δοµή ενός υλικού αντικειµένου, αλλά µόνο για τις 

διαστάσεις, τη θέση και τον προσανατολισµό ενός γεωµετρικά συγκεκριµένου στερεού που το 

περικλείει (̟ερικλείον σχήµα, bounding shape). Οι πληροφορίες αυτές θα του ήταν αρκετές για να 

είναι ικανός, λόγου χάρη, να υπολογίσει διαδροµές στο χώρο γύρω από το αντικείµενο. Επίσης, 

αναπαραστάσεις πληροφορίας οι οποίες είναι µεν ιδανικές για κάποια συστατικά του εικονικού 

περιβάλλοντος (π.χ. γράφηµα σκηνής, κατάλληλο για υποσυστήµατα µορφοποίησης του 

εικονικού κόσµου και αλληλεπίδρασης µε αυτόν µε χρήση τεχνολογιών από το χώρο της 

Εικονικής Πραγµατικότητας), δεν είναι πάντα εξ’ ίσου κατάλληλες για κάποια άλλα (π.χ. 

συµβολικές αναπαραστάσεις, κατάλληλες για µηχανισµούς αποθήκευσης και επεξεργασίας 

γνώσης). Μία συµβολική αναπαράσταση γνώσης θα ήταν, ίσως, προτιµητέα για τα δεδοµένα που 

παρέχονται από τους αισθητήρες ενός εικονικού πράκτορα στα περαιτέρω συστατικά του µε 
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στόχο τη συµπερασµατολογία και τον έλεγχο συµπεριφοράς. Κατά συνέπεια, το item πρέπει να 

είναι ικανό να παρέχει δεδοµένα αντίληψης σχετικά µε το αναπαριστώµενο αντικείµενο σε 

κατάλληλη κατά περίπτωση µορφή και κατάλληλο επίπεδο αφαίρεσης. 

Κάποιες πρόσθετες απαιτήσεις πηγάζουν από τις λειτουργικές ανάγκες του εικονικού πράκτορα 

ως συστατικό του εικονικού περιβάλλοντος. Οι νοητικές διαδικασίες ενός εικονικού πράκτορα 

απαιτούν συχνά γνώση η οποία δεν αντανακλά άµεσα στην φυσική δοµή του αντικειµένου αλλά, 

αντίθετα, βασίζεται σε µεταπληροφορία για το αντικείµενο ή παράγεται ως αποτέλεσµα 

υπολογισµών. Για παράδειγµα, ένας εικονικός πράκτορας καλείται συνήθως να κατηγοριοποιεί 

τα συστατικά του περιβάλλοντός του ώστε να µπορεί να εντοπίσει δυνατές αλληλεπιδράσεις µε 

το καθένα, κάτι για το οποίο είναι απαραίτητη – σε κάποιο στάδιο λειτουργίας πριν τη 

συµπερασµατολογία αυτή καθ’ αυτή – η ύπαρξη µεταπληροφορίας σχετικά µε το «είδος» του 

αντικειµένου. Επίσης, οι διαστάσεις δεδοµένης µορφής περικλείοντος σχήµατος για το 

αντικείµενο είναι, όπως προαναφέρθηκε, συχνά απαραίτητες στους εικονικούς πράκτορες, 

εντούτοις συνήθως προκύπτουν µόνο ως αποτέλεσµα υπολογισµών πάνω στα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά του αντικειµένου. Κατά συνέπεια, τα δεδοµένα αντίληψης που παρέχονται από 

το item στους αισθητήρες ενός εικονικού πράκτορα θα πρέπει να µπορούν να περιλαµβάνουν 

συγκεκριµένη µεταπληροφορία και υπολογιζόµενη πληροφορία σχετικά µε το αναπαριστώµενο 

αντικείµενο, ή εναλλακτικά, να επιτρέπουν την εξαγωγή της. 

Σαν αποτέλεσµα των παραπάνω, η πληροφορία που καθίσταται διαθέσιµη από το item σχετικά 

µε το αναπαριστώµενο αντικείµενο µπορεί να θεωρηθεί συνολικά ως αναπαράσταση της 

σηµασιολογίας του αντικειµένου, όπως αυτή, αφ’ ενός, γίνεται αντικείµενο αντίληψης από 

πλευρές µε τις σχετικές δυνατότητες, ενώ, αφ' ετέρου, εµπλέκεται σε διαδικασίες σχεδιασµού 

συµπεριφοράς από εικονικούς πράκτορες. 

Για λόγους απλότητας, η προτεινόµενη αναπαράσταση θεωρεί ότι η διαθεσιµότητα δεδοµένων 

αντίληψης δεν εξαρτάται από το αν γίνεται αντιληπτό ολόκληρο το item ή κάποιο µέρος του. 

Με άλλα λόγια, ένα item µπορεί είτε να είναι αντιληπτό είτε όχι, ενώ η έννοια της «τµηµατικής» 

αντίληψης δεν ορίζεται. Σαν συνέπεια, η πληροφορία σχετικά µε αντιληπτά items και, κατ' 

επέκταση, η σηµασιολογία τους, είναι συνολικά αντιληπτή. Αντίθετα, καµία πληροφορία και 

κανενός είδους σηµασιολογία δεν µπορεί να γίνει αντιληπτή για ένα µη αντιληπτό item. 

3.3.3 Αναπαράσταση λειτουργικότητας 

Οι περισσότερες, ίσως, αναπαραστάσεις αντικειµένων µέσα σε ένα εικονικό κόσµο είναι 

στατικές, δηλαδή, δεν παρέχουν καµία δυνατότητα αλληλεπίδρασης (έδαφος, δάπεδο, τοίχοι, 

στατικά στοιχεία του περιβάλλοντος, κ.τ.λ.). Αντίθετα, οι αναπαραστάσεις ενεργών αντικειµένων 

παρέχουν διάφορες δυνατότητες αλληλεπίδρασης οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τον 
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εικονικό κόσµο: αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τη δυναµική και την εξέλιξη του στο 

χρόνο όπως επίσης και την εκδήλωση συµπεριφοράς από εικονικούς πράκτορες. 

Η αλληλεπίδραση µεταξύ µίας πλευράς µε κατάλληλες δυνατότητες αλληλεπίδρασης και ενός 

item απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλης λειτουργικότητας από τη µεριά του item, διαθέσιµης µε τη 

µορφή λειτουργιών. Η αξιοποίηση της λειτουργικότητας αυτής έχει ως αποτέλεσµα 

συγκεκριµένες µεταβολές, αναµενόµενες ή µη, στην κατάσταση του item. 

Προκειµένου να επιτραπεί η αλληλεπίδραση µεταξύ µίας πλευράς µε κατάλληλες δυνατότητες 

αλληλεπίδρασης και ενός item, είναι κατά κανόνα αναγκαίο να ισχύουν συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις. Για παράδειγµα, η απόσταση ενός εικονικού πράκτορα από το item µε το οποίο 

αλληλεπιδρά πρέπει να είναι µικρότερη µίας µέγιστης τιµής, ή η σχετική θέση του επιδραστή ως 

προς το item να βρίσκεται εντός συγκεκριµένων ορίων. Ακόµα, η δυνατότητα πρόσβασης στις  

διαθέσιµες λειτουργίες του item συνήθως εντοπίζεται σε συγκεκριµένα σηµεία, επιφάνειες ή 

τµήµατα του χώρου του οποίου το item καταλαµβάνει στον εικονικό κόσµο µέσω της φυσικής 

του αναπαράστασης (για παράδειγµα, πίεση συγκεκριµένων πλήκτρων σε πληκτρολόγιο 

ηλεκτρονικού υπολογιστή). Αυτό ισχύει µε µία ευρύτερη έννοια και για αλληλεπιδράσεις κατά 

τις οποίες η σχετική δυνατότητα του επιδραστή µπορεί να εφαρµοστεί σε περισσότερα του ενός 

σηµεία, ή σε περιοχές που ορίζονται µε κάποιο βαθµό ασάφειας (για παράδειγµα, ένας 

άνθρωπος µπορεί, γενικά, να µετακινήσει ένα υλικό σώµα ασκώντας δύναµη σε οποιοδήποτε 

σηµείο της επιφάνειας του). Ακόµα και σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρόσβαση στις σχετικές 

λειτουργίες του item µπορεί να θεωρηθεί ως εντο̟ισµένη (situated) ως προς την φυσική του 

αναπαράσταση. Με βάση τα παραπάνω, το µέρος της φυσικής αναπαράστασης του item στο 

οποίο εντοπίζεται η διαθεσιµότητα µίας ή περισσοτέρων λειτουργιών, ανεξαρτήτως των 

διαστάσεών του item και του αν είναι µονοδιάστατο, δισδιάστατο ή τρισδιάστατο, ονοµάζεται 

σηµείο ̟ρόσβασης στη λειτουργία ή τις λειτουργίες αυτές. 

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω απαιτήσεων, το item πρέπει να µπορεί να αναπαραστήσει τόσο 

την εσωτερική στο αναπαριστώµενο αντικείµενο λογική παραγωγής και εφαρµογής των 

αποτελεσµάτων µίας λειτουργίας, όσο και την σχετική ανταλλαγή δεδοµένων µε την 

αλληλεπιδρώσα πλευρά. Αντίθετα, οι προϋποθέσεις για το κατά πόσο είναι επιτρεπτή µία 

συγκεκριµένη αλληλεπίδραση µεταξύ µίας πλευράς µε τις κατάλληλες δυνατότητες και ενός 

item, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις µε άλλα item που πιθανώς λαµβάνουν χώρα ως αποτέλεσµα, 

δεν πρέπει να ορίζονται και να εφαρµόζονται εξατοµικευµένα από το ίδιο το item, καθώς 

υπάγονται στη δικαιοδοσία του γενικότερου συνόλου κανόνων και νόµων του εικονικού κόσµου, 

η παράκαµψη των οποίων δεν είναι επιτρεπτή αν στόχος είναι η πιστευτότητα. 

Η δυνατότητα παρατήρησης και αντίληψης των διαθέσιµων λειτουργιών ενός item και η 

συνεπαγόµενη ικανότητα συµπερασµατολογίας πάνω στις δυνατές αλληλεπιδράσεις µε αυτό 

είναι, αν όχι απαραίτητη, τουλάχιστον χρήσιµη. Μειώνοντας σηµαντικά τις απαιτήσεις για 
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προκαθορισµένη γνώση σχετικά µε το περιβάλλον, µία τέτοια δυνατότητα έχει ως αποτέλεσµα 

την αύξηση της αυτονοµίας και της ευελιξίας των συστατικών του εικονικού περιβάλλοντος µε 

δυνατότητες αντίληψης, δράσης και ανάδειξης συµπεριφοράς. 

3.4 Αναπαράσταση σωµάτων εικονικών πρακτόρων 

Εκτός από αναπαραστάσεις αντικειµένων γενικά, χωρίς έµφαση στις δυνατότητες εµφάνισης 

συµπεριφοράς, αναπόσπαστο συστατικό ενός εικονικού περιβάλλοντος είναι και οι εικονικοί 

πράκτορες. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένας εικονικός πράκτορας «υλοποιείται» µέσα στον 

εικονικό κόσµο µέσω ενός εικονικού σώµατος. 

Με βάση το γεγονός ότι οτιδήποτε βρίσκεται µέσα σε ένα εικονικό κόσµο αναπαρίσταται ως 

item, προκύπτει η αναγκαιότητα αναπαράστασης και των εικονικών σωµάτων αυτών ως items. 

Αυτό δηµιουργεί επιπλέον απαιτήσεις από το item ως δοµή δεδοµένων, καθώς για µία 

συγκεκριµένη κατηγορία items – αυτά που αντιστοιχούν σε εικονικά σώµατα – θα πρέπει να 

ικανοποιεί πρόσθετες, εξειδικευµένες ανάγκες. 

3.4.1 Αντίληψη 

Μία από τις βασικές ιδιότητες ενός εικονικού πράκτορα είναι η ικανότητά του να 

αντιλαµβάνεται items. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µέσω εικονικών αισθητήρων. 

Εννοιολογικά, ένας εικονικός αισθητήρας είναι µία αναπαράσταση στον εικονικό κόσµο κάποιου 

αισθητηρίου συστήµατος του οργανισµού που αναπαριστά ο εικονικός πράκτορας – βιολογικού, 

όπως ένας άνθρωπος ή ένα ζώο, ή ακόµα και τεχνητού, όπως ένα ροµπότ. Έτσι, ένας εικονικός 

αισθητήρας είναι ένα µέσο µε το οποίο ο εικονικός πράκτορας µπορεί να αντιληφθεί το εικονικό 

του περιβάλλον ακριβώς όπως ένας, για παράδειγµα, βιολογικός οργανισµός µπορεί να 

αντιληφθεί τον φυσικό κόσµο γύρω του. Κατά συνέπεια, ένας εικονικός αισθητήρας θα 

µπορούσε να αναπαριστά ένα ανθρώπινο µάτι, την µύτη ενός σκύλου, ένα υποτιθέµενο «τρίτο 

µάτι» που εφοδιάζει τον κάτοχό του µε υπερφυσικές δυνατότητες αντίληψης πέραν των βασικών 

πέντε αισθήσεων, µία κάµερα, ένα δέκτη ραδιοσυχνοτήτων, ένα αισθητήρα υπέρυθρων ακτινών 

που εξυπηρετεί στον τηλεχειρισµό µίας ηλεκτρονικής συσκευής, το αισθητήριο υπερήχων µίας 

νυχτερίδας, ένα σόναρ, ένα µετρητή θερµοκρασίας ή φωτεινότητας, κτλ. 

Η διαδικασία αντίληψης ενός item από έναν εικονικό πράκτορα µε χρήση ενός εικονικού 

αισθητήρα λαµβάνει χώρα σε δύο στάδια. 

Λήψη ̟ληροφορίας. Κατά το στάδιο αυτό, πληροφορία για ένα σύνολο items προσπελαύνεται 

από τον εικονικό αισθητήρα. Η τελική οριοθέτηση της πληροφορίας που θα προσπελαστεί 

αφορά τόσο το εικονικό περιβάλλον όσο και τον ίδιο τον αισθητήρα. Σε πρώτη φάση, για την 

εξασφάλιση ενός ελάχιστου και µη διαπραγµατεύσιµου βαθµού πιστευτότητας, το εικονικό 

περιβάλλον εφαρµόζει γενικούς κανόνες σχετικά µε το αν θα πρέπει να επιτραπεί η πρόσβαση σε 
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items από τον αισθητήρα, ανεξάρτητα από το είδος του αισθητήρα ή το είδος του κάθε item. 

Για παράδειγµα, ένα εικονικό περιβάλλον µπορεί να µην επιτρέπει την πρόσβαση ενός εικονικού 

αισθητήρα σε κάποιο item όταν η απόσταση µεταξύ του αισθητήρα και του item είναι 

µεγαλύτερη από µία δεδοµένη τιµή. Σε δεύτερη φάση, ο ίδιος ο εικονικός αισθητήρας 

εφαρµόζει πρόσθετους, εξειδικευµένους κανόνες, ανάλογα µε το είδος του και τις λειτουργικές 

του απαιτήσεις στα πλαίσια κάποιου συγκεκριµένου σεναρίου. Για παράδειγµα, ένας εικονικός 

αισθητήρας που εξοµοιώνει το σύστηµα όρασης κάποιου βιολογικού οργανισµού µπορεί να µην 

προσπελαύνει κανένα απολύτως item αν την χρονική στιγµή της αντίληψης το επίπεδο 

φωτεινότητας της περιοχής του εικονικού κόσµου στην οποία βρίσκεται είναι χαµηλότερο από 

κάποιο δεδοµένο κατώτατο όριο. Αντίστοιχα, µπορεί να αγνοεί κάποια από τα items στα οποία 

του έχει ήδη επιτραπεί πρόσβαση, σύµφωνα µε κάποιο µοντέλο όρασης βασισµένο στην έννοια 

του ̟εδίου ε̟ό̟τευσης (field-of-view) ή του α̟οκλεισµού (occlusion) [Foley1990, Badler1993]. 

Ε̟εξεργασία ̟ληροφορίας. Σε αυτό το στάδιο, η ήδη ληφθείσα πληροφορία υποβάλλεται σε 

επεξεργασία προκειµένου να εξαχθεί πρόσθετη γνώση σχετικά µε τον εικονικό κόσµο, βάσει 

προκαθορισµένης λογικής, εξειδικευµένης ως προς το είδος του κάθε εικονικού αισθητήρα. Για 

παράδειγµα, ένας εικονικός αισθητήρας θα µπορούσε να υπολογίζει το διάνυσµα της ταχύτητας, 

σε δεδοµένη χρονική στιγµή, ενός item για το οποίο έχει αποθηκεύσει τιµές θέσης σε 

προηγούµενες χρονικές στιγµές, και να το παρέχει σε άλλα συστατικά του εικονικού πράκτορα 

µε διαφάνεια, ως τµήµα του συνόλου της πληροφορίας που είναι διαθέσιµη για τη συγκεκριµένη 

χρονική στιγµή. Το στάδιο αυτό δεν είναι απαραίτητο σε όλες τις εφαρµογές. Εντούτοις, η 

δυνατότητα επεξεργασίας πληροφορίας από τον εικονικό αισθητήρα µε σκοπό την παραγωγή 

πρόσθετης γνώσης, έµµεσα αντιληπτής από το περιβάλλον, και τη µετέπειτα προώθησή της σε 

άλλα συστατικά του εικονικού πράκτορα, µε απόλυτη διαφάνεια και ως αναπόσπαστο µέρος του 

συνόλου της διαθέσιµης για τον εικονικό κόσµο πληροφορίας, είναι µία σχεδιαστική προσέγγιση 

η οποία, αφ' ενός, δεν δεσµεύει σε τίποτα το σχεδιασµό των υπόλοιπων συστατικών του 

εικονικού πράκτορα ενώ, ταυτόχρονα, επιτρέπει τη θεώρηση και την σχεδιαστική και 

λειτουργική αντιµετώπιση της διαδικασίας αντίληψης ως ασύγχρονης και πολυεπίπεδης. 

Το τελικό αποτέλεσµα της παραπάνω διαδικασίας αντίληψης δύο σταδίων είναι η διαθεσιµότητα 

γνώσης σχετικά µε τα items του περιβάλλοντος του εικονικού πράκτορα προς τα συστατικά 

ελέγχου συµπεριφοράς του, σύµφωνα µε τις δυνατότητες αντίληψης των εικονικών του 

αισθητήρων και τους γενικούς κανόνες και νόµους του εικονικού κόσµου. Είναι σηµαντικό να 

τονιστεί πως η γνώση αυτή πρέπει να µπορεί να διατίθεται ασύγχρονα σε όποιο συστατικό του 

εικονικού πράκτορα την αξιοποιεί, καθώς η λειτουργία σε επαναλαµβανόµενους κύκλους 

ακολουθιακών βηµάτων, όπου η αξιοποίηση γνώσης από τους εικονικούς αισθητήρες έπεται της 

λήψης/παραγωγής της, δεν είναι ούτε απαραίτητη ως προσέγγιση ούτε – υπό την οποιαδήποτε 

έννοια – βέλτιστη σχεδιαστικά. Έτσι, ως δοµές δεδοµένων, οι εικονικοί αισθητήρες θα πρέπει να 
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διαθέτουν δυνατότητες αποθήκευσης γνώσης, καθώς και συσχετισµού της µε την χρονική στιγµή 

λήψης της πληροφορίας που την αναπαριστά ή που οδήγησε στην παραγωγή της. 

Ένας παράγοντας που φαίνεται να εµπλέκεται γενικά στην επιλογή, από το εικονικό περιβάλλον, 

των items που είναι προσβάσιµα από έναν εικονικό αισθητήρα, είναι οι φυσικές παράµετροι 

θέσης και προσανατολισµού του αισθητήρα κατά τη στιγµή της διαδικασίας αντίληψης. Για 

παράδειγµα, η κατεύθυνση στην οποία είναι στραµµένο το σώµα και το κεφάλι ενός ανθρώπου 

επηρεάζει το οπτικό πεδίο των µατιών του και, σαν αποτέλεσµα, τα ορατά σε αυτόν αντικείµενα. 

Έτσι, είναι επιθυµητό να είναι εφικτός ο χωρικός συσχετισµός του εικονικού αισθητήρα µε την 

φυσική αναπαράσταση του εικονικού πράκτορα, προκειµένου ο αισθητήρας να επηρεάζεται µε 

πιστευτότητα από τις ανά πάσα στιγµή τιµές θέσης και προσανατολισµού του εικονικού 

πράκτορα. Συγκεκριµένα, το item πρέπει να παρέχει κάποιο συγκεκριµένο µηχανισµό µέσω του 

οποίου η θέση και ο προσανατολισµός του εικονικού αισθητήρα να µπορούν να ορίζονται 

σαφώς ως προς το εικονικό σώµα (και όχι απλά στο σύστηµα συντεταγµένων του εικονικού 

κόσµου ή του item). Με άλλα λόγια και σε αντιστοιχία µε το φυσικό περιβάλλον, ο ίδιος ο 

εικονικός αισθητήρας είναι απαραίτητο να µπορεί να αντιµετωπίζεται από το item ως 

ενσώµατος, ως τµήµα µίας άλλης εξ’ ορισµού ενσώµατης οντότητας: του εικονικού σώµατος. 

 

Σχήµα 3.1 – Ο εικονικός αισθητήρας στα ̟λαίσια του εικονικού ̟εριβάλλοντος 

Η προσέγγιση αυτή – λήψη πληροφορίας για τον εικονικό κόσµο από ενσώµατο εικονικό 

αισθητήρα, επεξεργασία της από τον ίδιο τον αισθητήρα για περαιτέρω παραγωγή γνώσης, 

ασύγχρονη παροχή της σε άλλα συστατικά του εικονικού πράκτορα – συνοψίζεται στο σχήµα 

3.1 παραπάνω. Η προσέγγιση επιτρέπει την υιοθέτηση αναλογιών µε αισθητήρια συστήµατα 

βιολογικών οργανισµών. Επιπλέον, ο πολυεπίπεδος χαρακτήρας της οδηγεί σε διαφανείς και 

αποκεντρωµένες σχεδιαστικές προσεγγίσεις, γεγονός που αποτελεί, από µόνο του, ζητούµενο 

στη σχεδίαση λογισµικού, ανεξαρτήτως του αν δηµιουργεί πρόσθετα λειτουργικά οφέλη. 

3.4.2 ∆ράση 

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του εικονικού πράκτορα είναι η δυνατότητά του να επιδρά σε 

items. Σαν διαδικασία, η αλληλεπίδραση µεταξύ ενός εικονικού πράκτορα και ενός item ως 
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αναπαράσταση κάποιου αντικειµένου πραγµατοποιείται χάρη σε κάποιο εικονικό ε̟ιδραστή. 

Επιπλέον, βασίζεται σε έννοιες κοινές σε ευρύ φάσµα αλληλεπιδράσεων, επιτρέποντας τη 

µοντελοποίηση ποικίλων περιπτώσεων. Οι κυριότερες από αυτές αναλύονται στη συνέχεια. 

Εικονικός ε̟ιδραστής. Ακριβώς όπως ο εικονικός αισθητήρας αποτελεί µεταφορά ενός 

αισθητηρίου συστήµατος κάποιου φυσικού οργανισµού στον εικονικό κόσµο, έτσι και ο 

εικονικός επιδραστής αποτελεί µεταφορά ενός συστήµατος του σώµατος κάποιου βιολογικού 

οργανισµού, ή κάποιου αντίστοιχου τεχνητού, µε το οποίο ο οργανισµός αυτός µπορεί να 

εκτελέσει ενέργειες. Έτσι, ένας εικονικός αισθητήρας µπορεί να προσοµοιώνει ένα δάκτυλο, ένα 

χέρι, ένα ροµποτικό βραχίονα, ή ακόµα και κάτι λιγότερο ανθρωπόµορφο, όπως ένα 

φανταστικό όργανο «τηλεκίνησης» ή ένα µηχανικό ιµάντα µεταφοράς. 

∆υνατότητες εικονικού ε̟ιδραστή. Η λειτουργικότητα ενός item αξιοποιείται µέσω της 

εφαρµογής των δυνατοτήτων κάποιου εικονικού επιδραστή. Κατά συνέπεια, ένας τρόπος να 

οριστούν οι δυνατότητες αυτές είναι µε βάση το τι είδους λειτουργίες από την µεριά του item 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν κατά την εφαρµογή τους. Για παράδειγµα, η δυνατότητα ενός 

εικονικού επιδραστή ο οποίος αναπαριστά ένα ανθρώπινο δάκτυλο, να πιέζει, µπορεί να οριστεί 

απλά ως η ικανότητά του να εκµεταλλεύεται την ικανότητα άλλων items να πιέζονται. 

Συµβατότητα δυνατότητας εικονικού ε̟ιδραστή-λειτουργίας. Αν η έννοια της δυνατότητας 

εικονικού επιδραστή οριστεί όπως παραπάνω, δηλαδή µε βάση το είδος της λειτουργικότητας 

από τη µεριά του item την οποία η δυνατότητα µπορεί να αξιοποιήση, προκύπτει η έννοια της 

συµβατότητας µεταξύ µίας δυνατότητας εικονικού επιδραστή και µίας λειτουργίας. Συγκεκριµένα, 

µία δυνατότητα εικονικού επιδραστή ορίζεται ως συµβατή µε µία λειτουργία αν και µόνο αν η 

λειτουργία αντιστοιχεί σε κάποια από τις µορφές λειτουργικότητας τις οποίες η δυνατότητα 

µπορεί να αξιοποιήσει. Για παράδειγµα, η δυνατότητα ενός εικονικού επιδραστή ο οποίος 

αναπαριστά ένα ανθρώπινο δάκτυλο να πιέζει είναι συµβατή µε την λειτουργία που αντιστοιχεί 

στη ικανότητα ενός αντικειµένου να πιέζεται, ενώ δεν είναι συµβατή µε τη λειτουργία που 

αντιστοιχεί στη ικανότητα του ιδίου αντικειµένου να συλλαµβάνεται ή να περιστρέφεται. 

Σχέση ειδίκευσης µεταξύ λειτουργιών. Με βάση τα παραπάνω, αποκτά νόηµα και η έννοια της 

σχέσης ειδίκευσης µεταξύ λειτουργιών: Μία λειτουργία f1 είναι ειδίκευση µίας άλλης λειτουργίας f2 

αν και µόνο αν το σύνολο των καταστάσεων στις οποίες µπορεί να βρεθεί το item µετά την 

εκτέλεση της f2 είναι υποσύνολο του συνόλου των καταστάσεων στις οποίες µπορεί να βρεθεί 

µετά την εκτέλεση της f1. Για παράδειγµα, η λειτουργία «τροχιοδρόµηση» (µετακίνηση ενός 

αεροσκάφους σε δύο διαστάσεις πάνω στην πίστα του αεροδροµίου) ενός item που αναπαριστά 

ένα αεροπλάνο αποτελεί ειδίκευση της λειτουργίας του «κίνηση» (µετακίνηση στις τρείς 

διαστάσεις). Με βάση την σχέση ειδίκευσης, η έννοια της συµβατότητας µεταξύ δυνατότητας 

εικονικού επιδραστή και λειτουργίας από τη µεριά του item επεκτείνεται ώστε να περιλαµβάνει 

και όλες τις ειδικεύσεις της εµπλεκόµενης λειτουργίας. 
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Οι δύο σχέσεις που αναλύθηκαν παραπάνω – ειδίκευση και συµβατότητα – παρέχουν στον 

σχεδιαστή ενός εικονικού κόσµου ένα εύχρηστο και διαισθητικό, αλλά ταυτόχρονα ακριβές και 

προτυποποιήσιµο µέσο προετοιµασίας και σχεδιασµού των λειτουργιών από τη µεριά των items 

που εµφανίζονται σε κάποιο σενάριο, καθώς και των δυνατοτήτων των εµπλεκοµένων εικονικών 

πρακτόρων. Επίσης, είναι δυνατό να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία 

αναγνώρισης – µέσω διαδικασιών αντίληψης και συµπερασµατολογίας – των δυνατών 

αλληλεπιδράσεων ενός εικονικού πράκτορα µε ένα item, ανάλογα µε τις δυνατότητες του 

εικονικού πράκτορα και τις απαιτήσεις συµβατότητας τους. 

Συσχετισµός δυνατότητας εικονικού ε̟ιδραστή-λειτουργίας. Για την υποστήριξη της 

εκτέλεσης στην πράξη µίας λειτουργίας µέσω της εφαρµογής µίας δυνατότητας επιδραστή, το 

item, σαν δοµή δεδοµένων, καλείται να παρέχει ένα µηχανισµό συσχετισµού µίας δυνατότητας 

από τη µεριά ενός εικονικού επιδραστή και µίας ή περισσοτέρων συµβατών λειτουργιών από τη 

µεριά του ιδίου. Επίσης, ο µηχανισµός πρέπει να αρνείται τον συσχετισµό σε περίπτωση όπου 

µία ή περισσότερες από τις λειτουργίες δεν είναι συµβατή ή συµβατές µε την δυνατότητα. 

Εφικτότητα αλληλε̟ίδρασης. Με βάση τον ορισµό για την δυνατότητα εικονικού επιδραστή 

ως πράξη αξιοποίησης συµβατών λειτουργιών από τη µεριά του item, είναι δυνατό να οριστεί η 

έννοια της εφικτότητας αλληλεπίδρασης. Συγκεκριµένα, µία αλληλεπίδραση είναι εφικτή αν και 

µόνο αν τόσο η δυνατότητα από τη µεριά του επιδραστή όσο και οι απαραίτητες συµβατές 

λειτουργίες από τη µεριά του item είναι διαθέσιµες και, έτσι, είναι εφικτός ο συσχετισµός τους. 

Για παράδειγµα, έστω ένας εικονικός επιδραστής e ο οποίος προσοµοιώνει µηχανικό βραχίονα 

ενός βιοµηχανικού ροµπότ και item i το οποίο προσοµοιώνει ένα πίνακα ελέγχου µε δύο ειδών 

χειριστήρια ελέγχου: πιεζόµενα και περιστρεφόµενα. Έστω, επίσης, ότι ο βραχίονας έχει τη 

δυνατότητα να ασκεί δύναµη αλλά όχι να περιστρέφεται. Έτσι, η αλληλεπίδρασή του e µε ένα 

πιεζόµενο χειριστήριο του i είναι εφικτή. Αντίθετα, η αλληλεπίδραση του e µε ένα 

περιστρεφόµενο χειριστήριο δεν είναι εφικτή, καθώς για τη λειτουργία από τη µεριά του i 

(περιστροφή) η οποία είναι απαραίτητη για τη ζητούµενη αλληλεπίδραση (περιστροφή 

χειριστηρίου από µηχανικό βραχίονα), ο e (βραχίονας) δεν διαθέτει κάποια δυνατότητα µε την 

οποία η λειτουργία είναι συµβατή. Είναι επιθυµητό το item να διαθέτει κάποιο µηχανισµό 

ειδοποίησης ενός επιδραστή σχετικά µε το αν ήταν επιτυχής ο συσχετισµός µίας δυνατότητάς 

του µε κάποια λειτουργία, προκειµένου ο εικονικός πράκτορας να µην προβαίνει σε 

προσπάθειες πραγµατοποίησης εξ’ ορισµού ανέφικτων αλληλεπιδράσεων. 

Συσχετισµός εικονικού ε̟ιδραστή-item. Κατά τη διάρκεια µεγάλου εύρους αλληλεπιδράσεων, 

ιδιαίτερο νόηµα έχει η έννοια του συσχετισµού µεταξύ του εικονικού επιδραστή και του item. Ο 

συσχετισµός αυτός δεν έχει µόνο εννοιολογική υπόσταση, αλλά και πλήθος σχεδιαστικών και 

πρακτικών προεκτάσεων. Συγκεκριµένα, σε εννοιολογικό επίπεδο, ο συσχετισµός πιστοποιεί την 

πρόθεση της εφαρµογής µίας συγκεκριµένης δυνατότητας από συγκεκριµένο εικονικό 

επιδραστή σε συγκεκριµένο item. Σε σχεδιαστικό επίπεδο, η πρόθεση αυτή προϋποθέτει την 
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δυνατότητα συσχετισµού του εικονικού επιδραστή µε το item µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην 

παρεµποδίζονται οι λοιπές διαδικασίες που το αφορούν, όπως οι αλληλεπιδράσεις µε άλλους 

εικονικούς επιδραστές. Σε πρακτικό επίπεδο, δεσµεύεται µία συγκεκριµένη λειτουργία από 

συγκεκριµένο εικονικό επιδραστή, ώστε να µην επιτρέπεται η ταυτόχρονη πρόσβαση σε αυτήν 

από άλλους εικονικούς επιδραστές και να διευκολύνεται η – πιθανώς αναγκαία – ακολουθιακή 

και συνεχόµενη για κάποιο χρονικό διάστηµα πραγµατοποίηση µίας αλληλεπίδρασης, χωρίς να 

απαιτείται ο επανασυσχετισµός, για κάθε επανάληψη, των εµπλεκοµένων δυνατοτήτων και των 

συµβατών µε αυτές λειτουργιών. Για την εξυπηρέτηση της ανάγκης αυτής συσχετισµού εικονικού 

επιδραστή-item υπό αυτή την έννοια, φαίνεται ότι το σηµείο πρόσβασης στις απαραίτητες για 

µία αλληλεπίδραση λειτουργίες είναι ένα κατάλληλο άκρο από τη µεριά του item. Εννοιολογικά, 

είναι βάσιµο να υποτεθεί ότι συγκεκριµένος εικονικός επιδραστής προσπελαύνει ανά πάσα 

στιγµή ένα και µόνο σηµείο πρόσβασης συγκεκριµένου item. Επίσης, σε σχεδιαστικό επίπεδο, ο 

συσχετισµός είναι δυνατό να οριστεί ως µία αµφιµονοσήµαντη σχέση µεταξύ του επιδραστή και 

του item, Έτσι, επιτυγχάνεται έµµεσα και ο επιθυµητός αποκλεισµός της ταυτόχρονης 

πρόσβασης από άλλους επιδραστές. Επιπλέον, ο αποκλεισµός αυτός αφορά, όπως είναι 

ζητούµενο, ένα µόνο σηµείο πρόσβασης, επιτρέποντας την ταυτόχρονη πρόσβαση 

περισσοτέρων του ενός εικονικών επιδραστών σε διαφορετικά σηµεία πρόσβασης του ιδίου item. 

Τέλος, όπως έχει αναφερθεί, το σηµείο πρόσβασης έχει συγκεκριµένη χωρική σχέση µε την 

φυσική αναπαράσταση του item και έτσι οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση λειτουργικότητας 

µπορούν να οριστούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια, σε επίπεδο, πλέον, σηµείου πρόσβασης αντί 

ολόκληρου item. 

 

Σχήµα 3.2 – ∆ιάθεση λειτουργικότητας µέσω σηµείου ̟ρόσβασης 

Στο παραπάνω σχήµα 3.2 φαίνεται ένα item που αναπαριστά ένα στερεοφωνικό συγκρότηµα, 

τµήµα του οποίου αποτελεί ένα περιστρεφόµενο κοµβίο ελέγχου της έντασης του ήχου. Ένα 

σηµείο πρόσβασης, το οποίο έχει συσχετιστεί µε το κοµβίο, επιτρέπει την αξιοποίηση της 

διαθέσιµης από τη µεριά του item λειτουργικότητας ρύθµισης της έντασης του ήχου, µέσω µίας 

λειτουργίας περιστροφής του κοµβίου. 

σσηηµµεείίοο  ππρρόόσσββαασσηηςς  σσεε  
λλεειιττοουυρργγιικκόόττηητταα::  

ρρύύθθµµιισσηηςς  έένντταασσηηςς  

δδιιααθθέέσσιιµµηη  λλεειιττοουυρργγίίαα::  

ππεερριισσττρροοφφήή  

φφυυσσιικκήή  
ααννααππααρράάσστταασσηη  

iitteemm  



 

 
66 

Χρονική διάρκεια αλληλε̟ίδρασης. Μία αλληλεπίδραση µπορεί να είναι στιγµιαία ή να έχει 

συγκεκριµένη ή αυθαίρετη χρονική διάρκεια, ανάλογα µε τη φύση των εµπλεκοµένων 

λειτουργιών από τη µεριά του item και δυνατοτήτων από τη µεριά του εικονικού επιδραστή. Για 

παράδειγµα, το άνοιγµα µίας πόρτας από έναν εικονικό πράκτορα είναι µία αλληλεπίδραση µε 

διάρκεια, ενώ το πάτηµα ενός πλήκτρου θα µπορούσε να θεωρηθεί στιγµιαίο. Έτσι, είναι 

επιθυµητό να υποστηρίζεται από το item ένας µηχανισµός ειδοποίησης του εικονικού επιδραστή 

που εµπλέκεται σε µία αλληλεπίδραση σχετικά µε την έναρξη και τη λήξη αυτής. 

Ένα ιδιαίτερα κατατοπιστικό παράδειγµα από τον φυσικό κόσµο για την παραπάνω προσέγγιση 

στην αλληλεπίδραση µεταξύ του εικονικού επιδραστή και του item είναι το παρακάτω: Έστω ότι 

ένας χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή πρόκειται να ̟ιέσει το ̟λήκτρο [RETURN] στο 

̟ληκτρολόγιο του. Ο χρήστης µπορεί εύκολα να αντιληφθεί το πληκτρολόγιο αυτό ως ένα 

ξεχωριστό αντικείµενο. Επίσης, µπορεί να εντοπίσει µεµονωµένα πλήκτρα πάνω σε αυτό, τα 

οποία, µάλιστα, γνωρίζει ότι έχουν τη ικανότητα να πιεστούν. Επιπλέον, όπως κάθε άνθρωπος, ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να µετακινήσει το χέρι του σε κατάλληλη θέση σε σχέση µε το 

πληκτρολόγιο και στη συνέχεια να πιέσει το επιθυµητό πλήκτρο µε την άκρη του δακτύλου του. 

Αν η παραπάνω σκηνή µεταφερθεί σε κάποιο εικονικό κόσµο, είναι δυνατό να γίνουν, 

αφαιρετικά, οι ακόλουθοι παραλληλισµοί: 

• Το πληκτρολόγιο αντιστοιχεί σε κάποιο item. 

• Το πλήκτρο [RETURN] αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο σηµείο πρόσβασης του item. 

• Η ικανότητα του πλήκτρου να πιεστεί αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη λειτουργία του item. 

• Η λειτουργικότητα πίεσης του πλήκτρου έχει συγκεκριµένα αποτελέσµατα (π.χ., τη 

µεταβολή της κατακόρυφης ως προς το πληκτρολόγιο θέσης του πλήκτρου). 

• Ο χρήστης αντιστοιχεί στον εικονικό πράκτορα, ενώ το φυσικό, ανθρώπινο σώµα του στο 

εικονικό σώµα του εικονικού πράκτορα. 

• Το ακροδάκτυλο του χρήστη αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο εικονικό επιδραστή. 

• Η δυνατότητα του χρήστη να πιέζει µε την άκρη του δακτύλου του αντιστοιχεί σε 

συγκεκριµένη δυνατότητα του εικονικού επιδραστή 

• Κατά την αλληλεπίδραση, η δυνατότητα πίεσης εφαρµόζεται σε συγκεκριµένο σηµείο 

πρόσβασης (πλήκτρο [RETURN]). 

• Η δυνατότητα πίεσης είναι συµβατή µε συγκεκριµένη λειτουργικότητα από τη µεριά του 

item, συγκεκριµένα, την ικανότητα των πλήκτρων του να πιέζονται. 

Έτσι, φαίνεται ότι η διαδικασία αλληλεπίδρασης µεταξύ του εικονικού επιδραστή και του item, 

ως δοµών δεδοµένων, καθώς και το εννοιολογικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται, αποτελούν 
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µία βάση για τον ορισµό ποικίλων µορφών αλληλεπίδρασης στα πλαίσια εικονικών κόσµων, 

όπως αυτή που περιγράφεται στο παραπάνω παράδειγµα. 

 

Σχήµα 3.3 – Ο εικονικός ε̟ιδραστής στα ̟λαίσια του εικονικού ̟εριβάλλοντος 

Ανακεφαλαιώνοντας, σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση, η αναπαράσταση µίας τυχαίας 

αλληλεπίδρασης µεταξύ ενός εικονικού πράκτορα και ενός item µπορεί να θεωρηθεί αφαιρετικά 

ως εφαρµογή µίας δυνατότητας ενός επιδραστή του εικονικού πράκτορα σε συγκεκριµένο 

σηµείο πρόσβασης του item, µετά από συσχετισµό τόσο του επιδραστή µε το σηµείο 

πρόσβασης όσο και των εµπλεκοµένων δυνατοτήτων και συµβατών µορφών λειτουργικότητας 

(σχήµα 3.3 παραπάνω). Τόσο το σηµείο πρόσβασης όσο και o επιδραστής εντοπίζονται σε 

συγκεκριµένες θέσεις και προσανατολισµούς ως προς τη φυσική αναπαράσταση του item και του 

εικονικού σώµατος του εικονικού πράκτορα, αντίστοιχα. Ο απαραίτητοι συσχετισµοί είναι 

επιτρεπτοί µόνο αν καλύπτονται συγκεκριµένες προϋποθέσεις όσο αφορά τόσο διάφορες 

φυσικές παραµέτρους (απόσταση, σχετικός προσανατολισµός, κ.τ.λ.) όσο και την συµβατότητα 

µεταξύ της διαθέσιµης λειτουργικότητας του item και των δυνατοτήτων του επιδραστή. Η 

αλληλεπίδραση µπορεί να είναι στιγµιαία ή διαρκής, ενώ το item, ως δοµή δεδοµένων, παρέχει 

ειδοποιήσεις στον επιδραστή σχετικά µε την επιτυχία ή µη του συσχετισµού καθώς και την 

έναρξη και τη λήξη της αλληλεπίδρασης. 

3.5 Ανακεφαλαίωση 

Η παραπάνω ανάλυση απαιτήσεων έδειξε ότι το item, ως δοµή δεδοµένων, καλείται να 

εξυπηρετεί ένα πλήθος αναγκών στα πλαίσια ενός εικονικού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, για 

την αναπαράσταση αντικειµένων γενικά, το item καλείται να υποστηρίζει τα παρακάτω. 

• Φυσική αναπαράσταση item, θέση, προσανατολισµός και µεταβολή στο χρόνο. 

• Σηµασιολογία item, δεδοµένα αντίληψης, κατάλληλο επίπεδο αφαίρεσης, κατάλληλη 

αναπαράσταση. 

• Λειτουργικότητα µεταβολής της κατάστασης του item, διάθεση της λειτουργικότητας 

αυτής µέσω σηµείου πρόσβασης εντοπισµένου ως προς τη φυσική αναπαράσταση του item, 
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δυνατότητα συσχετισµού µε επιδραστή, σχέση ειδίκευσης µεταξύ λειτουργιών, 

συµβατότητα µε δυνατότητες επιδραστή. 

Ειδικά για εικονικά σώµατα, το item καλείται να υποστηρίζει επιπλέον τα παρακάτω. 

• Αναπαράσταση αισθητήρων για τη λήψη διαθέσιµων δεδοµένων αντίληψης για items, 

συστατικά επεξεργασίας για παραγωγή γνώσης σε επίπεδο εικονικού αισθητήρα, 

αποθήκευση γνώσης και σύνδεση µε χρονική στιγµή λήψης ή παραγωγής της, ασύγχρονη 

και διαφανής προώθηση σε άλλα συστατικά του εικονικού πράκτορα. 

• Αναπαράσταση επιδραστών για την επίδραση σε items, συσχέτιση εικονικού επιδραστή µε 

σηµείο πρόσβασης, συµβατότητα δυνατότητας εικονικού επιδραστή µε λειτουργία από τη 

µεριά του item, συσχέτιση δυνατότητας µε συµβατές λειτουργίες, συνθήκες εφικτότητας 

αλληλεπίδρασης, διαχείριση κύκλου ζωής και χρονικής διάρκειας αλληλεπίδρασης. 

Στα επόµενα κεφάλαια δίνεται µία αφηρηµένη αλλά πλήρης σχεδιαστική πρόταση για την 

αντιµετώπιση των παραπάνω αναγκών, βασισµένη σε έννοιες, προσεγγίσεις και δοµές οι οποίες 

αντανακλούν άµεσα και ρεαλιστικά, τόσο στο εικονικό περιβάλλον ως υπολογιστικό σύστηµα, 

όσο και στον ευρύτερο χώρο του σχεδιασµού και της ανάπτυξης λογισµικού. 
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444   Αναπαράσταση Εικονικών Αντικειµένων 

4.1 Εισαγωγή 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο ορίστηκε ο εικονικός κόσµος ως σύνολο εικονικών αντικειµένων και 

το item ως δοµή δεδοµένων για την αναπαράσταση τους. Επιπλέον, δόθηκαν οι βασικές 

προϋποθέσεις τις οποίες το item πρέπει να καλύπτει, τόσο προκειµένου να αναπαριστά µε 

πιστευτότητα τα διάφορα είδη αντικειµένων που εµφανίζονται µέσα σε εικονικούς κόσµους, όσο 

και να λειτουργεί µε επιτυχία σαν συστατικό του εικονικού περιβάλλοντος ως υπολογιστικού 

συστήµατος. Σε αυτό το κεφάλαιο, ορίζεται, σε αφηρηµένο σχεδιαστικό επίπεδο, το item aspect 

ως βασικό συστατικό αναπαράστασης πληροφορίας σχετικά µε συγκεκριµένη «άποψη» του item. 

Επίσης, ορίζονται τρία εξειδικευµένα item aspects για την αναπαράσταση πληροφορίας που 

αφορά όλα τα είδη εικονικών αντικειµένων: την φυσική τους αναπαράσταση, τη σηµασιολογία 

τους και τη διαθέσιµη προς αλληλεπίδραση λειτουργικότητά τους. Τα item aspects αυτά 

ορίζονται ως physical, semantic και access aspect, ενώ, στο τέλος του κεφαλαίου, αξιοποιούνται 

συνολικά σε ένα ολοκληρωµένο παράδειγµα αναπαράστασης εικονικού αντικειµένου. 

4.2 Item aspect 

Η ανάλυση του κεφαλαίου 3 έδειξε ότι το item, ως δοµή δεδοµένων µε στόχο την 

αναπαράσταση εικονικών αντικειµένων σε εικονικούς κόσµους, καλείται να εξυπηρετεί 

ταυτόχρονα ένα πλήθος διαφορετικών αναγκών οι οποίες προκύπτουν από τις επιµέρους 

απαιτήσεις των συστατικών ενός εικονικού περιβάλλοντος ως υπολογιστικού συστήµατος. Για 

την αντιµετώπιση των αναγκών αυτών, η προτεινόµενη αναπαράσταση εισάγει την έννοια του 

item aspect. 

Σε εννοιολογικό επίπεδο, το item aspect αναπαριστά µία συγκεκριµένη «άποψη» του εικονικού 

αντικειµένου. Αυτό µπορεί να αφορά τη φυσική αναπαράσταση του αντικειµένου, τη 

σηµασιολογία του, ή οτιδήποτε άλλο σχετικά µε αυτό είναι επιθυµητό να αναπαρασταθεί στα 

πλαίσια του εικονικού κόσµου. 

Ως δοµή δεδοµένων, το item aspect περιέχει δεδοµένη πληροφορία σχετικά µε το εικονικό 

αντικείµενο, σε κατάλληλο επίπεδο αφαίρεσης και κατάλληλη µορφή, µε στόχο την κάλυψη 

συγκεκριµένων υπολογιστικών αναγκών. Για παράδειγµα, ένα item aspect µπορεί να περιγράφει 
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τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά ενός αντικειµένου, τη διαθέσιµη λειτουργικότητα του, την 

πληροφορία σχετικά µε αυτό η οποία είναι διαθέσιµη προς αντίληψη, τις δυνατότητές του ως 

εικονικού «σώµατος» ενός εικονικού πράκτορα, κ.τ.λ. Η πληροφορία που περιέχει ένα item 

aspect, το εννοιολογικό του πλαίσιο και το επίπεδο αφαίρεσης στο οποίο κινείται, εξαρτώνται 

εξ’ ολοκλήρου από τις υπολογιστικές ανάγκες τις οποίες καλείται να καλύψει. 

4.2.1 Γενική δοµή 

Η γενική δοµή του item aspect έχει τη µορφή ακολουθίας κατευθυνόµενων ακυκλικών 

γραφηµάτων µε µοναδική ρίζα, ή, µε άλλα λόγια, ακολουθίας δέντρων. Σε σχεδιαστικό επίπεδο, 

η ακολουθία αποτελείται από τους κόµβους-ρίζες των επιµέρους δέντρων σε συγκεκριµένη σχέση 

ολικής διάταξης. 

  

a. Ακολουθία δέντρων b. Μοναδικό δέντρο 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

c. Ακολουθία κόµβων-ριζών d. Μοναδικός κόµβος e. Ακολουθία ακολουθιών 

Σχήµα 4.1 – Παραδείγµατα ε̟ιτρε̟τών δοµών item aspect 

Με στόχο τη διαφοροποίηση της πληροφορίας που αναπαριστά ο κάθε κόµβος, υιοθετείται ένα 

σύνολο τύ̟ων κόµβων. Ο τύπος του κάθε κόµβου καθορίζει εξ' ολοκλήρου το σχεδιασµό του, 

τόσο εσωτερικά όσο και σε επίπεδο σχέσεων µε άλλους κόµβους. Σαν αποτέλεσµα, η δοµή ενός 

συγκεκριµένου item aspect ορίζεται πλήρως µε βάση µία λογική διάταξης κόµβων-ριζών και ένα 

σύνολο τύπων κόµβων. 

Τελικά, το συνολικό πληροφοριακό περιεχόµενο ενός συγκεκριµένου item aspect καθορίζεται 

από τη διάταξη των δέντρων στην ακολουθία, το σύνολο της πληροφορίας που αναπαριστά ο 

κάθε κόµβος ατοµικά, καθώς και τις σχέσεις µεταξύ κόµβων. Στο σχήµα 4.1 απεικονίζονται 

κάποια παραδείγµατα επιτρεπτών, µε βάση τους παραπάνω ορισµούς, µορφών που µπορεί να 

πάρει το item aspect σε επίπεδο δοµής (οι κόµβοι-ρίζες απεικονίζονται µε κόκκινο χρώµα). 
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4.2.2 Σχεδιαστική προσέγγιση 

Σε σχεδιαστικό επίπεδο, ο ορισµός του item aspect βασίζεται στο αντικειµενοστρεφές µοντέλο 

ανάλυσης και σχεδιασµού. Σε αυτό συναιρούν συγκεκριµένοι λόγοι. 

1. Η καταλληλότητα του µοντέλου για τον ορισµό σύνθετων δοµών δεδοµένων µε 

προσανατολισµό σε λογισµικό υπολογιστικών συστηµάτων έχει αποδειχθεί, τόσο θεωρητικά 

όσο και στην πράξη, στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. 

2. Το µοντέλο έχει άµεση σχέση µε τον αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό, ο οποίος είναι 

και η προτεινόµενη (αλλά όχι επιβεβληµένη) προσέγγιση για την υλοποίηση εικονικών 

περιβαλλόντων βάσει της προτεινόµενης αναπαράστασης. 

3. Αποτελεί ιδανική επιλογή για την αναπαράσταση γραφηµάτων και δέντρων, τα οποία 

αποτελούν την τυπική µεταφορά δόµησης πληροφορίας στην οποία βασίζεται η 

προτεινόµενη αναπαράσταση. 

Οι ορισµοί που δίνονται στην ενότητα αυτή είναι αφηρηµένοι, υπό την έννοια ότι αποτελούν 

απλά µία σχεδιαστική βάση – όχι άµεσα υλοποιήσιµη υπό τη µορφή λογισµικού – για άλλους, 

συγκεκριµένους ορισµούς. Για το λόγο αυτό, δεν περιλαµβάνουν καµία αναφορά σε συµπαγείς 

τύπους πεδίων, ορισµάτων και επιστρεφόµενων τιµών. Επιπλέον, ενδεικτική αναφορά σε 

αφηρηµένους τύπους γίνεται µόνο όπου είναι απαραίτητο να οριστεί συγκεκριµένο πεδίο 

ορισµού για κάποιο από τα παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση ο τύπος εξυπηρετεί απλά και 

µόνο σκοπούς αναφοράς, ενώ η σηµασιολογία του περιγράφεται σε φυσική γλώσσα στο κείµενο. 

Για την απεικόνιση των ορισµών χρησιµοποιείται η διαγραµµατική γλώσσα UML 

προσαρµοσµένη στις παραπάνω παραδοχές. 

Το σχήµα 4.2 παρακάτω απεικονίζει η γενική δοµή του item aspect σε επίπεδο αφηρηµένου 

αντικειµενοστρεφούς σχεδιασµού. Όπως φαίνεται στο σχήµα, ο σχεδιασµός βασίζεται στις 

αφηρηµένες κλάσεις AbstractItemAspect και AbstractNode οι οποίες αναπαριστούν το item 

aspect και τους κόµβους που αυτό περιέχει, αντίστοιχα. 

Η ακολουθία των κόµβων-ριζών δοµείται ως ένα σύνολο αντικειµένων της κλάσης 

AbstractRootNode η οποία αναπαριστά κόµβους-ρίζες. Κάθε αντικείµενο AbstractItemAspect 

σχετίζεται µε το πολύ ένα αντικείµενο AbstractRootNode, γεγονός που επιτρέπει την 

πρόσβαση στον πρώτο όρο της ακολουθίας. Με τη σειρά του, κάθε αντικείµενο 

AbstractRootNode σχετίζεται µε το πολύ ένα στιγµιότυπο της ίδιας κλάσης, γεγονός που 

επιτρέπει την πρόσβαση στους υπόλοιπους όρους της ακολουθίας. 

Επιπλέον, οι υπόλοιποι κόµβοι  (πέραν των κόµβων-ριζών) αναπαρίστανται από την κλάση 

AbstractTreeNode η οποία κληρονοµείται από τις κλάσεις AbstractLeafNode και 

AbstractGroupNode που αναπαριστούν κόµβους-φύλλα και εσωτερικούς κόµβους, αντίστοιχα. 
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AbstractRootNode

AbstractItemAspect

0..1

0..1

Inner structure root node

sequence entry point

Inner structure root node

to root node transition

AbstractNode

+name: string

AbstractTreeNode

AbstractLeafNode AbstractGroupNode

 

Σχήµα 4.2 – Γενική δοµή item aspect 

Τέλος, ορίζεται για όλους τους κόµβους ένα χαρακτηριστικό "name" τύπου αλφαριθµητικού 

αυθαίρετου µήκους (string), ο ορισµός τιµής για το οποίο είναι προαιρετικός. Εάν ορίζεται, 

είναι µοναδική για κάθε ένα από τα αντικείµενα AbstractNode που σχετίζονται µε το ίδιο 

αντικείµενο AbstractItemAspect (µε άλλα λόγια, ένα item aspect δεν µπορεί να περιέχει δύο ή 

περισσότερους κόµβους µε την ίδια τιµή για το χαρακτηριστικό name). Ο στόχος του 

χαρακτηριστικού αυτού είναι η δυνατότητα εντοπισµού συγκεκριµένων κόµβων στα πλαίσια ενός 

item aspect, όταν κάτι τέτοιο είναι επιθυµητό, ανεξαρτήτως του συστήµατος τύπων του. 

Για κάποιο συγκεκριµένο item aspect, το σύνολο τύπων κόµβων αντιστοιχεί στο σύνολο των 

συµπαγών κλάσεων που κληρονοµούν τις παραπάνω αφηρηµένες κλάσεις και που ορίζουν, σαν 

αποτέλεσµα, µία συγκεκριµένη δοµή ανάλογα µε το πληροφοριακό περιεχόµενο του item 

aspect αυτού. Οι συµπαγείς αυτές κλάσεις προδιαγράφουν, τόσο τις εσωτερικές ανά τύπο 

κόµβου δυνατότητες αναπαράστασης πληροφορίας (ως σύνολο χαρακτηριστικών και µεθόδων), 

όσο και τις πολλαπλότητες των µεταξύ κλάσεων σχέσεων σύνθεσης (οι οποίες παραλείπονται στο 

παραπάνω διάγραµµα ακριβώς γιατί δεν αφορούν την γενική δοµή του item aspect). Σαν 

αποτέλεσµα των παραπάνω, είναι σαφώς ορισµένη και εφικτή η πρόσβαση στο σύνολο των 

κόµβων που περιέχονται στο item aspect, όπως επίσης και η δηµιουργία συγκεκριµένων δοµών 

σαν και αυτές που απεικονίζονται στο σχήµα 4.1 παραπάνω. 

Το σύνολο των αντικειµένων AbstractNode µε τα οποία σχετίζεται ένα αντικείµενο 

AbstractItemAspect, όπως αυτά σχετίζονται µεταξύ τους και όπως ανήκουν σε ξεχωριστά 

δέντρα των οποίων οι κόµβοι-ρίζες βρίσκονται σε ορισµένη διάταξη, ονοµάζεται εσωτερική δοµή 

(inner structure) του item aspect. Έτσι, η εσωτερική δοµή ενός item aspect ισοδυναµεί, 

ουσιαστικά, µε το συνολικό πληροφοριακό περιεχόµενο του (µε άλλα λόγια, το αντικείµενο 

AbstractItemAspect το οποίο αναπαριστά ένα item aspect µπορεί να λειτουργεί µόνο ως µέσο 
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πρόσβασης στο πληροφοριακό περιεχόµενο του item aspect, αλλά όχι να περιέχει το ίδιο 

πληροφορία σχετικά µε το item). 

Πρέπει να τονιστεί πως, εκτός του ότι οι κλάσεις στο παραπάνω σχήµα είναι αφηρηµένες, 

δίνονται απλά και µόνο για σκοπούς απεικόνισης και επεξήγησης γενικών σχεδιαστικών 

απαιτήσεων και όχι µε στόχο την απ’ ευθείας υλοποίηση ή περεταίρω ειδίκευσή τους. Πιο 

συγκεκριµένα, οι σχεδιαστικές απαιτήσεις αυτές είναι η γενική δοµή ακολουθίας δέντρων, το 

χαρακτηριστικό τύπου αλφαριθµητικού για τον κάθε κόµβο, η αναπαράσταση του item aspect 

ως ξεχωριστή κλάση και η προσβασιµότητα στο πληροφοριακό περιεχόµενο το οποίο το item 

aspect αναπαριστά µέσω ενός µοναδικού σηµείου εισόδου στην ακολουθία των κόµβων-ριζών. 

Με άλλα λόγια, η ύπαρξη µίας κοινής, βασικής κλάσης-πατέρα για όλα τα item aspects δεν 

αποτελεί απαίτηση της προτεινόµενης αναπαράστασης, ούτε σχεδιαστικά αλλά ούτε και σε 

επίπεδο υλοποίησης. Το ίδιο ισχύει και για τους κόµβους της δενδροειδούς δοµής που 

διαχειρίζεται το item aspect. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, η τακτική αυτή υιοθετείται από την 

προτεινόµενη αναπαράσταση καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση λύσεων προερχόµενων από τρίτες 

πλευρές για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της εσωτερικής δοµής συγκεκριµένων item 

aspects, µε τα κατά περίπτωση πλεονεκτήµατα και οφέλη που µπορεί να έχει αυτό. 

4.3 Το item ως σύνολο item aspects 

Έχοντας ορίσει το item aspect ως δοµή δεδοµένων ικανή να αναπαριστά συγκεκριµένη 

πληροφορία σχετικά µε το item, το item µπορεί τώρα να οριστεί ως σύνολο item aspects. Κάθε 

ένα από τα item aspects αυτά αναπαριστά µέρος της συνολικά διαθέσιµης για το item 

πληροφορίας, ενώ, επιπλέον, την καθιστά διαθέσιµη στο εικονικό περιβάλλον σε µορφή 

συµβατή µε συγκεκριµένα στοιχεία της λειτουργικότητας του. Έτσι, το σύνολο των item aspects 

από τα οποία απαρτίζεται ένα item αναπαριστά το σύνολο της διαθέσιµης για το 

αναπαριστώµενο αντικείµενο πληροφορίας στο πλαίσιο ενός εικονικού κόσµου, σε µία µορφή 

ικανή να εξυπηρετήσει το σύνολο των σχετιζόµενων µε το item υπολογιστικών αναγκών του 

εικονικού περιβάλλοντος. 

Για την αναπαράσταση αντικειµένων σε εικονικά περιβάλλοντα όπως αυτά υπάρχουν  και 

χρησιµοποιούνται σήµερα, µε βάση τη θεωρία και τις τεχνολογίες στις οποίες κατά κανόνα 

βασίζονται και µε δεδοµένες τις ανάγκες τις οποίες καλούνται να καλύψουν, η προτεινόµενη 

αναπαράσταση εισάγει τρία βασικά, συγκεκριµένα item aspects.  

• Physical aspect: Αναπαριστά τη φυσική υπόσταση του item όπως αυτή είναι δυνατό να 

µορφοποιηθεί από τα σύγχρονα υποσυστήµατα γραφικών και Εικονικής Πραγµατικότητας, 

π.χ., της γεωµετρικής και σκελετικής δοµής του, το πως αυτή εξελίσσεται µε το χρόνο, τα 

υλικά από τα οποία αποτελείται, κ.τ.λ. Καλύπτει τις απαιτήσεις φυσικής αναπαράστασης 

αντικειµένων της παραγράφου 3.3.1. 
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• Semantic aspect: Αναπαριστά την πληροφορία σχετικά µε το item η οποία είναι 

διαθέσιµη προς αντίληψη (π.χ. από εικονικούς πράκτορες). Έτσι, αποτελεί ένα σηµείο 

πρόσβασης στην σηµασιολογία του αντικειµένου σαν τµήµα ενός ευρύτερου εικονικού 

κόσµου. Καλύπτει τις απαιτήσεις σηµασιολογικής αναπαράστασης αντικειµένων της 

παραγράφου 3.3.2. 

• Access aspect: Αναπαριστά τη διαθέσιµη από τη µεριά του item λειτουργικότητα, 

επιτρέποντας την αλληλεπίδραση µεταξύ items και της όποιας πλευράς είναι ικανή για 

αλληλεπίδραση (π.χ. εικονικούς πράκτορες) µε αποτέλεσµα την ενεργή και δυναµική 

εξέλιξη του εικονικού κόσµου ως αποτέλεσµα ευφυούς συµπεριφοράς. Καλύπτει τις 

απαιτήσεις αναπαράστασης της λειτουργικότητας αντικειµένων της παραγράφου 3.3.3. 

Σε σχεδιαστικό επίπεδο, τα παραπάνω item aspects ορίζονται ως αφηρηµένες κλάσεις, 

ειδικεύσεις της βασικής κλάσης AbstractItemAspect, µε τις ονοµασίες AbstractPhysicalAspect, 

AbstractSemanticAspect και AbstractAccessAspect, αντίστοιχα, όπως απεικονίζεται στο 

σχήµα 4.3 παρακάτω. Έτσι, επιτρέπουν συλλογικά τον ορισµό του item ως αφηρηµένη κλάση 

µε την ονοµασία AbstractItem. 

AbstractItemAspect

AbstractItem

AbstractPhysicalAspect AbstractAccessAspectAbstractSemanticAspect

1 1 1

 

Σχήµα 4.3 – Το item ως σύνολο item aspects 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως δεν υφίσταται, καθολικά, η έννοια του «κεντρικού» item aspect, 

ενός item aspect, δηλαδή, στο οποίο τα υπόλοιπα βασίζονται για να υποστηρίξουν το 

πληροφοριακό τους περιεχόµενο. Το κάθε item aspect είναι υπεύθυνο, βάσει του σχεδιασµού 

του, για την εσωτερική αποθήκευση, παραγωγή και επεξεργασία της πληροφορίας που το 

αφορά, την άντλησή της από αρχικά δεδοµένα (κάτι το οποίο, όπως θα φανεί παρακάτω, δεν 

αποκλείει το συσχετισµό και τη συνεργασία µε άλλα item aspects στα πλαίσια ενός 

συγκεκριµένου item), καθώς και την τελική διάθεσή της στην όποια ενδιαφερόµενη πλευρά. Μία 

σχεδιαστική προσέγγιση θα µπορούσε, πράγµατι, να περιλαµβάνει ένα item aspect που 

βασίζεται σε αρχικά δεδοµένα, καθώς και άλλα που επεξεργάζονται την πληροφορία που 

παρέχει το πρώτο προκειµένου να παρέχουν, µε τη σειρά τους, πληροφορία σε διαφορετική 

µορφή και διαφορετικό επίπεδο αφαίρεσης. Κάτι τέτοιο, όµως, δεν είναι απαραίτητο, καθώς δεν 
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επιβάλλεται από τους ορισµούς των item aspect και item. Ακόµα, σε περίπτωση όπου πράγµατι 

επιλέγεται µία  σχεδιαστική προσέγγιση σαν την παραπάνω, τίποτα δεν καθορίζει, προϋποθέτει 

ή περιορίζει τη δοµή, τη λειτουργία και το ρόλο του «κεντρικού» item aspect στα ευρύτερα 

πλαίσια του συγκεκριµένου εικονικού περιβάλλοντος στο οποίο χρησιµοποιείται. 

Στη συνέχεια του κειµένου δίνονται οι κυριότερες σχεδιαστικές και λειτουργικές προδιαγραφές 

για το καθένα από τα τρία βασικά item aspects. Έτσι, είναι δυνατή η υλοποίηση τους για τελική 

χρήση σε εικονικά περιβάλλοντα, µε χρήση διαφόρων συµβατών γλωσσών προγραµµατισµού, 

τεχνικών και µεθοδολογιών υλοποίησης, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, 

τόσο η συµφωνία µε τους ορισµούς και τα πρότυπα της προτεινόµενης αναπαράστασης όσο και 

η διαθεσιµότητα της προδιαγεγραµµένης λειτουργικότητας. 

4.4 Physical aspect 

To physical aspect αναπαριστά τα γεωµετρικά, οπτικά, ακουστικά και απτικά χαρακτηριστικά 

ενός item, την πιθανή δοµική και σκελετική ιεραρχία του καθώς και την δυναµική µεταβολής 

των χαρακτηριστικών αυτών στο χρόνο. Ουσιαστικά, το physical aspect αφορά την ενσώµατη 

φυσική υπόσταση αναπαριστώµενου από το item αντικειµένου, µε στόχο τη µορφοποίησή της 

και την αλληλεπίδραση µε αυτή στα πλαίσια του εικονικού περιβάλλοντος µε χρήση τεχνικών 

από το χώρο της Εικονικής Πραγµατικότητας. 

4.4.1 Φυσική αναπαράσταση χώρων και αντικειµένων 

Καθώς τα υποσυστήµατα ενός τυπικού εικονικού περιβάλλοντος, τα οποία κατά κανόνα 

αναλαµβάνουν τις διαδικασίες διαχείρισης και αξιοποίησης του µοντέλου του εικονικού κόσµου 

που αναπαρίσταται, βασίζονται σε τεχνικές από το χώρο της Εικονικής Πραγµατικότητας, ο 

σχεδιασµός της εσωτερικής δοµής του physical aspect – αν και αφηρηµένος, όπως θα φανεί 

παρακάτω – είναι σε µεγάλο βαθµό επηρεασµένος από τη λογική, τις δηµοφιλέστερες τεχνικές 

µοντελοποίησης και µορφοποίησης, καθώς και τις υπολογιστικές ιδιαιτερότητες του χώρου. 

Συγκεκριµένα, η πληροφορία που αναπαριστά το physical aspect είναι δοµηµένη όπως στο 

σχήµα 4.4 παρακάτω, όπου και φαίνεται ότι ο κόµβος-ρίζα του physical aspect ακολουθείται 

από µία ένα-προς-ένα ακολουθία ειδικευµένων κόµβων (specialized nodes), η οποία µε τη σειρά της 

ακολουθείται από ένα υποδέντρο µε ρίζα ένα συγκεκριµένο κόµβο που ονοµάζεται 

διαχειριζόµενος (managed node). Το υποδέντρο µε ρίζα τον διαχειριζόµενο κόµβο αντιστοιχεί στο 

µοντέλο της φυσικής αναπαράστασης του αναπαριστώµενου αντικειµένου όπως είναι διαθέσιµο 

σε πρωτογενή, ανεξάρτητη του εικονικού περιβάλλοντος, µορφή. Όπως είναι ευνόητο, η δοµή 

του µοντέλου αυτού δεν είναι προκαθορισµένη από την προτεινόµενη αναπαράσταση αλλά 

εξαρτάται από το αναπαριστώµενο αντικείµενο. 
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Σχήµα 4.4 – Πληροφοριακό ̟εριεχόµενο physical aspect 

Σχετικά µε το σύνολο τύπων κόµβων για το physical aspect, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 

τονιστεί το εξής: ένα βασικό χαρακτηριστικό του σχεδιασµού του physical aspect όπως δίνεται 

εδώ, είναι το ότι, αν και ορίζεται µία υποτυπώδης – αλλά απαραίτητη – δοµή που βασίζεται σε 

κάποιους βασικούς, αφηρηµένους τύπους κόµβων (κόµβος-ρίζα, ειδικευµένοι κόµβοι, κ.τ.λ.), δεν 

ορίζονται συµπαγείς τύποι κόµβων ικανοί να συνιστούν αυτή τη δοµή εξειδικεύοντας τους 

βασικούς τύπους έως και το επίπεδο υλοποίησης. Με άλλα λόγια, η προτεινόµενη 

αναπαράσταση δεν φτάνει τόσο χαµηλά ώστε να ορίζει υλο̟οιήσεις κόµβων – αφηρηµένες ή 

συµπαγείς – για το physical aspect, αλλά αντίθετα ορίζει βασικά στοιχεία δοµής και 

αναµενόµενη λειτουργικότητας. Η προσέγγιση αυτή υιοθετείται για συγκεκριµένους λόγους, οι 

οποίοι συζητούνται παρακάτω. 

Σήµερα, καθώς τα Γραφικά µε Υπολογιστές και η Εικονική Πραγµατικότητα χρησιµοποιούνται 

όλο και ευρύτερα, σε τοµείς που ξεφεύγουν από τα στενά ερευνητικά πλαίσια και που αγγίζουν 

όλο και περισσότερο εφαρµογές προορισµένες στον µη-ειδικό χρήστη (για παράδειγµα, µέσω 

πρωτοποριακών συστηµάτων διεπαφής, κ.τ.λ.), η διαθεσιµότητα προϊόντων λογισµικού γραφικών 

που αφορούν την δισδιάστατη ή τρισδιάστατη σχεδίαση, επεξεργασία, απεικόνιση και 

αλληλεπίδραση έχει αυξηθεί θεαµατικά και έχει να επιδείξει εντυπωσιακό φάσµα δυνατοτήτων, 

τόσο σε επίπεδο εφαρµογής όσο και σχεδιασµού και ανάπτυξης λογισµικού. 

Ταυτόχρονα, σκοπός της προτεινόµενης αναπαράστασης είναι η αξιοποίηση των επιτευγµάτων 

του χώρου µε στόχο την αναπαράσταση αντικειµένων στα πλαίσια εικονικών περιβαλλόντων. Αν, 

κατ’ επέκταση, επιβληθεί µία συγκεκριµένη και συµπαγής σχεδιαστική προσέγγιση για τη δοµή 

του physical aspect, όπως για παράδειγµα, ένα δηµοφιλές πρότυπο µοντελοποίησης 

τρισδιάστατων κόσµων σαν τη γλώσσα VRML, οι δυνατότητες αναπαράστασης του physical 

aspect θα παραµείνουν σε βάθος χρόνου προδιαγεγραµµένες και, ως αποτέλεσµα, 
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περιορισµένες, σε αντίθεση µε τη συνεχιζόµενη εξέλιξη και πρόοδο στο χώρο. Ταυτόχρονα, ο 

υποψήφιος χρήστης µίας υλοποίησης της προτεινόµενης αναπαράστασης θα είναι υποχρεωµένος 

να είναι εξοικειωµένος µε τη συγκεκριµένη γλώσσα. Η διεπαφή µε µη-συµβατά συστήµατα 

µορφοποίησης θα είναι εξ’ ορισµού αδύνατη. Και, ίσως το πιο σηµαντικό µειονέκτηµα, δεν θα 

είναι δυνατή η µετάβαση του συγκεκριµένου υποσυστήµατος µίας υλοποίησης εικονικού 

περιβάλλοντος σε κάποια νέα τεχνολογία, µε περισσότερα προτερήµατα και συµβατή µε τις 

επικρατείς προδιαγραφές υλικού τη χρονική στιγµή της εµφάνισής της, χωρίς 

επαναπροσδιορισµό της δοµής του physical aspect σε θεωρητικό επίπεδο και, κατά συνέπεια, 

διαπραγµάτευση της συνολικής ακεραιότητας της υλοποίησης. Με λίγα λόγια, η επιβολή, υπό τη 

µορφή συστήµατος τύπων, συγκεκριµένης υλοποίησης για το physical aspect ως δοµή 

αναπαράστασης δεδοµένων που άπτονται γενικά της Εικονικής Πραγµατικότητας, θα 

καθιστούσε την προτεινόµενη αναπαράσταση µονολιθική, προσανατολισµένη σε µερίδα ειδικών, 

µη-επεκτάσιµη, µε αµφίβολο µέλλον και περιορισµένης αξίας ως βάση υλοποίησης συστηµάτων 

για πραγµατική χρήση. 

Προκειµένου, να αποφευχθεί αυτό, η προτεινόµενη αναπαράσταση δεν ορίζει τύπους κόµβων 

για το physical aspect. Οποιοσδήποτε τύπος είναι συµβατός µε τον ορισµό και το σχεδιασµό 

της γενικής δοµή του item aspect (παράγραφοι 4.2.1 και 4.2.2), ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει 

και τη συνολικά απαιτούµενη από το physical aspect λειτουργικότητα, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως συστατικό της εσωτερικής δοµής του physical aspect. Σαν αποτέλεσµα, είναι 

δυνατό να αξιοποιηθούν άµεσα πλήθος πακέτων λογισµικού µοντελοποίησης και Εικονικής 

Πραγµατικότητας, όπως για παράδειγµα, ο µεγάλος αριθµός αντικειµενοστρεφών γραφηµάτων 

σκηνής που είναι διαθέσιµα σήµερα. Το γεγονός αυτό δίνει ιδιαίτερη ευελιξία και 

προσαρµοστικότητα στην δοµή, ενώ διευκολύνει τη διαδικασία ανάπτυξης και επιτρέπει τη 

χρήση πιστοποιηµένων και λειτουργικά πλούσιων λύσεων. Επίσης, µε εφαρµογή σχεδιαστικών 

προτύπων όπως το mediator (ή wrapper), είναι δυνατό να οριστούν και in-house τύποι κόµβων και, 

έτσι, να αξιοποιηθούν συντακτικά ασύµβατες µε το item aspect λύσεις. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το Physical Aspect ορίζεται, σε σχεδιαστικό επίπεδο, ως αφηρηµένη 

κλάση µε την ονοµασία AbstractPhysicalAspect, όπως φαίνεται στο σχήµα 4.5. Κάθε 

στιγµιότυπο της κλάσης AbstractPhysicalAspect σχετίζεται µε (το πολύ) ένα στιγµιότυπο της 

κλάσης AbstractPhysicalAspectRootNode, το οποίο αναπαριστά τον κόµβο-ρίζα της 

εσωτερικής δοµής του physical aspect και, µε τη σειρά του, σχετίζεται µε µία αυθαίρετου 

µήκους ακολουθία στιγµιότυπων της κλάσης AbstractRepresentationNode τα οποία 

αναπαριστούν τους ειδικευµένους κόµβους. Ένα δέντρο στιγµιότυπων της κλάσης 

AbstractImplementationNode έπεται της παραπάνω ακολουθίας, αντιστοιχώντας στο 

υποδέντρο της εσωτερικής δοµής του physical aspect µε ρίζα τον διαχειριζόµενο κόµβο. Από 

τον παραπάνω σχεδιασµό προκύπτει ότι η όποια ακολουθία ειδικευµένων κόµβων ακολουθείται 
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από το διαχειριζόµενο κόµβο, τουλάχιστον, µε αποτέλεσµα να αποκλείεται η περίπτωση 

physical aspect µε ειδικευµένους κόµβους και µόνο (χαρακτηριστικό το οποίο είναι απολύτως 

βάσιµο καθώς οι ειδικευµένοι κόµβοι εξυπηρετούν κατ' αποκλειστικότητα τον περεταίρω 

χειρισµό του διαχειριζόµενου κόµβου και του υποδέντρου του). Επιπλέον, ισχύει ως σύµβαση 

το ότι η ακολουθία κόµβων-ριζών του physical aspect περιέχει µόνο έναν όρο. Με άλλα λόγια, 

το physical aspect περιέχει µόνο ένα δέντρο (όπως θα φανεί παρακάτω, το δέντρο αυτό 

αναλογεί σε ολόκληρη τη φυσική αναπαράσταση του item). 

AbstractPhysicalAspect

AbstractGroupImplementationNode AbstractLeafImplementationNode

AbstractImplementationNode AbstractRepresentationNode

0..1

1

0..*

AbstractPhysicalAspectRootNode AbstractPhysicalAspectTreeNode0..1

AbstractPhysicalAspectNode

+name: string

 

Σχήµα 4.5 – Σχεδιασµός physical aspect 

Όσο αφορά τα ονόµατα των κόµβων του physical aspect, ισχύουν οι ακόλουθες συµβάσεις: (α) 

ονόµατα για τους κόµβους του επιπέδου αναπαράστασης δεν ορίζονται, (β) ονόµατα για τους 

κόµβους του επιπέδου υλοποίησης ορίζονται όπου είναι αναγκαίο, µε βάση τη σηµασιολογία 

του καθενός και µε στόχο τη µεταξύ τους διάκριση και την εφικτότητα εντοπισµού τους στα 

πλαίσια του µοντέλου που ορίζουν συνολικά για τη φυσική αναπαράσταση ενός item. 

4.4.2 Κόµβος-ρίζα 

Παρ’ όλη την σχεδιαστική ελευθερία όσο αφορά τους τύπους κόµβων που εξ’ ορισµού παρέχει, 

το physical aspect ταυτόχρονα ορίζει, όπως είναι αναµενόµενο, έναν ελάχιστο αριθµό 

λειτουργικών απαιτήσεων για συγκεκριµένους κόµβους της βασικής δοµικής του ιεραρχίας, 

προκειµένου να διασφαλιστεί η συνολική του χρησιµότητα κατά τα πρότυπα της προτεινόµενης 
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αναπαράστασης καθώς και η συµβατότητά του µε υλοποιήσεις των υπολοίπων στοιχείων της. Σε 

αυτό το σηµείο και προκειµένου να διευκολυνθεί η περεταίρω ανάλυση, είναι σκόπιµο να 

τονιστούν ορισµένοι όροι από το χώρο των αναπαραστάσεων γραφικών γενικά, και των 

γραφηµάτων σκηνής ειδικότερα. 

Βασικό χαρακτηριστικό των διαφόρων µορφών αναπαράστασης γραφικών είναι ότι, σε όλες τις 

περιπτώσεις, έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν γεωµετρικούς µετασχηµατισµούς επί άλλων 

στοιχείων αναπαράστασης. Οι συνηθέστεροι µετασχηµατισµοί που χρησιµοποιούνται είναι η 

µετατόπιση, η περιστροφή και η κλιµάκωση. Με διάφορα συντακτικά µέσα, η κάθε 

αναπαράσταση ορίζει ένα µηχανισµό µε βάση τον οποίο συγκεκριµένες οµάδες στοιχείων 

υφίστανται κάποιον από αυτούς τους µετασχηµατισµούς ή συνδυασµούς τους. Για παράδειγµα, 

στην γλώσσα OpenGL, οτιδήποτε βρίσκεται έπειτα από µία εντολή glTranslate(x, y, z) 

υφίσταται µία µετατόπιση κατά (x, y, z) ή, ακριβέστερα, µορφοποιείται σε σύστηµα 

συντεταγµένων του οποίου η αρχή των αξόνων βρίσκεται στη θέση (x, y, z). Ειδικά στην 

περίπτωση των γραφηµάτων σκηνής, τα πράγµατα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα: τα γραφήµατα 

σκηνής είναι εξ’ ορισµού ιεραρχικές δοµές. Η εφαρµογή κάποιου µετασχηµατισµού σε οµάδα 

κόµβων είναι εφικτή απλά µε το να οριστούν οι κόµβοι αυτοί ως κόµβοι-παιδιά ενός κόµβου 

υπεύθυνου για τον συγκεκριµένο µετασχηµατισµό. Για παράδειγµα, στο σχήµα 4.6.a παρακάτω 

απεικονίζεται το (αφηρηµένο) γράφηµα σκηνής για µία απλή σκηνή η οποία αποτελείται από (α) 

ένα κύβο ακµής µήκους 1 και χρώµατος κόκκινου (κόµβος cube(1, red)) ο οποίος δεν υπόκειται 

σε κανένα χωρικό µετασχηµατισµό, καθώς και (β) ένα κύβο ακµής µήκους 1 και χρώµατος µπλε 

(κόµβος cube(1, blue)) στον οποίο εφαρµόζεται µία µετατόπιση κατά (3, 0, 0) (κόµβος 

translation(3, 0, 0). Το αποτέλεσµα της µορφοποίησης της σκηνής φαίνεται στο σχήµα 4.6.b. 

 
a. Γράφηµα σκηνής b. Μορφο̟οιηµένη σκηνή 

Σχήµα 4.6 – Εφαρµογή µετατό̟ισης σε γράφηµα σκηνής 

Σε κάθε, λοιπόν, µορφή αναπαράστασης γραφικών υπάρχουν µηχανισµοί για την εφαρµογή 

µετατόπισης, περιστροφής και άλλων χωρικών µετασχηµατισµών σε άλλα στοιχεία. Με βάση το 

γεγονός αυτό, η προτεινόµενη αναπαράσταση προϋποθέτει ότι ο κόµβος-ρίζα είναι κατάλληλου 

root 

cube(1, red) translation(3, 0, 0) 

cube(1, blue) 

+y 

+z 

+x 
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τύπου ώστε να εφαρµόζει µετασχηµατισµούς µετατόπισης και περιστροφής. Έτσι, ο κόµβος-

ρίζα καθορίζει τιµές για τη θέση και τον προσανατολισµό του συστήµατος συντεταγµένων του 

item ή, ουσιαστικά, του εικονικού αντικειµένου στο οποίο αντιστοιχεί το item1. 

Παράδειγµα τέτοιου κόµβου είναι ο κόµβος Transform της γλώσσας VRML που αναφέρθηκε 

πρωτύτερα, µέσω των πεδίων του translation, rotation και children, µε το πρώτο να καθορίζει 

µία τρισδιάστατη µετατόπιση κατά (x, y, z), το δεύτερο µία περιστροφή υπό γωνία γύρω από 

άξονα (axis-angle rotation) και το τρίτο το υποδέντρο των κόµβων στους οποίους θα 

εφαρµοστεί ο µετασχηµατισµός. 

4.4.3 Ειδικευµένοι κόµβοι 

Προκειµένου οι διάφορες τιµές που δίνονται για τη θέση και τον προσανατολισµό του item να 

έχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα, δηλαδή να το τοποθετούν και να το προσανατολίζουν µέσα 

στον εικονικό κόσµο µε τρόπο αναµενόµενο και ρεαλιστικό σε συνάρτηση µε το 

αναπαριστώµενο αντικείµενο, είναι απαραίτητο το ίδιο το τρισδιάστατο γεωµετρικό µοντέλο 

που καθορίζει τη φυσική αναπαράσταση του item να είναι τοποθετηµένο και προσανατολισµένο 

κατάλληλα µέσα στο σύστηµα συντεταγµένων του. Αυτό εξηγείται στο παρακάτω παράδειγµα. 

Έστω item που αναπαριστά ένα αυτοκίνητο. Το τρισδιάστατο γεωµετρικό µοντέλο του 

αυτοκινήτου και, κατ’ επέκταση, τα δεδοµένα που διαχειρίζεται το physical aspect του item 

ήταν κατά πάσα πιθανότητα αρχικά διαθέσιµα σε κάποια στατική µορφή, όπως ένα αρχείο. 

Τέτοια αρχεία πολλές φορές παράγονται µέσω διαδικασιών εξαγωγής (export) τρισδιάστατων 

σκηνών από πακέτο λογισµικού τρισδιάστατης σχεδίασης. Καθώς το εικονικό αυτό αυτοκίνητο 

δεν προοριζόταν εξ’ αρχής για χρήση σε συγκεκριµένη εφαρµογή, το πιο πιθανό είναι πως ο 

σχεδιαστής του προσάρµοσε τη διαδικασία σχεδιασµού έτσι ώστε να τον εξυπηρετεί διαισθητικά 

και τεχνικά. Έστω, λοιπόν, ότι επέλεξε να σχεδιάσει το αυτοκίνητο κατακόρυφα (σε αντιστοιχία 

µε τα διαθέσιµα έντυπα σχέδια που πιθανόν να είχε στη διάθεσή του), όπως στο σχήµα 4.7.a 

παρακάτω. Όπως είναι αναµενόµενο, η αρχική θέση του αυτοκινήτου, αν αυτό εισαχθεί στον 

εικονικό κόσµο όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί, δεν είναι κατ’ ανάγκη η ρεαλιστικότερη. Κανείς 

θα περίµενε το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε µία οριζόντια θέση, δηλαδή µε τη βάση του 

ευθυγραµµισµένη ως προς το επίπεδο x-z, όπως στο σχήµα 4.7.b, ή και κατάλληλα 

                                                      

 

1 Σε περίπτωση όπου η επιλεγµένη υλοποίηση δεν υποστηρίζει κόµβους που ορίζουν ταυτόχρονα 

µετατόπιση και περιστροφή, ορίζεται ότι ο κόµβος-ρίζα καθορίζει την µετατόπιση του συστήµατος 

αναφοράς του item ενώ ο πρώτος ειδικευµένος κόµβος την περιστροφή του. 
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προσαρµοσµένο  – µε βάση τη σηµασία του ως αντικείµενο – ως προς το σύστηµα 

συντεταγµένων του item, όπως στο σχήµα 4.7.c. 

   

a. Καµία b. Ευθυγράµµιση c. Προσαρµογή 

Σχήµα 4.7 – Παραδείγµατα ε̟εξεργασίας α̟ό ειδικευµένους κόµβους 

Πιο συγκεκριµένα, θα ήταν αναµενόµενο το µοντέλο να βρίσκεται σε τέτοια θέση σε σχέση µε 

την αρχή του συστήµατος συντεταγµένων του item, ώστε όταν αυτό περιστρέφεται, η αντίστοιχη 

περιστροφή του αυτοκινήτου να είναι όσο το δυνατό πιο ρεαλιστική και κοντά σε αυτό που ένας 

χρήστης θα περίµενε να δει, µε βάση πάντα τη σηµασία του αναπαριστώµενου αντικειµένου. 

Έτσι, σε περίπτωση όπου το µοντέλο δεν έχει προσαρµοστεί ως προς το σύστηµα 

συντεταγµένων του item, αλλά έχει απλά ευθυγραµµιστεί ως προς το επίπεδο x-z, µία αλλαγή 

πορείας του αυτοκινήτου, υλοποιούµενη ως περιστροφή, π.χ., 45° γύρω από τον κατακόρυφο 

άξονα, θα παραγάγει ένα αποτέλεσµα όχι ικανοποιητικά ρεαλιστικό, καθώς το αυτοκίνητο θα 

φανεί να περιστρέφεται γύρω από ένα σηµείο εκτός του όγκου του, κάτι το οποίο είναι µάλλον 

ασύµβατο µε την αναµενόµενη συµπεριφορά ενός οχήµατος σε πορεία στον φυσικό κόσµο. Αν, 

αντίθετα, το µοντέλο έχει προσαρµοστεί, το αποτέλεσµα θα είναι ρεαλιστικότερο. Οµοίως 

επηρεάζεται και ο ρεαλισµός της µετακίνησης του αυτοκινήτου στην ακόµα πιο ακραία 

περίπτωση όπου το µοντέλο δεν έχει καν ευθυγραµµιστεί. 

Οι ιδιαιτερότητες αυτές των διαδικασιών µετατόπισης και περιστροφής ενός item σε σχέση µε 

την αρχική τοποθέτηση και τον αρχικό προσανατολισµό του τρισδιάστατου γεωµετρικού 

µοντέλου του αναπαριστώµενου αντικειµένου στο σύστηµα συντεταγµένων του item, δεν 

δηµιουργούν µόνο ανωµαλίες αισθητικής και ρεαλισµού. Εξ’ ίσου σηµαντικά προβλήµατα 

προκύπτουν και σε επίπεδο χειρισµού του item από το ίδιο το εικονικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε 

πολύ πιο ειδικές (αλλά όχι σπάνιες) περιπτώσεις από ότι οι παραπάνω, π.χ., σε περιπτώσεις 

µοντέλων σχεδιασµένων σε µεγάλη απόσταση από την αρχή των αξόνων ή µε αυθαίρετη 

περιστροφή και στους τρεις άξονες. Η αξιοποίηση τέτοιων µοντέλων είναι ιδιαίτερα δυσχερής 

(αν όχι αδύνατη) και αναποτελεσµατική αν δεν εφαρµοστούν κατάλληλες κατά περίπτωση 

διαδικασίες ευθυγράµµισης και προσαρµογής. 

Έτσι, η τοποθέτηση και ο προσανατολισµός του αναπαριστώµενου αντικειµένου στο σύστηµα 

συντεταγµένων του item µε τρόπο που να έχει εξ’ αρχής νόηµα ως προς το ίδιο το αντικείµενο 
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είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την µετέπειτα οµαλή επεξεργασία του item από το εικονικό 

περιβάλλον. Οµοίως χρειάζονται και για την παραγωγή ρεαλιστικού αποτελέσµατος, ειδικά σε 

περιπτώσεις όπου το item είναι το εικονικό σώµα κάποιου εικονικού πράκτορα και πρόκειται να 

επιδεικνύει συχνά σύνθετη συµπεριφορά, µετακίνηση στο περιβάλλον, κ.α. Αυτό θα µπορούσε 

να επιτυγχάνεται χειροκίνητα από το σχεδιαστή του item ή του εικονικού κόσµου. Μία τέτοια 

απαίτηση, όµως, θα έδινε στο σχεδιασµό και την επιλογή τρισδιάστατων γεωµετρικών µοντέλων 

για τον εικονικό κόσµο ένα ξεκάθαρο προσανατολισµό στην εφαρµογή, ενώ, επιπλέον, θα 

επέβαλλε προϋποθέσεις ενδεχοµένως ασύµφορες ή ακόµα και ολοκληρωτικά ανέφικτες ως προς 

τη διαθεσιµότητα χρόνου και τεχνογνωσίας από τη µεριά των σχεδιαστών items και εικονικών 

κόσµων. Αντίθετα, το εικονικό περιβάλλον µπορεί, χάρη σε κατάλληλα επιλεγµένη αλγοριθµική 

τεχνική, να υπολογίζει αυτόµατα ένα µετασχηµατισµό ευθυγράµµισης και προσαρµογής του 

τρισδιάστατου γεωµετρικού µοντέλου του item κατά την εισαγωγή του στο σύστηµα υπό τη 

µορφή αρχικών δεδοµένων. Ένας τέτοιος µετασχηµατισµός αποτελείται, στη γενική περίπτωση, 

από µία ακολουθία µετατοπίσεων και περιστροφών και, έτσι, µπορεί να αποτελέσει µέρος της 

εσωτερικής δοµής του item ως ακολουθία κόµβων κατάλληλου τύπου. 

Κάτι τέτοιο είναι εφικτό χάρη στην ύπαρξη αυθαίρετου αριθµού ειδικευµένων κόµβων. 

Ουσιαστικά, η ακολουθία των ειδικευµένων κόµβων µπορεί να περιέχει κόµβους οποιουδήποτε 

τύπου της επιλεγµένης µορφής φυσικής αναπαράστασης, ενώ αξιοποιείται, κατά κανόνα, από 

διαδικασίες «προετοιµασίας» των αρχικών δεδοµένων του item – όπως η ευθυγράµµιση και η 

προσαρµογή που συζητήθηκαν παραπάνω – µε σκοπό τον οµαλό και σύµφωνο µε την 

προτεινόµενη αναπαράσταση χειρισµό του item από το εικονικό περιβάλλον, καθώς και την 

παραγωγή ρεαλιστικού αποτελέσµατος κατά τη µορφοποίηση ή την εµφάνιση συµπεριφοράς. 

Επιπρόσθετα, οι ειδικευµένου κόµβοι µπορούν να εξυπηρετήσουν σκοπούς οπτικού σχολιασµού 

(annotation) του item (π.χ., περικλείον σχήµα σε µορφή wireframe, ετικέτα µε το όνοµα ενός 

εικονικού πράκτορα, κ.α.), και γενικά να υποστηρίξουν, αυτόµατα και µε διαφάνεια, 

οποιαδήποτε άλλη επιθυµητή µορφή επεξεργασίας του item σε επίπεδο µορφοποίησης. 

4.4.4 Επίπεδα αναπαράστασης και υλοποίησης 

Το σύνολο κόµβων του physical aspect ενός item που αποτελείται από τον κόµβο-ρίζα και 

όλους τους ειδικευµένους κόµβους ονοµάζεται ε̟ί̟εδο ανα̟αράστασης, καθώς οι κόµβοι αυτοί 

επιτρέπουν την ισότιµη µε άλλες απόψεις του φυσική αναπαράσταση του οποιουδήποτε item. 

Αντίθετα, οι υπόλοιποι κόµβοι – αυτοί που ανήκουν στο υποδέντρο µε ρίζα τον διαχειριζόµενο 

κόµβο – αναφέρονται συγκεντρωτικά ως ε̟ί̟εδο υλο̟οίησης, καθώς αφορούν το πως το 

συγκεκριµένο item υλοποιείται γεωµετρικά, δοµικά, οπτικά, ακουστικά, κ.τ.λ. 
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4.5 Semantic aspect 

Το semantic aspect αφορά την πληροφορία σχετικά µε το item η οποία είναι διαθέσιµη προς 

αντίληψη. Βασίζεται σε κατάλληλα επιλεγµένο ανά εφαρµογή σύνολο εννοιών προκειµένου να 

«περιγράφει» το αναπαριστώµενο αντικείµενο, τον ρόλο του, τις δυνατότητες αλληλεπίδρασής 

του καθώς και άλλες πλευρές της «ύπαρξης» του στον εικονικό κόσµο, αφαιρετικά και σε 

κατάλληλα επιλεγµένη αναπαράσταση, ώστε να υποστηρίζει περαιτέρω διαδικασίες 

συµπερασµατολογίας και επεξεργασίας γνώσης. Έτσι, µπορεί να θεωρηθεί ως ένα µέσο 

αναπαράστασης της σηµασιολογίας του εικονικού αντικειµένου. 

4.5.1 Αναπαράσταση σηµασιολογίας χώρων και αντικειµένων 

Η υπόθεση στην οποία βασίζεται το semantic aspect προκειµένου να παρέχει µία 

ολοκληρωµένη, συµπαγή, συνεπή και χρήσιµη αναπαράσταση της σηµασιολογίας του item έχει 

τις ρίζες της στην παρακάτω µεταφορά: έστω ένας χώρος στον φυσικό κόσµο (π.χ. ένα 

δωµάτιο), µέσα στον οποίο υπάρχουν διάφορα αντικείµενα. Έστω, για παράδειγµα, ότι 

υπάρχουν δυο γραφεία σε µικρή απόσταση το ένα από το άλλο, πάνω στο ένα από τα οποία 

υπάρχει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και στο άλλο µία τηλεφωνική συσκευή. Στον χώρο 

βρίσκονται και διάφορα άλλα αντικείµενα, για παράδειγµα ένα τραπέζι συνεδριάσεων, µία 

βιβλιοθήκη, ένας πίνακας και µία κρεµάστρα (σχήµα 4.8). Ένας άνθρωπος ο οποίος παρατηρεί 

το χώρο αυτό, έχει τη δυνατότητα να επικεντρώσει την προσοχή του στην παραµικρή 

λεπτοµέρεια των αντικειµένων αυτών, όσο περίπλοκη, σύνθετη και εξεζητηµένη και αν είναι η 

επιφάνεια και η εµφανής δοµή τους. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος άνθρωπος, όταν επεξεργάζεται 

νοητικά τον χώρο, ή ακόµα και όταν εκτελεί ενέργειες µέσα σε αυτόν (για παράδειγµα, όταν 

κινείται µεταξύ των διαφόρων αντικειµένων), βασίζεται σε πιο αφαιρετικές νοητικές δοµές και 

αναπαραστάσεις, θεωρώντας αντικείµενα, το είδος του κάθε αντικειµένου, τον χώρο που 

καταλαµβάνει χονδρικά το καθένα, την θέση και τον προσανατολισµό τους, κ.τ.λ. 

Για παράδειγµα, αν ερωτηθεί τι περιλαµβάνει ο χώρος που παρατηρεί, ένας άνθρωπος θα 

απαντήσει κάτι τέτοιο: «δύο γραφεία, έναν υπολογιστή, ένα τηλέφωνο, ...» παρά κάτι σαν και 

αυτό: «δύο επίπεδες ξύλινες επιφάνειες σε συντεταγµένες y = y1 και y = y2 αντίστοιχα, οχτώ 

ξύλινα κυλινδρικά αντικείµενα τοποθετηµένα ανά τέσσερα στις γωνίες των παραπάνω δύο 

επιφανειών, δώδεκα πλαστικά ορθογώνια παραλληλεπίπεδα σε κάθε ένα από τα οποία είναι 

χαραγµένος ένας αριθµός από το 0 έως το 9 και τα σύµβολα * και #, ...» (το οποίο, και πάλι, 

σαν απάντηση κινείται γύρω από την έννοια του αντικειµένου, αν και σε επίπεδο αφαίρεσης 

αρκετά χαµηλότερο, προσανατολισµένο σε πρωταρχικά γεωµετρικά σχήµατα, π.χ. κύλινδρος, 

επιφάνεια, κ.τ.λ.). Επιπλέον, προκειµένου, λόγου χάρη, να µετακινηθεί πίσω από ένα γραφείο, 

ένας άνθρωπος µάλλον δεν θα επεξεργαστεί συνειδητά την ακριβή γεωµετρία του γραφείου και 

την θέση στο χώρο της παραµικρής δοµικής του λεπτοµέρειας, ούτε θα συνυπολογίσει την 
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περίπτωση να περάσει από πάνω ή από κάτω του, αν και αυτό ενδεχοµένως θα οδηγούσε σε 

βέλτιστες, από πλευράς χρόνου ή απόστασης, διαδροµές. Αντίθετα, θα βασιστεί σε µία – λίγο ή 

πολύ – χονδρική εκτίµηση του χώρου που καταλαµβάνει το γραφείο και τα γύρω του 

αντικείµενα, και θα κινηθεί σε µία διαδροµή γύρω από αυτά ή και ανάµεσά τους. Τέλος, 

προκειµένου να καταλάβει ότι µπορεί να χρησιµοποιήσει το τηλέφωνο για τη συγκεκριµένη 

χρήση για την οποία τα τηλέφωνα γενικά χρησιµοποιούνται, αρκεί να συνδέσει νοητικά το 

συγκεκριµένο αντικείµενο µε την έννοια «τηλέφωνο». Από εκεί και πέρα, είναι σε θέση να 

δηµιουργήσει µία αφαιρετική νοητική αναπαράσταση του αντικειµένου αυτού, καθώς και µία 

εκτίµηση των ενεργειών τις οποίες µπορεί να εκτελέσει χρησιµοποιώντας το καθώς και των 

πιθανών αποτελεσµάτων τους. 

 

Σχήµα 4.8 – Χώρος ̟ρος ανα̟αράσταση α̟ό το semantic aspect 

Το semantic aspect – ως µέσο αναπαράστασης της σηµασιολογίας του αντικειµένου και σηµείο 

πρόσβασης σε αυτή, κατά κανόνα από οντότητες µε συµπεριφορά υλοποιηµένες ως εικονικοί 

πράκτορες – πρέπει να µπορεί να υποστηρίξει παρόµοιας µορφής αναπαραστάσεις γνώσης, 

καθώς και διαδικασίες συµπερασµατολογίας, παραγωγής συµπεριφοράς και εκτέλεσης 

ενεργειών. Έτσι, η δοµή του κινείται σε εννοιολογικό επίπεδο αρκετά υψηλότερο σε σχέση, για 

παράδειγµα, µε το physical aspect, το οποίο είναι προσανατολισµένο σχεδιαστικά στην 

αναπαράσταση γεωµετρικής και δοµικής λεπτοµέρειας και την εκµετάλλευση του σχετικού 

τεχνολογικού υπόβαθρου. Συγκεκριµένα, η άποψη που δίνει το semantic aspect για τον 

παραπάνω χώρο θα µπορούσε να αποδοθεί ως εξής: Έστω ότι ο χώρος είναι όπως περιγράφηκε 

αρχικά, µε τις παρακάτω διαφορές: 
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• Κάθε αντικείµενο στο χώρο είναι καλυµµένο µε ένα µαύρο κουτί. 

• Το σχήµα του κουτιού µπορεί να είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, κυλινδρικό, κυβικό, 

κ.τ.λ., αλλά σε κάθε περίπτωση το ίδιο για όλα τα αντικείµενα. 

• Ο προσανατολισµός του κουτιού µπορεί να ακολουθεί τον προσανατολισµό του 

αντικειµένου ή να είναι πάντα ευθυγραµµισµένος µε κάποιο άξονα του παγκόσµιου 

συστήµατος συντεταγµένων, αλλά σε κάθε περίπτωση η λογική προσανατολισµού είναι η 

ίδια για όλα τα αντικείµενα. 

• Η θέση, ο προσανατολισµός και οι διαστάσεις του κουτιού είναι τέτοιες ώστε να µπορεί να 

θεωρηθεί ότι το κουτί περικλείει το αντικείµενο µε συγκεκριµένη λογική ως προς τη 

γεωµετρία του, για παράδειγµα, µειώνοντας στο ελάχιστο τον κενό χώρο µεταξύ κουτιού 

και αντικειµένου, αλλά πάντα µε την ίδια λογική για όλα τα αντικείµενα. 

• Πάνω στο κάθε κουτί υπάρχει µία λευκή ετικέτα η οποία αναγράφει το είδος του 

αντικειµένου που καλύπτεται από το κουτί. Επίσης, σε κάποια από τα κουτιά υπάρχουν 

ακόµα µερικές ετικέτες, διαφορετικές σε κάθε κουτί, οι οποίες αναγράφουν πρόσθετες 

λεπτοµέρειες σχετικά µε το αντικείµενο ανάλογα µε το είδος του, για παράδειγµα, στην 

περίπτωση του τηλεφώνου, την µάρκα και το µοντέλο του, ενώ στην περίπτωση του 

υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστηµα1. 

Ας υποτεθεί τώρα ότι ο ίδιος άνθρωπος παρατηρεί τον χώρο στην νέα του αυτή µορφή, η οποία 

απεικονίζεται στο σχήµα 4.9 παρακάτω. Η υπόθεση στην οποία βασίζεται η έννοια του semantic 

aspect είναι ότι ο άνθρωπος, σαν νοήµων οντότητα, µπορεί και σε αυτή την περίπτωση να 

αντλήσει αρκετή πληροφορία σχετικά τον χώρο, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει τις 

απαραίτητες νοητικές διεργασίες που θα του επιτρέψουν να τον αναπαραστήσει σε αφαιρετικό 

επίπεδο και να εκτελέσει νοητά ή και στην πράξη απλές ή σύνθετες ενέργειες, σχεδόν σαν να 

ήταν τα αντικείµενα ακάλυπτα, δεδοµένης επαρκούς πληροφορίας από τις διάφορες ετικέτες στη 

µορφή που περιγράφηκε παραπάνω. Για παράδειγµα, µπορεί να µετακινηθεί γύρω από τα 

αντικείµενα βάσει της θέσης, του προσανατολισµού και των διαστάσεων του κάθε κουτιού. 

Ακόµα, χάρη στην ετικέτα που αναγράφει το είδος του αντικειµένου, µπορεί να εντοπίσει 

διάφορα αντικείµενα µε τα οποία είναι δυνατό να αλληλεπιδράσει, καθώς και, χονδρικά, τις 

διαθέσιµες µορφές αλληλεπίδρασης µε το καθένα (π.χ. να τηλεφωνήσει). Τέλος, χάρη στις 

ετικέτες που παρέχουν εξειδικευµένη πληροφόρηση ανά αντικείµενο, µπορεί να εµπλουτίσει την 

                                                      

 

1 Ενώ, φυσικά, δεν περιορίζονται απαραίτητα σε ατοµικά (atomic) δεδοµένα, θα µπορούσαν κάλλιστα να 
έχουν σύνθετη (compound) ή βαθµωτή (scalar) δοµή, επεκτείνοντας έτσι το εύρος της πληροφορίας που 
συνολικά παρέχουν χωρίς περιορισµό και στο βαθµό που απαιτεί η εκάστοτε εφαρµογή. 
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αφαιρετική του νοητική αναπαράσταση για το καθένα, να αναγνωρίσει επακριβώς πρόσθετες 

µορφές αλληλεπίδρασης και, σαν αποτέλεσµα, να δηµιουργήσει πιο ευέλικτα πλάνα ενεργειών 

(π.χ., χρήση συγκεκριµένων εφαρµογών ανάλογα µε το λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή). 

 

Σχήµα 4.9 – Προσέγγιση του semantic aspect στον ̟ρος ανα̟αράσταση χώρο 

Η πληροφορία που παρέχει το semantic aspect είναι διαθέσιµη υπό τη µορφή δεδοµένων 

αντίληψης (sensory data). Η σύνταξη και η σηµασιολογία των δεδοµένων αυτών – η 

αναπαράσταση στην οποία βασίζεται το semantic aspect για µία συγκεκριµένη εφαρµογή – 

αποτελεί επιλογή του σχεδιαστή του εικονικού περιβάλλοντος και εξαρτάται από τις απαιτήσεις 

µοντελοποίησης της κάθε εφαρµογής, το επιλεγµένο εννοιολογικό υπόβαθρο, τις τεχνικές 

αποθήκευσης γνώσης, συµπερασµατολογίας και παραγωγής συµπεριφοράς, τα διαθέσιµα µέσα 

υλοποίησης, την αξιοποιήσιµη τεχνογνωσία, κ.τ.λ. Ανεξάρτητα, όµως, από την µορφή τους, η 

πληροφορία που καλούνται να παρέχουν τα δεδοµένα αντίληψης είναι σε κάποιο βαθµό 

προδιαγεγραµµένη, επιτρέποντας ταυτόχρονα στο σχεδιαστή ενός εικονικού κόσµου να 

συµπεριλάβει και όποιες έννοιες κρίνει απαραίτητο προκειµένου να επιτύχει την επιθυµητή 

σηµασιολογική αναπαράσταση. Έτσι, το semantic aspect καλείται να παρέχει, ως τµήµα του 

συνόλου της πληροφορίας που καθιστά διαθέσιµη, πληροφορία βάσει συγκεκριµένων, 

προδιαγεγραµµένων από την αναπαράσταση εννοιών σχετικών µε την έννοια του αντικειµένου 

γενικά, όσο και εννοιών επικεντρωµένων στο αναπαριστώµενο αντικείµενο. 

Πιο συγκεκριµένα, το semantic aspect περιγράφει κοινά, βασικά χαρακτηριστικά (traits) του item, 

αλλά περιέχει και αυθαίρετο αριθµό σχολιασµών (annotations) που αντιστοιχούν σε πληροφορία 

που ορίζεται µεµονωµένα ανά item ανάλογα µε τη σηµασιολογία του αναπαριστώµενου 
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αντικειµένου. Έτσι, η συνολική πληροφορία που περιέχει το semantic aspect είναι δοµηµένη 

όπως στο σχήµα 4.10 παρακάτω. Όπως απεικονίζεται, το semantic aspect αποτελείται από ένα 

σύνολο κόµβων που αναπαριστούν τόσο χαρακτηριστικά όσο και σχολιασµούς. 

Από τη µία πλευρά, οι κόµβοι της πρώτης κατηγορίας αναπαριστούν συγκεκριµένη πληροφορία 

σχετικά µε το αναπαριστώµενο αντικείµενο η οποία ισχύει γενικά, ανεξάρτητη από οποιοδήποτε 

άλλο χαρακτηριστικό του. Οι κόµβοι αυτοί είναι συγκεκριµένοι. Το ίδιο, όπως θα φανεί 

αναλυτικά στη συνέχεια, ισχύει τόσο για τη δοµή τους σε συντακτικό επίπεδο (και, κατ’ 

επέκταση, τις διαδικασίες πρόσβασης σε πληροφορία τις οποίες επιτρέπουν) όσο και για την 

αλληλοσυσχέτισή τους µε στόχο την αναπαράσταση σύνθετου πληροφοριακού περιεχοµένου. 

Από την άλλη πλευρά, οι κόµβοι της δεύτερης κατηγορίας µπορούν να είναι διαφόρων, µη-

προκαθορισµένων τύπων και οποιουδήποτε πλήθους. Επιπλέον, µπορούν να συνιστούν 

συλλογικά διάφορες δενδροειδείς δοµές. Έτσι, απευθύνονται σε ανάγκες αναπαράστασης 

εξειδικευµένου πληροφοριακού περιεχοµένου µε βάση τη σηµασιολογία κάποιου µεµονωµένου 

item, κάποιου συγκεκριµένου τύπου item ή για κάποια συγκεκριµένη εφαρµογή. Το σύνολο των 

κόµβων της κατηγορίας αυτής ορίζεται κατά κανόνα από το σχεδιαστή του εικονικού κόσµου ή, 

εξατοµικευµένα, από το σχεδιαστή κάποιου δεδοµένου item ή τύπου item. 

 

Σχήµα 4.10 – Πληροφοριακό ̟εριεχόµενο semantic aspect 

Όπως θα φανεί παρακάτω, η διάκριση µεταξύ traits και annotations επιτρέπει τόσο µία γενική 

αντιµετώπιση του item σαν αναπαράσταση αντικειµένων από διαδικασίες συµπερασµατολογίας 

και παραγωγής συµπεριφοράς, όσο και την εξειδικευµένη αντιµετώπισή του ανά 

αναπαριστώµενο αντικείµενο, µέσω της – προκαθορισµένης ή δυναµικής – διεύρυνσης του 

εννοιολογικού υποβάθρου της αναπαράστασης, ανάλογα µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις της 

κάθε εφαρµογής. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διάκριση αυτή είναι κυρίως σηµασιολογική, ενώ σε 
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σχεδιαστικό, συντακτικό επίπεδο επηρεάζει τη µέθοδο πρόσβασης στην πληροφορία που 

αναπαριστά ο κάθε τύπος κόµβου και µόνο. Συγκεκριµένα, προδιαγράφεται ότι η πρόσβαση 

στην πληροφορία που αναπαριστούν τα traits, βασίζεται κατ' αποκλειστικότητα σε ένα 

προκαθορισµένο και εξειδικευµένο – ως προς το είδος της πληροφορίας σχετικά µε το item την 

οποία το κάθε trait αναπαριστά, όπως αυτή ορίζεται στη συνέχεια – πεδίο value. Έτσι, τα traits 

δοµούνται ως ζεύγη της µορφής (όνοµα, τιµή) και, σαν αποτέλεσµα, η πληροφορία που 

αναπαριστούν είναι µονοσήµαντη για το καθένα, καθώς και συντακτικά προσβάσιµη µε 

συγκεκριµένο, προκαθορισµένο τρόπο. Το όνοµα είναι ένα µοναδικό ανά semantic aspect 

αλφαριθµητικό (ο προσδιοριστής του κόµβου), ενώ η τιµή µπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου 

και δεν ορίζεται σαφώς από το semantic aspect αλλά, αντίθετα, εξαρτάται συνολικά από την 

εφαρµογή και εξατοµικευµένα από τη συµπαγή υλοποίηση του κάθε τύπου. Από την άλλη 

πλευρά, καθώς η πληροφορία που αναπαριστούν τα  annotations δεν είναι προδιαγεγραµµένη, η 

δοµή τους δεν καθορίζεται από την προτεινόµενη αναπαράσταση αλλά παραµένει στη διάθεση 

του σχεδιαστή του εικονικού κόσµου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να την διαµορφώσει µε βάση 

τις ανάγκες αναπαράστασης σηµασιολογίας της κάθε εφαρµογής. 

AbstractSemanticAspect AbstractSemanticAspectNode

+name: string

AbstractTraitNode

value

AbstractAnnotationNode 0..*

0..1

0..1 AbstractSemanticAspectRootNode

 

Σχήµα 4.11 – Σχεδιασµός semantic aspect 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το semantic aspect ορίζεται, σε σχεδιαστικό επίπεδο, ως αφηρηµένη 

κλάση µε την ονοµασία AbstractSemanticAspect. Όπως φαίνεται στο σχήµα 4.11, κάθε 

στιγµιότυπο της κλάσης AbstractSemanticAspect σχετίζεται µε µία αυθαίρετου µήκους 

ακολουθία στιγµιότυπων των κλάσεων AbstractTraitNode και AbstractAnnotationNode, οι 
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οποίες αντιστοιχούν σε traits και annotations του item, αντίστοιχα. Ανάλογη είναι και η δοµή 

τους, µε το κάθε αντικείµενο AbstractTraitNode να επιτρέπει την πρόσβαση στη πληροφορία 

που αναπαριστά µέσω του προκαθορισµένου πεδίου value, ενώ κάθε αντικείµενο 

AbstractAnnotationNode να σχετίζεται µε αυθαίρετο αριθµό άλλων του ιδίου τύπου µε στόχο 

την αναπαράσταση σύνθετων δοµών και µη-προκαθορισµένου  συντακτικά και σηµασιολογικά 

πληροφοριακού περιεχοµένου. 

Όσο αφορά τα ονόµατα των κόµβων του semantic aspect, αυτά ορίζονται κατά περίπτωση 

ανάλογα µε τη σηµασιολογία του κάθε κόµβου στα πλαίσια της συνολικής σηµασιολογίας του 

item. Ο ορισµός τους είναι αναγκαστικός καθώς επιτρέπει τη συµβολική αναπαράσταση του 

πληροφοριακού περιεχοµένου του semantic aspect. 

4.5.2 Item class 

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του item για τα οποία το semantic aspect παρέχει 

πληροφορία είναι το item class, το οποίο, στη συνέχεια του κειµένου, θα αναφέρεται είτε ως item 

class είτε ως κλάση αντικειµένου, ενώ, για κάποιο συγκεκριµένο item i, θα δηλώνεται ως ic(i). Το 

item class επιλέγεται µέσα από µία ιεραρχική ταξινόµηση µοναδικών ανά επίπεδο της ιεραρχίας 

συµβόλων τα οποία ανήκουν σε κάποιο συγκεκριµένο σύνολο. Στο παράδειγµα στο σχήµα 4.12 

παρακάτω, το item class επιλέγεται µέσα από µία συγκεκριµένη ιεραρχία αλφαριθµητικών. 

 

Σχήµα 4.12 – Παράδειγµα ιεραρχίας item classes 

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, το σύνολο ονοµάτων θα µπορούσε να οριστεί ως το σύνολο 
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όλων των αλφαριθµητικών πεπερασµένου µήκους {“c0c1…cn-1” : ci ∈ ASCII1, 0 ≤ i < n, n ∈ ℵ } 

ή κάποιο πιο συγκεκριµένο υποσύνολό του. 

Όπως φαίνεται και στο σχήµα 4.12, τα item classes ταξινοµούνται κάτω από δύο 

προδιαγεγραµµένες ανώτατου επιπέδου κλάσεις, τις real και unreal, γεγονός που αποτελεί 

απαίτηση της προτεινόµενης αναπαράστασης. 

Item class «real». Η κλάση αντικειµένου αυτή αφορά items που αναπαριστούν αντικείµενα τα 

οποία µπορούν να γίνουν άµεσα αντιληπτά. Τα αντικείµενα αυτά µπορούν να είναι υλικά ή άυλα, 

ενεργά ή παθητικά. Για το κάθε ένα όµως, ορίζεται συγκεκριµένη σηµασιολογία στα πλαίσια 

ενός συγκεκριµένου εικονικού κόσµου και ταυτόχρονα, διατίθεται πληροφορία για τη 

σηµασιολογία αυτή µέσω του semantic aspect του καθενός. 

Item class «unreal». Η κλάση αντικειµένου αυτή αφορά items που αναπαριστούν αντικείµενα 

τα οποία δεν µπορούν να γίνουν αντιληπτά παρά µόνο µέσω των αποτελεσµάτων τους και της 

επιρροής τους στον εικονικό κόσµο. Για παράδειγµα, το item «time» που φαίνεται στο 

παραπάνω διάγραµµα και που, προφανώς, αναπαριστά χρόνο, µπορεί να γίνει αντιληπτό µέσω 

µεταβολών στον εικονικό κόσµο εξαρτώµενων από το χρόνο, όπως είναι, λόγου χάρη, η κίνηση 

ενός εικονικού ήλιου, κ.τ.λ. Αντίστοιχα, το item «gravity» που αναπαριστά τον σχετικό φυσικό 

νόµο µπορεί να γίνει αντιληπτό µέσω της πτώσης (δηλαδή της σταδιακής µεταβολής της θέσης 

στον άξονα y) ενός item αν αυτό βρεθεί σε κάποια θέση στην οποία δεν εφάπτεται σε επιφάνεια 

µε τρόπο που να εµποδίζεται η κατακόρυφη κίνησή του. 

Αναφορά στην κλάση του item γίνεται και µέσω του ̟λήρως ανε̟τυγµένου ονόµατος κλάσης (fully-

qualified item class name), το οποίο ορίζεται ως 

fic(ic(i)) = c0. … .c(|c(i)|-1).c|c(i)|, όπου: 

|c(i)| ∈ 
*ℵ , 

c|c(i)| = ic(i), 

c0 ∈ {real, unreal}, 

c(j-1): πρόγονος του cj στην ιεραρχία κλάσεων για κάθε j µε 0 < j ≤ |ic(i)|, 

ενώ το |ic(i)| ορίζεται ως τάξη του ic(i) (ic(i) order) (για τις προδιαγεγραµµένες κλάσεις ανώτατου 

επιπέδου ορίζεται ότι |real| = |unreal| = 0). 

Για παράδειγµα, για το item class truck του διαγράµµατος στο σχήµα 4.12, είναι 

fic(truck) = real.vehicle.truck, |truck| = 2. 

                                                      

 

1 Το σύνολο ASCII ορίζεται ως απεικόνιση των ακεραίων 0 έως 255 σε συγκεκριµένους χαρακτήρες. 
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Εκτός από τον προφανή εννοιολογικό διαχωρισµό που επιτρέπει σε επίπεδο item και 

αναπαριστώµενου αντικειµένου, το item class µπορεί να αξιοποιηθεί σε επίπεδο εφαρµογής, 

προκειµένου, για παράδειγµα, να είναι εφικτή η αναγνώριση ενός item ως ενεργού ή παθητικού, 

να υποστηρίζεται ο χειρισµός του σε επίπεδο βάσης γνώσης και συµπερασµατολογίας από τις 

νοητικές διεργασίες ενός εικονικού πράκτορα, κ.τ.λ. Σαν αποτέλεσµα, η ύπαρξη του item class 

επιτρέπει – όπου κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο – την εξειδικευµένη αντιµετώπιση οµάδων items και 

αναπαριστώµενων αντικειµένων, χωρίς την ανάγκη εφαρµογής µηχανισµών αναγνώρισης 

προτύπων, οι οποίοι δεν είναι πάντα αποτελεσµατικοί και ακριβείς, ενώ είναι συχνά αυξηµένης 

υπολογιστικής πολυπλοκότητας, γεγονός µε αρνητικές συνέπειες στις ικανότητες λειτουργίας σε 

πραγµατικό χρόνο των συστηµάτων που τους χρησιµοποιούν. 

4.5.3 Ενσωµάτωση 

Ταυτόχρονα µε το item class, το semantic aspect παρέχει πληροφορία και για έναν αριθµό 

χαρακτηριστικών του item που αφορούν µία προσεγγιστική, αφαιρετική άποψη της ενσώµατης 

υπόστασής του στον εικονικό κόσµο. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η θέση, ο προσανατολισµός 

και οι διαστάσεις για δεδοµένης µορφής σχήµα που περικλείει το αντικείµενο. Η χρήση των 

τριών αυτών χαρακτηριστικών είναι ιδιαίτερα σηµαντική για µεγάλο εύρος εφαρµογών, αν όχι 

στο σύνολό τους. Αρκεί να αναφερθούν τοµείς όπως η ανίχνευση συγκρούσεων (collision 

detection), ή εύρεση διαδροµών (pathfinding), η αυτόµατη πλοήγηση, κ.α., όπου η 

προσεγγιστική αναπαράσταση του χώρου που καταλαµβάνει, κατά κύριο λόγο, ένα 

συγκεκριµένο αντικείµενο, µέσω της έννοιας του περικλείοντος σχήµατος, είναι ιδιαίτερης 

σηµασίας, τόσο σε επίπεδο σηµασιολογίας όσο και απόδοσης σε επίπεδο λογισµικού. 

Η ερµηνεία των τριών αυτών χαρακτηριστικών ανά εικονικό περιβάλλον εξαρτάται από 

συγκεκριµένες σχεδιαστικές αποφάσεις, οι οποίες µπορεί να µεταβάλλονται από υλοποίηση σε 

υλοποίηση, αλλά εφαρµόζονται µε οµοιοµορφία και συνέπεια σε όλο το εύρος και τον κύκλο 

ζωής µίας συγκεκριµένης υλοποίησης. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να είναι γνωστές στους 

σχεδιαστές εικονικών κόσµων προκειµένου να είναι δυνατή η συστηµατική και αποτελεσµατική 

πραγµατοποίηση της όποιας προσπάθειας σχεδιασµού µε τη χρήση µίας συγκεκριµένης 

υλοποίησης εικονικού περιβάλλοντος. Κατά κύριο λόγο, οι αποφάσεις αυτές αφορούν το είδος 

του περικλείοντος σχήµατος. Αν, για παράδειγµα, σε κάποιο εικονικό περιβάλλον 

χρησιµοποιούνται τρισδιάστατα προσανατολισµένα bounding-boxes (oriented bounding-

boxes, OOBs), η τιµή του χαρακτηριστικού θέσης µπορεί να ερµηνεύεται ως η αρχή του 

συστήµατος συντεταγµένων του σχήµατος, µε την οποία µάλιστα εφάπτεται και µία από τις 

γωνίες του, η δε τιµή του χαρακτηριστικού διαστάσεων µπορεί αντίστοιχα να ερµηνεύεται ως το 
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µήκος της ακµής του σχήµατος στους τρεις άξονες αντίστοιχα1. Αντίθετα, αν είναι γνωστό ότι σε 

κάποιο άλλο εικονικό περιβάλλον χρησιµοποιούνται κύλινδροι, οι τιµές των χαρακτηριστικών 

θέσης και προσανατολισµού µπορούν να ερµηνεύονται ως οι συντεταγµένες του κέντρου της 

βάσης του κυλίνδρου και το ύψος του, αντίστοιχα. 

   

a. d(x, y, z) b. bounding cylinder c. oriented bounding-box 

Σχήµα 4.13 – Τιµή χαρακτηριστικού διαστάσεων και ερµηνείες 

Αυτό απεικονίζεται στο σχήµα 4.13 παραπάνω. Συγκεκριµένα, στο (a) δίνεται µία γραφική 

απεικόνιση των συντεταγµένων της τιµής (x y, z) του χαρακτηριστικού διαστάσεων d στο 

σύστηµα συντεταγµένων του item, ενώ στα (b) και (c) απεικονίζονται δύο διαφορετικοί τύποι 

περικλείοντος σχήµατος, ειδικότερα, περικλείων κύλινδρος και κατευθυνόµενο περικλείον 

ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, αντίστοιχα. Για το (b), η τιµή του d ερµηνεύεται ως (a, b, h), όπου 

a, b οι άξονες της ελλειπτικής διατοµής και h το ύψος, αντίστοιχα, του κυλίνδρου (ερµηνεία η 

οποία δηµιουργεί – σε σηµασιολογικό επίπεδο – τη δυνατότητα ορισµού περικλειόντων 

σχηµάτων της µορφής ελλειπτικού κυλίνδρου). Αντίθετα, για το (c), η τιµή ερµηνεύεται ως η 

τριάδα (x, y, z) των διαστάσεων ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου στους αντίστοιχους άξονες. 

Το είδος του περικλείοντος σχήµατος που χρησιµοποιείται πρέπει, ακόµα, να είναι γνωστό 

στους σχεδιαστές εικονικών πρακτόρων καθώς, για συγκεκριµένο εικονικό περιβάλλον, οι 

δυνατότητες έγκυρης χωρικής αναπαράστασης και συµπερασµατολογίας καθώς και 

αποτελεσµατικής δράσης ενός εικονικού πράκτορα εξαρτώνται άµεσα από την ερµηνεία των 

πληροφοριών που αυτός λαµβάνει σχετικά µε τον εικονικό κόσµο. Είναι λοιπόν προφανές ότι η 

επιλογή του είδους του περικλείοντος σχήµατος για ένα εικονικό περιβάλλον είναι µία 

σηµαντική σχεδιαστική απόφαση, η οποία επηρεάζει άµεσα την ερµηνεία σηµαντικού µέρους 

                                                      

 

1 Και για το σκοπό αυτό να είναι βαθµωτή, πιθανότατα σε µορφή (x, y, z). 
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της πληροφορίας που παρέχει το semantic aspect και, κατ’ επέκταση, την συνολική του 

σηµασία, αφορώντας έτσι όλες τις διαδικασίες σχεδιασµού και τη λειτουργία όλων των 

επιµέρους συστατικών που βασίζονται σε αυτή. 

Κάτι που πρέπει να τονιστεί στο σηµείο αυτό είναι πως, σε κάθε χρονική στιγµή, οι τιµές των 

χαρακτηριστικών θέσης, προσανατολισµού και διαστάσεων πρέπει να είναι έγκυρες, ακόµα και 

αν το αντικείµενο µετακινείται, αλλάζει προσανατολισµό ή, όπως συχνά συµβαίνει στην 

περίπτωση εικονικών σωµάτων, αλλάζει διαστάσεις λόγω κίνησης µελών του ή άλλης µορφής 

animation. Αυτό απεικονίζεται στο σχήµα 4.14 παρακάτω. 

   

   

a. arms folded b. arms extended c. arms loose 

Σχήµα 4.14 – Τιµή χαρακτηριστικού διαστάσεων σε σχέση µε γεωµετρία item 

Στο σχήµα φαίνεται η σχέση µεταξύ της γεωµετρικής αναπαράστασης της τιµής του 

χαρακτηριστικού θέσης, ερµηνευµένης ως διαστάσεις OBB, σε αντιπαράσταση µε τρεις 

διαφορετικές στάσεις a, b και c του σώµατος ενός εικονικού ανθρώπου, µε τις ανάλογες 

επιπτώσεις στη γεωµετρία του. 

4.5.4 Σηµασιολογία δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης 

Το semantic aspect, τέλος, παρέχει πληροφορία σχετικά µε τη διαθέσιµη λειτουργικότητα του 

item, αναπαριστώντας, έτσι, σε αφηρηµένο, εννοιολογικό επίπεδο, σηµασιολογία δυνατοτήτων 

αλληλεπίδρασης µε εικονικά αντικείµενα στα πλαίσια εικονικών κόσµων. Σχεδιαστικές 

λεπτοµέρειες για τα εµπλεκόµενα χαρακτηριστικά AccessPointInf, FunctionInf και 

FunctionClsInf (σχήµα 4.10), καθώς και η ερµηνεία τους, δίνονται αναλυτικά στην παράγραφο 

4.6.4 στη συνέχεια του κειµένου, παράλληλα µε την ανάλυση των αντίστοιχων εννοιών και 

διαδικασιών που συνιστούν το µοντέλο δράσης σε items της προτεινόµενης αναπαράστασης. 
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4.6 Access aspect 

Το access aspect αφορά πληροφορία σχετικά µε τις δυνατότητες δράσης επί του item. Σε 

αντίθεση µε το semantic aspect (το οποίο βασίζεται σε κατά το µέγιστο αυθαίρετη, εξαρτώµενη 

από την εφαρµογή, επιλογή του εννοιολογικού υποβάθρου της αναπαράστασης που 

χρησιµοποιεί), το access aspect αξιοποιεί ένα συγκεκριµένο, ανεξάρτητο από την εφαρµογή 

εννοιολογικό µοντέλο για να περιγράφει διαδικασίες αλληλεπίδρασης και, σαν αποτέλεσµα, να 

θεωρείται ως ένα προτυποποιηµένο µέσο αναπαράστασης της διαθέσιµης από το item 

λειτουργικότητας και πρόσβασης σε αυτή. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, το µοντέλο αυτό 

περιγραφής αλληλεπιδράσεων χαρακτηρίζεται από σχετική απλότητα. Εντούτοις, είναι ικανό να 

περιγράψει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσµα αλληλεπιδράσεων. Επιπλέον, παρότι στηρίζεται σε µία εξ’ 

ορισµού αφαιρετική προσέγγιση, είναι άµεσα υλοποιήσιµο και, κατ’ επέκταση, αξιοποιήσιµο 

από ένα εικονικό περιβάλλον ως υπολογιστικό σύστηµα. 

4.6.1 Αναπαράσταση λειτουργικότητας αντικειµένων 

Πιο συγκεκριµένα, το access aspect αντιµετωπίζει την έννοια της αλληλεπίδρασης µε ένα 

αντικείµενο ως µία διµερή διαδικασία µεταξύ πλευρών µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, η 

οποία λαµβάνει χώρα σε προκαθορισµένο αριθµό σταδίων. Η πλευρά που αντιστοιχεί στο item 

ορίζεται ως accesspoint, ενώ η άλλη πλευρά ορίζεται ασαφώς ως οποιαδήποτε οντότητα είναι 

ικανή να συµµετέχει στη διαδικασία µε βάση τον συνολικό ορισµό του µοντέλου 

αλληλεπίδρασης όπως αυτός θα ολοκληρωθεί στη συνέχεια. Η έννοια του accesspoint 

προέρχεται από την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων συσχετισµού της λειτουργικότητας ενός 

item µε συγκεκριµένα σηµεία πρόσβασης, όπως αυτές αναλύθηκαν στην παράγραφο 3.3.3. 

Με βάση τις απαιτήσεις αυτές, το accesspoint πρέπει κατ’ αρχάς να µπορεί να συσχετιστεί µε 

συγκεκριµένο και καλά ορισµένο τµήµα της φυσικής αναπαράστασης του item. Έτσι, ένα 

accesspoint µπορεί να έχει τη µορφή σηµείου, επιφάνειας ή και όγκου, ανάλογα µε το 

επιλεγµένο τµήµα της φυσικής αναπαράστασης του item µε το οποίο σχετίζεται και τον αριθµό 

των χωρικών διαστάσεων στις οποίες εκτείνεται, όπως επίσης και σε συνάρτηση µε τις ανάγκες 

πρόσβασης σε λειτουργικότητα που καλείται να καλύψει. Στα πλαίσια της αντιµετώπισης του 

item ως σύνολο item aspects και του ορισµού του physical aspect, όπως υιοθετούνται από την 

προτεινόµενη αναπαράσταση, ο συσχετισµός αυτός επιτυγχάνεται µε τη δυνατότητα αναφοράς 

του accesspoint, ως δοµής δεδοµένων, σε συγκεκριµένο κόµβο του physical aspect του ιδίου 

item. Έτσι, το accesspoint αποκτά έµµεσα υπόσταση στο χώρο, ανάλογα µε τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά του κόµβου του physical aspect στον οποίο αναφέρεται καθώς και τη σχετική 

θέση και τον προσανατολισµό του στο σύστηµα συντεταγµένων του item. Η ιδιότητα αυτή του 

accesspoint επιτρέπει, όπως θα φανεί στη συνέχεια, τον ορισµό και τον κατά τη λειτουργία του 

εικονικού περιβάλλοντος έλεγχο της ισχύος προϋποθέσεων εφικτότητας µίας αλληλεπίδρασης, 
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οι οποίες αφορούν την ανά πάσα στιγµή διάταξη στο χώρο των εµπλεκοµένων στην 

αλληλεπίδραση πλευρών, όπως η απόστασή τους και ο σχετικός τους προσανατολισµός. 

Ο βασικός, όµως, ρόλος του accesspoint παραµένει η πρόσβαση στην διαθέσιµη 

λειτουργικότητα του item. Προκειµένου αυτό να είναι εφικτό, η προτεινόµενη αναπαράσταση 

εισάγει την έννοια του function, η οποία αποτελεί µία γενική και αφαιρετική προσέγγιση σε 

διάφορες δυνατές µεταβολές στο µοντέλου ενός item. Έτσι, ένα function ορίζεται ως µία 

διαδικασία µεταβολής συγκεκριµένης πληροφορίας σχετικά µε το item, µε καλά ορισµένο, 

προβλέψιµο και χρονικά πεπερασµένο τρόπο. Σε σχεδιαστικό επίπεδο, ο ορισµός αυτός 

αντιστοιχεί σε διαδικασία µεταβολής της τιµής συγκεκριµένου χαρακτηριστικού ενός 

συγκεκριµένου κόµβου σε οποιοδήποτε από τα aspects που απαρτίζουν το µοντέλο του item. 

Έτσι, µε βάση τις έννοιες του accesspoint, του function και της συσχέτισης µεταξύ accesspoints 

και κόµβων του physical aspect, η πληροφορία που αναπαριστά το access aspect είναι 

δοµηµένη όπως στο σχήµα 4.15 που ακολουθεί. Όπως απεικονίζεται, η δοµή αυτή συνίσταται 

από έναν αριθµό κόµβων οι οποίοι αναπαριστούν accesspoints, κάθε ένας εκ των οποίων 

σχετίζεται, από τη µία πλευρά, µε κάποιο κόµβο του physical aspect και, από την άλλη, µε ένα 

αριθµό κόµβων που αναπαριστούν functions. 

 

Σχήµα 4.15 – Πληροφοριακό ̟εριεχόµενο access aspect 

Η συσχέτιση µεταξύ ενός κόµβου ο οποίος αναπαριστά accesspoint και ενός κόµβου του 

physical aspect ορίζει, επιπρόσθετα, και ένα µετασχηµατισµό µετατόπισης και περιστροφής του 

accesspoint στο σύστηµα συντεταγµένων του κόµβου του physical aspect. Το χαρακτηριστικό 

αυτό επιτρέπει τον ορισµό και την επιβολή περιορισµών εφικτότητας αλληλεπιδράσεων µε 

αυξηµένη πιστευτότητα και ρεαλιστικότερη αναπαράσταση στον εικονικό κόσµο, καθώς 

επιτρέπει την τοποθέτηση και τον προσανατολισµό του accesspoint στο σύστηµα 

συντεταγµένων του item συνολικά, ανεξάρτητα από τα χωρικά χαρακτηριστικά του κόµβου του 
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physical aspect, τα οποία είναι πολύ πιθανό να έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να εξυπηρετούν 

αποκλειστικά στόχους οπτικής και γεωµετρικής αναπαράστασης και να είναι σηµασιολογικά 

ασύµβατα µε τις ζητούµενες αλληλεπιδράσεις που καλείται το accesspoint να καλύψει. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το access aspect ορίζεται, σε σχεδιαστικό επίπεδο, ως αφηρηµένη 

κλάση µε την ονοµασία AbstractAccessAspect.  Όπως φαίνεται στο σχήµα 4.16 παρακάτω, 

κάθε στιγµιότυπο της κλάσης AbstractAccessAspect σχετίζεται µε πεπερασµένο πλήθος 

στιγµιότυπων της κλάσης AbstractAccessPoint τα οποία αναπαριστούν accesspoints. Kάθε ένα 

από αυτά, µε τη σειρά του, σχετίζεται µε πεπερασµένο πλήθος στιγµιότυπων της κλάσης 

AbstractFunction τα οποία αναπαριστούν functions. Η κλάση AbstractAccessAspectNode 

αποτελεί τον κοινό τύπο κόµβου για την εσωτερική δοµή του access aspect. Τέλος, κάθε 

στιγµιότυπο της κλάσης AbstractAccessPoint σχετίζεται (µε ταυτόχρονο ορισµό σχετικού 

χωρικού µετασχηµατισµού για τη συσχέτιση) µε ένα στιγµιότυπο της κλάσης 

AbstractPhysicalAspectNode το οποίο αποτελεί συγκεκριµένο κόµβο της εσωτερικής δοµής 

του physical aspect του ιδίου item. 

AbstractAccessAspect

AbstractAccessPoint
AbstractFunction

+execute(args...): boolean

0..1

0..*

Also defines spatial

relationship between

accesspoint and

physical aspect

node

0..1

AbstractAccessAspectNode

+name: string

AbstractPhysicalAspectNode

 

Σχήµα 4.16 – Σχεδιασµός access aspect 

Όσο αφορά τα ονόµατα των κόµβων του access aspect, ισχύουν οι ακόλουθες συµβάσεις: (α) το 

όνοµα ενός κόµβου που αναπαριστά accesspoint αποτελεί µία διαισθητική αλλά συγκεκριµένη 

περιγραφή του accesspoint (π.χ., "πλήκτρο α", "χειρολαβή χαρτοφύλακα β"), κ.τ.λ., (β) το 

όνοµα ενός κόµβου που αναπαριστά function αποτελεί µία διαισθητική αλλά συγκεκριµένη 

περιγραφή του function (π.χ., "πίεση πλήκτρου α", κ.τ.λ.). 

4.6.2 Function class 

Όπως ορίζεται παραπάνω, ένα function είναι αναπαράσταση µίας συγκεκριµένης µεταβολής στο 

µοντέλο του item, όπως αυτό υφίσταται ως συλλογή item aspects µε συγκεκριµένο 

πληροφοριακό περιεχόµενο η κάθε µία. Η µεταβολή αυτή ορίζεται µε βάση το function class, το 

οποίο, στη συνέχεια του κειµένου, θα αναφέρεται είτε ως function class είτε ως κλάση function 
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και θα δηλώνεται, για κάποιο συγκεκριµένο function f, ως fc(f). Σε αντιστοιχία µε το item class, 

το function class επιλέγεται µέσα από µία ιεραρχική ταξινόµηση µοναδικών ανά επίπεδο της 

ιεραρχίας συµβόλων τα οποία ανήκουν σε κάποιο συγκεκριµένο σύνολο. 

Για το function class ορίζεται, σε πρώτο στάδιο, ότι functions του ιδίου function class 

προκαλούν σηµασιολογικά ανάλογες µεταβολές στο µοντέλο του item, παραµετροποιήσιµες 

βάσει συγκεκριµένων ανά function class παραµέτρων. Παρ’ όλα αυτά, όσο αφορά τη µεταβολή 

ως αλγοριθµική (όπως εξυπακούεται) διαδικασία, την εξάρτησή της από παραµέτρους και τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατά της, η προτεινόµενη αναπαράσταση δεν υιοθετεί κάποια τυπική 

γλώσσα ορισµού ή περιγραφής. Οι κυριότεροι λόγοι για αυτό είναι οι παρακάτω: 

1. Η δοµή των item aspects που συνθέτουν το item είναι σε µεγάλο βαθµό αφηρηµένη. Έτσι, 

δεν είναι δυνατό να οριστεί στο ίδιο, αφηρηµένο και καθαρά σχεδιαστικό επίπεδο, µία 

γλώσσα ικανή να περιγράφει τυπικά, ολοκληρωµένα και µε συνέπεια µεταβολές σε 

συγκεκριµένο πληροφοριακό περιεχόµενο µοντέλων βασισµένων στα αφηρηµένα αυτά item 

aspects. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη σύνδεση συντακτικών δοµών της γλώσσας (συµβόλων, 

τελεστών, κ.τ.λ.) µε συγκεκριµένες δοµές αναπαράστασης πληροφορίας, οι οποίες δεν είναι 

διαθέσιµες στο επίπεδο που κινούνται σχεδιαστικά οι ορισµοί των item aspects. 

2. Η υιοθέτηση µίας συγκεκριµένης γλώσσας θα εισήγαγε περιορισµούς στο τι µπορεί να 

οριστεί και να περιγραφεί ως µεταβολή στο µοντέλο του item, όταν ο ίδιος ο σχεδιασµός 

των εννοιών στις οποίες αυτό βασίζεται προκειµένου να αποκτήσει συγκεκριµένη και 

συµπαγή υπόσταση έχει γίνει έτσι ώστε να µην επιβάλλονται παρά οι ελάχιστοι περιορισµοί 

στο τι πληροφορία µπορεί να αναπαρασταθεί. Η δοµή του physical aspect είναι τέτοια ώστε 

να µπορεί να φιλοξενήσει οποιοδήποτε είδος γραφήµατος σκηνής, ενώ, αντίστοιχα, το 

semantic aspect είναι ικανό να αναπαραστήσει τη σηµασιολογία του item εκµεταλλευόµενο 

ένα εύρος προσεγγίσεων αναπαράστασης πληροφορίας και γνώσης. Η γενική αυτή ιδιότητα 

των σχεδιαστικών προσεγγίσεων πίσω από συγκεκριµένα item aspects όπως αυτά ορίζονται 

από την προτεινόµενη αναπαράσταση, δεν επιτρέπει την δέσµευση από συγκεκριµένες 

µεθοδολογίες ορισµού µεταβολών στο µοντέλο του item και, κατά συνέπεια, 

αλληλεπιδράσεων µε αυτό. 

Έτσι, πάντα σε σχεδιαστικό επίπεδο, η προτεινόµενη αναπαράσταση ορίζει ότι η ακριβής 

σηµασιολογία ενός function ως διαδικασία µεταβολής του µοντέλου του item προσδιορίζεται 

σαφώς και αποκλειστικά µε βάση το αντίστοιχο function class. Η ιεραρχία των function classes 

δεν είναι προκαθορισµένη αλλά, ακριβώς όπως και η αντίστοιχη ιεραρχία των item classes, 

ορίζεται για κάθε συγκεκριµένο εικονικό κόσµο από το σχεδιαστή του. Το γεγονός αυτό δίνει 

την ικανότητα στην προτεινόµενη αναπαράσταση να υποστηρίζει διαφορετικές ανά εικονικό 

κόσµο µορφές αλληλεπίδρασης µε items και, σαν αποτέλεσµα, να αντιµετωπίζει εξατοµικευµένα 

τις διαφορετικές ανάγκες µοντελοποίησης της κάθε εφαρµογής. 
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Με βάση τα παραπάνω και δεδοµένης της αντικειµενοστρεφούς προσέγγισης πίσω από το 

σχεδιασµό των βασικών δοµών της προτεινόµενης αναπαράστασης, ορίζεται ότι το function 

class ενός function ισοδυναµεί µε το πλήρες όνοµα της κλάσης – αφηρηµένης ή συµπαγούς – η 

οποία αναπαριστά το function. Η ζητούµενη λειτουργικότητα µεταβολής του µοντέλου του 

item µε συγκεκριµένο τρόπο εξασφαλίζεται (ή όχι, όπως συζητείται παρακάτω) χάρη σε µία 

κατάλληλη υλοποίηση της κλάσης, ικανή να καλύπτει τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται για 

το αντίστοιχο function class. Έτσι, για µία δεδοµένη εφαρµογή, το σύνολο των function 

classes ορίζεται ως το σύνολο των ονοµάτων πακέτων και κλάσεων που διαθέτει η εφαρµογή µε 

στόχο την αναπαράσταση functions όπως αυτά αποτελούν µέρος του συνολικού 

αντικειµενοστρεφούς σχεδιασµού της. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µοντέλο αυτό δίνει µεγάλη ελευθερία τόσο στο σχεδιαστή της 

ιεραρχίας των function classes, όσο και στον υπεύθυνο για την υλοποίησή τους. Εκτός από τα 

προφανή πλεονεκτήµατα που έχει αυτό, εισάγει και την πιθανότητα ασυµβατότητας µεταξύ της 

αναπαράστασης, από τη µία πλευρά, και της σηµασιολογίας functions, από την άλλη, 

χαρακτηριστικό το οποίο µπορεί να αποδεχθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε σενάρια στα οποία 

εµπλέκονται ευφυείς εικονικοί πράκτορες µε δυνατότητες σχεδιασµού ενεργειών και µάθησης. 

4.6.3 ∆ιαδικασία εκτέλεσης 

Όπως ορίζεται παραπάνω, το function αναπαριστά µία συγκεκριµένη µεταβολή στο µοντέλο 

του item. Προκειµένου να λάβει, πράγµατι, χώρα αυτή η µεταβολή, το function έχει τη 

δυνατότητα να εκτελείται. 

Για το σκοπό αυτό, ορίζεται µία διαδικασία εκτέλεσης του function, της οποίας τα αποτελέσµατα 

ορίζονται σαφώς (αν και όχι κατ’ ανάγκη τυπικά) µε βάση το function class. Η διαδικασία αυτή 

εκτέλεσης παραµετροποιείται ανάλογα µε συγκεκριµένα ορίσµατα εκτέλεσης, ενώ είναι χρονικά 

πεπερασµένη, δηλαδή, εκκινείται και ολοκληρώνεται, είτε στιγµιαία είτε µετά από πεπερασµένο 

χρονικό διάστηµα. Σε σχεδιαστικό επίπεδο, αντιπροσωπεύεται από τη µέθοδο execute (σχήµα 

4.16). Τέλος, χαρακτηρίζεται ως επιτυχής ή αποτυχηµένη, ανάλογα µε διάφορες παραµέτρους 

που σχετίζονται µε τη λειτουργίας του εικονικού περιβάλλοντος σε τεχνικό επίπεδο και την 

εγκυρότητα των τιµών τυχόν ορισµάτων. Συγκεκριµένα, η επιτυχία ή αποτυχία της διαδικασίας 

εκτέλεσης ενός function αφορά το κατά πόσο η εκκίνηση και οµαλή ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ήταν εφικτή, ενώ δεν σχετίζεται µε την «επιτυχία» ή «αποτυχία» επίτευξης των 

αναµενόµενων αποτελεσµάτων του function στον εικονικό κόσµο µε βάση την κατά περίπτωση 

σηµασία τους. 

Σαν παράδειγµα, έστω ότι ένα item αναπαριστά µία εικονική µηχανική πόρτα η οποία έχει τη 

δυνατότητα να ανοιγοκλείνει µε επαναληπτικές πιέσεις ενός πλήκτρου, ενώ έχει επίσης τη 

δυνατότητα να κλειδώνει ώστε να είναι αδύνατο να ανοιχτεί. Η φυσική αναπαράσταση του 
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συγκεκριµένου αντικειµένου µπορεί να περιγράφεται µινιµαλιστικά από το physical aspect του 

item ως µία επιφάνεια µε δυνατότητα περιστροφής γύρω από κατακόρυφο άξονα, έτσι ώστε 

συγκεκριµένες γωνίες προσανατολισµού της να αντιστοιχούν στις δύο δυνατές καταστάσεις της 

πόρτας, δηλαδή κλειστή και ανοικτή. Μέρος της φυσικής αναπαράστασης µπορεί επιπλέον να 

αποτελεί και κάποιο γεωµετρικό σχήµα παρόµοιο µε πλήκτρο, τοποθετηµένο σε κατάλληλη 

θέση παραπλεύρως της επιφάνειας της πόρτας. Έτσι, το physical aspect του item περιλαµβάνει 

δύο κύρια υποδέντρα – ένα για την πόρτα και ένα για το πλήκτρο – µε ρίζες τους κόµβους d και 

k αντίστοιχα. Η µετάβαση µεταξύ των καταστάσεων «ανοικτή» και «κλειστή» γίνεται µε 

κατάλληλη περιστροφή του κόµβου d από κάποιον από τους γονικούς του κόµβους ικανό για 

εφαρµογή γεωµετρικού µετασχηµατισµού. 

 

 
 

 
f.execute() 

 

 
 

 
f.execute() 

 

Σχήµα 4.17 – Α̟οτελέσµατα διαδοχικής εκτέλεσης function 

Σύµφωνα µε την προτεινόµενη αναπαράσταση, προκειµένου η λειτουργικότητα 

ανοίγµατος/κλεισίµατος της πόρτας να είναι προσβάσιµη και εκτελέσιµη από οποιαδήποτε 

οντότητα στα πλαίσια του εικονικού κόσµου, είναι απαραίτητο να οριστεί µε βάση τις έννοιες 

του accesspoint και του function και ως µέρος του access aspect του item που αναπαριστά την 

πόρτα. Ο ορισµός αυτός – σε µία από τις πολλές πιθανές µορφές που θα µπορούσε να έχει – 

περιλαµβάνει ένα accesspoint apk και ένα function f. Το apk σχετίζεται µε τον κόµβο k και έτσι 

καθίσταται εντοπίσιµο και αποκτά υπόσταση στο χώρο. Το f επιτρέπει, µέσω 

επαναλαµβανόµενων εκτελέσεων (µε κλήση της µεθόδου f.execute()), το διαδοχικό 

προσανατολισµό του κόµβου d στις γωνίες φ1 και φ2, οι οποίες αντιστοιχούν στις καταστάσεις 

«ανοικτή» και «κλειστή» της πόρτας, αντίστοιχα. Το f είναι διαθέσιµο µέσω του apk και, έτσι, 

επιβάλλεται η ανάγκη κάλυψης χωρικών προϋποθέσεων πρόσβασης και  εκτέλεσής του. 

Στο παραπάνω παράδειγµα, γίνεται εµφανής η διάκριση µεταξύ της επιτυχίας/αποτυχίας της 

εκτέλεσης της λειτουργικότητας από τη µία µεριά, και της σηµασιολογίας των αποτελεσµάτων 

της στον εικονικό κόσµο από την άλλη (σχήµα 4.18 παρακάτω). Συγκεκριµένα, η εκτέλεση του f 

αποτυγχάνει µόνο σε περίπτωση όπου οι τυχόν σχετικές προϋποθέσεις πρόσβασης δεν 

ικανοποιούνται (π.χ. η εκτελούσα πλευρά βρίσκεται σε µεγαλύτερη από µία µέγιστη επιτρεπτή 

απόσταση από τον κόµβο k και έτσι θεωρείται αδύνατο να προσπελάσει το apk), ή σε περίπτωση 

εσωτερικού σφάλµατος του εικονικού περιβάλλοντος. 
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a. Ε̟ιτυχία ε̟ίτευξης α̟οτελεσµάτων b. Α̟οτυχία ε̟ίτευξης α̟οτελεσµάτων 

Σχήµα 4.18 – Α̟οτελέσµατα ενέργειας στον εικονικό κόσµο 

Σε αντίθετη περίπτωση, η εκτέλεση του f επιτυγχάνει πάντα, ακόµα και αν η πόρτα τελικά δεν 

αλλάξει κατάσταση. Για παράδειγµα,  αν η πόρτα παραµείνει κλειστή επειδή είναι κλειδωµένη, ή 

ανοίξει εν µέρει λόγω κάποιου εµποδίου (σχήµα 4.18.b), η εκτέλεση του f πέτυχε ως διαδικασία, 

αλλά απέτυχε να επιφέρει τα αναµενόµενα σε επίπεδο σηµασιολογίας του εικονικού κόσµου. 

Εναλλακτικά, το f µπορεί να οριστεί ως ενέργεια µε ένα όρισµα a το οποίο αντιστοιχεί στην 

επιθυµητή γωνία προσανατολισµού της πόρτας µετά την εκτέλεση της λειτουργίας (µε κλήση 

της µεθόδου f.execute(a)). Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε το «άνοιγµα» της πόρτας σε διάφορες 

γωνίες, στοιχείο µε πιθανή χρησιµότητα για κάποια σενάρια. Σε αυτή την περίπτωση, η 

εκτέλεση του f θα αποτύγχανε επιπρόσθετα και σε περιπτώσεις µη έγκυρων τιµών για το a (π.χ. 

εκτός του (-̟/2, ̟/2] αν, για παράδειγµα, το a δέχεται γωνίες εκφρασµένες σε ακτίνια). 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως, σαν απόρροια των παραπάνω, η πληροφορία σχετικά µε το αν 

πέτυχε ή απέτυχε η εκτέλεση µίας λειτουργίας παρέχεται µόνο για τεχνικούς λόγους, ενώ δεν 

µπορεί να αξιοποιηθεί σε επίπεδο αντίληψης και συµπερασµατολογίας. Γνώση σχετικά µε τα 

όποια αποτελέσµατα της εκτέλεσης ενός function µπορεί να αποκτηθεί µόνο µέσω της 

παρατήρησης του εικονικού κόσµου µετά την εκτέλεση του function και όχι µε βάση την 

επιτυχία ή αποτυχία της διαδικασίας εκτέλεσής του. 

Γενικά, οι έννοιες του accesspoint ως σηµείο πρόσβασης σε λειτουργικότητα µεταβολής του 

µοντέλου ενός item, του function ως εκτελέσιµη διαδικασία µεταβολής και του function class 

ως ορισµού της σηµασιολογίας αυτής της διαδικασίας, επιτρέπουν τη µοντελοποίηση 

λειτουργιών και αλληλεπιδράσεων µε διάφορους τρόπους και από διαφορετικές οπτικές, 

ανάλογα µε τη γενικότερη σχεδιαστική φιλοσοφία της εκάστοτε εφαρµογής, τις ικανότητες του 

σχεδιαστή, το επιθυµητό επίπεδο πολυπλοκότητας στους ορισµούς, τις τεχνικές λεπτοµέρειες 

των υπόλοιπων aspects του σχετικού item, κ.τ.λ. Αντίστοιχα επηρεάζεται, σε κάθε περίπτωση, 

και η δυναµική επιτυχίας/αποτυχίας της διαδικασίας εκτέλεσης του function καθώς και η 

σηµασιολογία της κάθε περίπτωσης. 

4.6.4 Σηµασιολογική αναπαράσταση λειτουργικότητας 

Οι βασικές έννοιες στις οποίες στηρίζεται το µοντέλο αλληλεπίδρασης µε items που εισάγει η 

προτεινόµενη αναπαράσταση – accesspoint, function, ορίσµατα εκτέλεσης – αναπαρίστανται 
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συµβολικά από το semantic aspect, µε στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων της παραγράφου 

3.3.3 για αναπαράσταση της σηµασιολογίας της item λειτουργικότητας του item. Για το σκοπό 

αυτό, το semantic aspect ορίζει τα χαρακτηριστικά AccessPointInf, FunctionInf και 

FunctionClsInf, τα οποία απεικονίζονται στο σχήµα 4.10 παραπάνω και τα οποία µπορούν 

τώρα να οριστούν σε σχεδιαστικό επίπεδο, δεδοµένων των απαραίτητων ορισµών για τις έννοιες 

τις οποίες αναπαριστούν όπως αυτές δίνονται στις αµέσως προηγούµενες παραγράφους. 

Έτσι, όπως φαίνεται και στο σχήµα 4.10, τα τρία αυτά χαρακτηριστικά συνδέονται µεταξύ τους, 

καθώς αντιστοιχεί ένας κόµβος AccessPointInf σε κάθε accessspoint a του access aspect, η 

τιµή του οποίου είναι ένα σύνολο {fi0, fi1, …, fi(n-1)}, όπου fii κόµβοι FunctionInf για τα n 

functions του a. Η τιµή fc του FunctionInf για το function f είναι ένας κόµβος FunctionClsInf, 

η τιµή του οποίου είναι µία ακολουθία (c(f), fa0, fa1, …, fa(m-1)), όπου c(f) το function class του f 

και fai οι τύποι των m ορισµάτων εκτέλεσης του στα πλαίσια του συστήµατος τύπων που υιοθετεί 

η κάθε εφαρµογή. 

4.7 Ολοκληρωµένο παράδειγµα µοντελοποίησης item 

Σύµφωνα µε την προτεινόµενη αναπαράσταση, ένα εικονικό αντικείµενο µπορεί να 

αναπαρασταθεί στο πλαίσιο ενός εικονικού κόσµου ως item. Συγκεκριµένα, το item, 

αποτελούµενο (ως δοµή δεδοµένων η οποία συµµετέχει σε ένα ευρύτερο υπολογιστικό 

σύστηµα, δηλαδή, το ένα εικονικό περιβάλλον) από τα physical, semantic και access aspects, 

έχει τη δυνατότητα να αναπαριστά την πληροφορία που αφορά τη φυσική υπόσταση του 

εικονικού αντικειµένου στον εικονικό κόσµο, τη σηµασιολογία του καθώς και τη διαθέσιµη για 

την πραγµατοποίηση αλληλεπιδράσεων λειτουργικότητά του. Στο κείµενο που ακολουθεί, 

δίνεται ένα παράδειγµα ολοκληρωµένης διαδικασίας µοντελοποίησης ενός εικονικού 

αντικειµένου µε χρήση των παραπάνω δοµών. 

4.7.1 Αναπαριστώντας ένα εικονικό παιχνίδι 

Σαν παράδειγµα ολοκληρωµένου εικονικού αντικειµένου µοντελοποιηµένου ως item, ας 

θεωρηθεί το αντικείµενο που απεικονίζεται στο σχήµα 4.19 παρακάτω ως µέρος της 

διακόσµησης ενός απλού δωµατίου. Το συγκεκριµένο item αποτελεί µία εικονική εξοµοίωση 

του παιχνιδιού NPuzzle, στόχος του οποίου είναι η τοποθέτηση των πλακιδίων, µέσω 

διαδοχικών µετακινήσεών τους στη µοναδική κενή θέση, σε αύξουσα αριθµητική σειρά, σε 

διάταξη ανά γραµµή και ξεκινώντας από την άνω-αριστερή γωνία. 

Το συγκεκριµένο είδος αντικειµένου επιλέχθηκε για τους παρακάτω λόγους, οι οποίοι 

σχετίζονται άµεσα µε τη διαδικασία και τις απαιτήσεις µοντελοποίησής του ως item, καθώς και 

τον αντίκτυπο της ύπαρξής του µέσα σε ένα εικονικό κόσµο. 
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Συγκεκριµένα, έχει απλή και σαφή φυσική υπόσταση η οποία µπορεί εύκολα και 

αποτελεσµατικά να αναπαρασταθεί χρησιµοποιώντας βασικά γεωµετρικά σχήµατα. Επιπλέον, 

έχει πλούσια και συγκεκριµένη σηµασιολογία, καθώς αναπαριστά ένα παιχνίδι το οποίο είναι, εξ’ 

ορισµού, ένα αντικείµενο που βασίζεται σε συγκεκριµένες έννοιες και συγκεκριµένους κανόνες 

και, έτσι, µπορεί να βρεθεί σε πλήθος διαφορετικών καταστάσεων σε διάφορες χρονικές στιγµές. 

Επιπλέον, µία από τις καταστάσεις αυτές µπορεί µε σαφήνεια να θεωρηθεί, αλλά και να 

αναπαρασταθεί νοητικά, ως κατάσταση – στόχος. Σαν αποτέλεσµα, αποκτά συγκεκριµένο 

νόηµα ένα επιπλέον είδος γνώσης σχετικά µε το item, πέραν αυτής η οποία αφορά την 

κατάστασή του σε µία ορισµένη χρονική στιγµή. Έτσι, η πληροφορία η οποία µπορεί να γίνει 

αντιληπτή για ένα τέτοιο item δεν αφορά µόνο τις γενικές παραµέτρους ενσωµάτωσής του στον 

εικονικό κόσµο, αλλά και την κατάστασή του, όπως αυτή αντανακλάται, στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, µέσω της γεωµετρίας του και των διαφόρων ενδείξεων που φέρει. 

 

Σχήµα 4.19 – Το NPuzzle ως item σε εικονικό κόσµο 

Ακόµα, έχει σαφή λειτουργικότητα, αφ’ ενός µεν αρκετά απλή αλλά, αφ’ ετέρου, επαρκή για την 

πραγµατοποίηση σύνθετων αλληλεπιδράσεων. Η λειτουργικότητα αυτή συνίσταται στην πίεση 

πλακιδίων και πλήκτρων, γεγονός που µπορεί να είναι αποτέλεσµα µεµονωµένων ενεργειών ή να 

αποτελεί τµήµα µίας ολοκληρωµένης ακολουθίας ενεργειών προς την επίτευξη της κατάστασης 

– στόχου. Επιπλέον, η φυσική αναπαράσταση των αποτελεσµάτων της αξιοποίησης αυτού του 

είδους της λειτουργικότητας είναι ξεκάθαρα και σαφή και συνίστανται, είτε στην µετακίνηση ενός 

πλακιδίου κατά µία θέση οριζόντια ή κατακόρυφα στην επιφάνεια του παιχνιδιού, ή την πλήρη 

αναδιοργάνωση των πλακιδίων σε περίπτωση επανεκκίνησης του παιχνιδιού. Τέλος, ως 

αναπαράσταση αντικειµένου για το οποίο η τοποθέτηση και ο προσανατολισµός στο χώρο είναι 

έννοιες µε νόηµα, µέρος της διαθέσιµης λειτουργικότητάς του αποτελεί και η µετακίνηση. 

Τέλος, επιτρέπει τον ακριβή ορισµό σηµασιολογίας σχετικά µε τα αποτελέσµατα που επιφέρει η 

εφαρµογή της λειτουργικότητας που διαθέτει. Συγκεκριµένα, πάντα σε επίπεδο σηµασιολογίας 
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στα πλαίσια του εικονικού κόσµου, επιτυχηµένη θεωρείται η πίεση ενός πλακιδίου όταν 

προκαλεί τη µετακίνηση του πλακιδίου στην προβλεπόµενη για αυτό θέση µε βάση την 

κατάσταση του παιχνιδιού τη χρονική στιγµή της πίεσης. Αντίστοιχα, επιτυχηµένη θεωρείται η 

πίεση ενός πλήκτρου όταν προκαλεί το προβλεπόµενο για το πλήκτρο αποτέλεσµα (π.χ., στην 

περίπτωση του πλήκτρου «restart», την επανεκκίνηση του παιχνιδιού, ενώ στην περίπτωση του 

πλήκτρου «abort», τη διακοπή µίας παρτίδας). Αποτυχηµένη θεωρείται η εφαρµογή της 

λειτουργικότητας του item όταν προκαλεί το οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσµα (π.χ. πίεση 

πλακιδίου που δεν προκαλεί τη µετακίνησή του ενώ αυτή επιτρέπεται µε βάση τη διάταξη των 

πλακιδίων τη χρονική στιγµή της πίεσης, γεγονός που µπορεί να εξοµοιώνει την εµφάνιση 

λειτουργικής βλάβης στο µηχανισµό του παιχνιδιού). 

4.7.2 Ορισµός του physical aspect 

Το πρώτο βήµα για τη µοντελοποίηση ενός τέτοιου αντικειµένου ως item σύµφωνα µε την 

προτεινόµενη αναπαράσταση, είναι ο ορισµός του physical aspect του. Για το σκοπό αυτό και 

δεδοµένης της αφηρηµένης δοµής του physical aspect σε σχεδιαστικό επίπεδο, υποτίθεται πως 

έχει επιλεγεί ένα συγκεκριµένο πρότυπο αναπαράστασης τρισδιάστατων σκηνών σε µορφή 

γραφήµατος σκηνής. 

Έστω ότι το πρότυπο αυτό προβλέπει την ύπαρξη κόµβων τύπου Transform οι οποίοι 

εφαρµόζουν τρισδιάστατους χωρικούς µετασχηµατισµούς στους κόµβους – παιδιά τους, µέσω 

των πεδίων τους translation και rotation για µετατόπιση και περιστροφή, αντίστοιχα. Η 

υπόθεση πως η θέση του κάθε πλακιδίου στο γράφηµα σκηνής του αντικειµένου καθορίζεται από 

ένα κόµβο τύπου Transform είναι απολύτως βάσιµη, καθώς αυτή είναι η σχεδιαστική 

αντιµετώπιση που συνήθως επιλέγεται σε ανάλογες περιπτώσεις, ενώ, επιπλέον, καθιστά δυνατή 

την άµεση και ανεξάρτητη µετακίνηση του κάθε πλακιδίου, όπως απαιτείται για το συγκεκριµένο 

είδος αντικειµένου. 

Επιπλέον, έστω το πρότυπο προβλέπει ένα τύπο κόµβου Script, ο οποίος παρέχει τη 

δυνατότητα εφαρµογής συγκεκριµένων µεταβολών επί του γραφήµατος σκηνής (animation, 

µεταβολή τιµών πεδίων, κ.α.), προκαθορισµένων µε χρήση κατάλληλων ρυθµίσεων και 

προγραµµατισµού σε επίπεδο κόµβου. Μία µέθοδος run (χωρίς ορίσµατα) ενεργοποιεί τη 

διαδικασία εφαρµογής των µεταβολών για τις οποίες ο κάθε κόµβος αυτού του τύπου έχει 

ρυθµιστεί και προγραµµατιστεί. Έτσι, θα υποτεθεί πως, για κάθε πλακίδιο, το γράφηµα σκηνής 

του αντικειµένου περιέχει και ένα κόµβο τύπου Script, ο οποίος έχει προγραµµατιστεί 

κατάλληλα ώστε να µετακινεί το πλακίδιο, ανάλογα µε τη θέση του πλακιδίου και την κενή θέση. 

Τέλος, έστω το πρότυπο προβλέπει, επιπρόσθετα, κόµβους διαφόρων άλλων τύπων, ικανών για 

την αναπαράσταση γεωµετρίας, υλικών, υφών, φωτισµού, κ.τ.λ., όπως είναι γενικά αναµενόµενο 

από τα πρότυπα αναπαράστασης τρισδιάστατων σκηνών σήµερα. 
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Με βάση τα παραπάνω, µία πιθανή µορφή του physical aspect του συγκεκριµένου item περιέχει 

κατ’ αρχήν ένα κόµβο τύπου Transform ως κόµβο-ρίζα. Τα πεδία translation και rotation του 

κόµβου ορίζουν τη θέση και τον προσανατολισµό του item στο χώρο. Επιπλέον, το physical 

aspect περιέχει και ένα σύνολο κόµβων οι οποίοι αναπαριστούν συγκεντρωτικά το σύνολο της 

φυσικής υπόστασης του item, συµπεριλαµβανοµένης της γεωµετρίας του, των χαρακτηριστικών 

αλληλεπίδρασής του µε µοντέλα φωτισµού, τα στοιχεία animation που υποστηρίζει, και ότι 

άλλο είναι αναγκαίο να µοντελοποιηθεί για το item αυτό. Οι κόµβοι αυτοί αντιστοιχούν στο 

επίπεδο υλοποίησης του item και συµµετέχουν στην δοµή του physical aspect του ως κόµβοι-

παιδιά του κόµβου-ρίζα, µε πρόσθετο αποτέλεσµα να µετακινούνται στο χώρο ανάλογα µε τις 

τιµές των σχετικών πεδίων του τελευταίου, όπως είναι αναγκαίο. Μέρος των κόµβων αυτών είναι 

και το σύνολο των κόµβων Transform και Script για την τοποθέτηση και τη µετακίνηση των 

πλακιδίων, αντίστοιχα. 

Οι ακριβείς συντακτικές δοµές του επιλεγµένου προτύπου αναπαράστασης τρισδιάστατων 

σκηνών καθώς και ο τρόπος χρήση και αλληλοσυσχέτισής τους για τη δηµιουργία του επιπέδου 

υλοποίησης του item, δεν αφορούν ούτε το παρόν παράδειγµα, ούτε την προτεινόµενη 

αναπαράσταση. Αντίθετα, έχει σηµασία το γεγονός ότι, χάρη στη δενδροειδή φύση – και µόνο – 

της προτεινόµενης αναπαράστασης, ένα τυχαίο (υπο)γράφηµα σκηνής µπορεί να συµµετέχει στο 

physical aspect και, σαν αποτέλεσµα, να αναπαριστά την ενσώµατη φυσική υπόσταση ενός item 

στον εικονικό κόσµο καθώς και την αλληλεξάρτησή της µε άλλα item aspects. 

4.7.3 Ορισµός του semantic aspect 

Το επόµενο βήµα στη διαδικασία µοντελοποίησης είναι ο ορισµός του semantic aspect. Εδώ τα 

πράγµατα είναι πιο συγκεκριµένα, καθώς η πληροφορία η οποία είναι αναγκαίο να είναι 

διαθέσιµη για το item και, κατ’ επέκταση, η ακριβής δοµή του semantic aspect του, είναι 

συγκεκριµένες. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται παραπάνω, το item του παραδείγµατος βρίσκεται, 

σε κάθε χρονική στιγµή, σε συγκεκριµένη κατάσταση η οποία έχει να κάνει σηµασιολογικά µε 

το αν κάποιο παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη ή όχι, όπως επίσης και µε τη διάταξη των πλακιδίων. 

Επιπλέον, διαθέτει κάποιες ενδείξεις οι οποίες απεικονίζουν, σε κάθε χρονική στιγµή και σε 

µορφή κειµένου, το αν κάποιο παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη, την έως τη συγκεκριµένη χρονική 

στιγµή διάρκεια ενός παιχνιδιού σε εξέλιξη, καθώς και των αριθµό των βηµάτων που έχουν 

εκτελεστεί. Έτσι, ο στόχος της διαδικασίας σχεδιασµού του semantic aspect για το 

συγκεκριµένο είδος item είναι το να αναπαριστά και να καθιστά διαθέσιµη προς αντίληψη, αφ’ 

ενός, όλη την παραπάνω εξειδικευµένη πληροφορία, καθώς και, αφ’ ετέρου, εκείνη που 

προβλέπεται από την προτεινόµενη αναπαράσταση για όλα ανεξαιρέτως τα items, δηλαδή, το 

item class και τις ιδιότητες ενσωµάτωσης. Για το στόχο αυτό, ορίζονται οι παρακάτω τύποι 

κόµβων, µε την αντίστοιχη σηµασιολογία. 
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ItemClass. Ο τύπος αυτός αντιστοιχεί σε ένα από τα χαρακτηριστικά του item και αναπαριστά 

το item class του, την τιµή του οποίου παρέχει µέσω του πεδίου του value. Η τιµή παρέχεται ως 

αλφαριθµητικό ενώ ανήκει στο δένδρο µε ρίζα τον κόµβο real, κάνοντας έτσι το item άµεσα 

διαθέσιµο προς αντίληψη. Σε επίπεδο υλοποίησης και δεδοµένου ότι το item class είναι 

αµετάβλητο και προκαθορισµένο από το σχεδιαστή του item, η τιµή του µπορεί να αντλείται 

από αρχικά δεδοµένα και να φυλάσσεται εσωτερικά από την κλάση-υλοποίηση του 

συγκεκριµένου τύπου κόµβου. Έτσι, ο τύπος αυτός αποτελεί παράδειγµα περίπτωσης όπου το 

semantic aspect παρέχει πληροφορία την οποία και διαχειρίζεται αυτόνοµα, χωρίς να την αντλεί 

από κάποιο άλλο item aspect. 

Location και Orientation: Οι τύποι αυτοί αντιστοιχούν σε δύο επιπλέον χαρακτηριστικά του 

item και αναπαριστούν τη θέση και τον προσανατολισµό του στο χώρο, αντίστοιχα. Οι τιµές 

τους παρέχονται µέσω του πεδίου value. Η τιµή έχει, για την θέση του item, τη µορφή 

συντεταγµένων τρισδιάστατου σηµείου ενώ, για τον προσανατολισµό του, τη µορφή 

τετραδιάστατου διανύσµατος το οποίο αναπαριστά περιστροφή υπό γωνία γύρω από 

τρισδιάστατο άξονα. Οι συµπαγείς τύποι των τιµών εξαρτώνται από την υλοποίηση ενώ, για τον 

σε πραγµατικό χρόνο υπολογισµό τους, οι κλάσεις-υλοποιήσεις των κόµβων διαβάζουν τις τιµές 

των πεδίων translation και rotation του κόµβου-ρίζα τύπου Transform του physical aspect. Σαν 

αποτέλεσµα, οι τύποι αυτοί αποτελούν παραδείγµατα περιπτώσεων όπου το semantic aspect 

βασίζει την πληροφορία που παρέχει σε άλλη πληροφορία την οποία αντλεί από κάποιο άλλο 

item aspect του item, στη συγκεκριµένη περίπτωση, το physical aspect µέσω του κόµβου-ρίζα. 

Dimensions: Ο τύπος αυτός αντιστοιχεί σε ένα ακόµα χαρακτηριστικό του item και 

αναπαριστά τις διαστάσεις του περικλείοντος σχήµατός του το οποίο, για το συγκεκριµένο 

παράδειγµα, έχει τη µορφή προσανατολισµένου ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου. Και σε αυτή 

την περίπτωση, η τιµή του χαρακτηριστικού παρέχεται µέσω του πεδίου value ενώ υπολογίζεται 

σε πραγµατικό χρόνο βάσει µίας διαδικασίας κατά την οποία το επίπεδο υλοποίησης του 

physical aspect (δηλαδή, οι κόµβοι που αντιστοιχούν στα αρχικά δεδοµένα της φυσικής 

αναπαράστασης του item) διατρέχεται στο σύνολό του ώστε να εντοπιστούν οι µέγιστες και 

ελάχιστες τιµές συντεταγµένων στις οποίες ορίζεται γεωµετρία στον κάθε άξονα. Η τιµή έχει τη 

µορφή ακολουθίας τριών δυάδων µέγιστης και ελάχιστης συντεταγµένης, ενώ ο συµπαγής τύπος 

της εξαρτάται από την υλοποίηση. Ο τύπος αυτός αποτελεί παράδειγµα περίπτωσης στην οποία 

το semantic aspect παρέχει πληροφορία που παράγει βάσει της πληροφορίας που παρέχει 

κάποιο άλλο item aspect, στη συγκεκριµένη περίπτωση, το physical aspect µέσω του επιπέδου 

υλοποίησής του. 

GameState, ElapsedTime και StepCount: Ο τύπος GameState αντιστοιχεί σε έναν από τους 

σχολιασµούς που ορίζονται για το item του συγκεκριµένου παραδείγµατος. Αναπαριστά την 

διαθέσιµη πληροφορία σχετικά µε την κατάσταση του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριµένη, παρέχει 

µία τιµή η οποία υποδηλώνει αν µία παρτίδα είναι σε εξέλιξη ή όχι. Η τιµή έχει τη µορφή 
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αλφαριθµητικού, παρέχεται µέσω ενός πεδίου value, ενώ ισοδυναµεί µε το κείµενο της ένδειξης 

στο άνω µέρος της επιφάνειας του παιχνιδιού, µε δυνατές περιπτώσεις τις “Playing”, “Aborted” 

και “Success”, µε την ανάλογη σηµασία για την κάθε µία. Η κλάση-υλοποίηση του τύπου αντλεί 

την τιµή από τον κόµβο του physical aspect ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απεικόνιση της 

ένδειξης. Σε πλήρη αντιστοιχία µε τον GameState ορίζονται και οι κόµβοι ElapsedTime και 

StepCount, οι οποίοι αντιστοιχούν και αυτοί σε σχολιασµούς, µε τον πρώτο να αναπαριστά την 

εκάστοτε διάρκεια µίας παρτίδας σε εξέλιξη και τον δεύτερο τον αριθµό τον βηµάτων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια µίας παρτίδας σε εξέλιξη. Και αυτοί οι δύο τύποι παρέχουν, 

µέσω ενός πεδίου value, µία τιµή που αναπαριστά την πληροφορία για την οποία είναι 

υπεύθυνοι. Σε επίπεδο υλοποίησης, αντλούν την τιµή αυτή από τους κόµβους του physical 

aspect οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την απεικόνιση των αντίστοιχων ενδείξεων στο άνω µέρος 

της επιφάνειας του item.  

Width και Height: Οι τύποι Width και Height αντιστοιχούν σε δύο ακόµα σχολιασµούς για το 

item του συγκεκριµένου παραδείγµατος. Αναπαριστούν τη διαθέσιµη πληροφορία σχετικά µε 

τις διαστάσεις του πίνακα των πλακιδίων στην επιφάνεια του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριµένα, 

παρέχουν µία τιµή η οποία υποδηλώνει το µήκος και το πλάτος, αντίστοιχα, του πίνακα, σε 

αριθµό θέσεων πλακιδίων. Η τιµή έχει τη µορφή θετικού ακεραίου και παρέχεται µέσω ενός 

πεδίου value. Οι κλάσεις-υλοποιήσεις των τύπων αντλούν την τιµή από τους κόµβους του 

physical aspect οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανά πάσα στιγµή διάταξη των πλακιδίων στην 

επιφάνεια του παιχνιδιού. 

BoardState: Ο τύπος αυτός αντίστοιχεί στο τελευταίο annotation που ορίζεται για το item του 

συγκεκριµένου παραδείγµατος. Αναπαριστά τη διαθέσιµη πληροφορία σχετικά µε τη διάταξη 

των πλακιδίων στην επιφάνεια του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριµένα, για ένα παιχνίδι n γραµµών και 

m στηλών, παρέχει µία τιµή της µορφής 

(v0, v1, …, v(mn-1)), όπου: 

ένδειξη πλακιδίου στη θέση i 
vi = 





 
-1, αν στη θέση i δεν υπάρχει πλακίδιο 

, 0 ≤ i < mn, 

µε τις θέσεις πλακιδίων στην επιφάνεια του παιχνιδιού να είναι διατεταγµένες ανά γραµµή, από 

την άνω αριστερά µε δείκτη 0, έως την κάτω δεξιά µε δείκτη (mn – 1). Αυτό απεικονίζεται στο 

παρακάτω σχήµα 4.20, όπου φαίνεται ότι, αν σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή η διάταξη των 

πλακιδίων σε ένα παιχνίδι διαστάσεων (3 x 4) έχει όπως στο a τότε η τιµή έχει όπως στο b, µε 

δεδοµένο ότι στην άνω αριστερά θέση (µε δείκτη 0) βρίσκεται το πλακίδιο µε ένδειξη 8, στην 

δεύτερη θέση της πρώτης γραµµής (µε δείκτη 1) βρίσκεται το πλακίδιο µε ένδειξη 11, κ.ο.κ., 

ενώ στη δεύτερη από αριστερά θέση της δεύτερης από πάνω γραµµής (µε δείκτη 4) δεν υπάρχει 

κανένα πλακίδιο. 
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 0 1 2 

0 8 11 2 

1 0  7 

2 1 6 5 

3 9 3 10 

 

(8, 11, 2, 0, -1, 7, 1, 6, 5, 9, 3, 10) 
 

a. διάταξη ̟λακιδίων b. τιµή σχολιασµού BoardState 

Σχήµα 4.20 – ∆ιάταξη ̟λακιδίων και τιµή σχολιασµού BoardState 

Ας σηµειωθεί ότι, για να ισχύει η παραπάνω σηµασιολογική αναπαράσταση, οι ενδείξεις τις 

οποίες φέρουν τα πλακίδια δεν είναι απαραίτητο να είναι αριθµητικές. Αντίθετα, µπορούν να 

προέρχονται από οποιοδήποτε σύνολο συµβόλων. Σε κάθε περίπτωση, η τιµή αντιστοιχεί 

συγκεκριµένη ένδειξη σε συγκεκριµένη θέση, καθιστώντας, έτσι, τον σχολιασµό ικανό να 

αναπαριστά τη ζητούµενη πληροφορία µε σαφήνεια. Η τιµή παρέχεται µέσω ενός πεδίου value 

ενώ ο συµπαγής τύπος της εξαρτάται από την υλοποίηση. Η κλάση-υλοποίηση του τύπου 

υπολογίζει την τιµή σε πραγµατικό χρόνο, βάσει των τιµών των πεδίων translation και rotation 

των κόµβων τύπου Transform του physical aspect οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την τοποθέτηση 

των πλακιδίων στο χώρο (ή βασιζόµενη σε άλλης µορφής επεξεργασία της γεωµετρίας του item 

όπως αυτή αναπαρίσταται από το physical aspect, αν έχει υιοθετηθεί διαφορετική σχεδιαστική 

προσέγγιση). Ο τύπος αυτός αποτελεί παράδειγµα περίπτωσης στην οποία το semantic aspect, 

βασιζόµενο σε πληροφορία που παρέχει κάποιο άλλο item aspect (εδώ, το physical aspect), 

παρέχει πληροφορία που κινείται σε αρκετά υψηλό επίπεδο αφαίρεσης και αντιπροσωπεύει 

σύνθετη γνώση σχετικά µε το item. Σε συνδυασµό µε τους Width και Height, επιτρέπει τον 

υπολογισµό της ακριβούς θέσης του κάθε πλακιδίου και της κενής θέσης στη δισδιάστατη 

επιφάνεια του παιχνιδιού. 

AccessPointInf, FunctionInf και FunctionClsInf: Όπως συζητείται στη συνέχεια, οι τύποι 

κόµβων AccessPointInf, FunctionInf και FunctionClsInf αναπαριστούν τη λειτουργικότητα 

την οποία το item καθιστά διαθέσιµη ως σύνολο λειτουργιών πίεσης συγκεκριµένων πλακιδίων 

και πλήκτρων σε συγκεκριµένες θέσεις στην επιφάνεια του. Οι τύποι αυτοί αποτελούν πρόσθετα 

παραδείγµατα περιπτώσεων στις οποίες το semantic aspect παρέχει πληροφορία την οποία 

παράγει βάσει κάποιου άλλου item aspect, στη συγκεκριµένη περίπτωση του access aspect. 

Συνολικά, το semantic aspect για το item του συγκεκριµένου παραδείγµατος έχει τη µορφή που 

απεικονίζεται στο σχήµα 4.21 παρακάτω. 
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Σχήµα 4.21 – Semantic aspect για ένα 12-Tiles item 

Στο παραπάνω σχήµα, χρησιµοποιείται η σύνταξη "Node(name, value)" για να δηλώσει πως "ο 

κόµβος µε όνοµα name είναι τύπου Node ενώ η τιµή του ισούται value", ενώ φαίνεται, ταυτόχρονα, 

και η σχέση της αναπαριστώµενης σηµασιολογίας µε τη φυσική αναπαράσταση του item. 

4.7.4 Ορισµός του access aspect 

Η διαδικασία µοντελοποίησης ολοκληρώνεται µε τον ορισµό του access aspect. Και εδώ τα 

πράγµατα είναι τελείως συγκεκριµένα καθώς η διαθέσιµη λειτουργικότητα του item και, κατ’ 

επέκταση, η ακριβής δοµή του access aspect του, προκειµένου το τελευταίο να είναι ικανό να 

την αναπαριστά, είναι συγκεκριµένες. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται παραπάνω, το συγκεκριµένο 

item διαθέτει λειτουργικότητα πίεσης πλήκτρων πλακιδίων και πλήκτρων, εντοπισµένη στο χώρο 

ανάλογα µε την ανά πάσα στιγµή θέση του πλακιδίου ή του πλήκτρου. Έτσι, ο στόχος της 

διαδικασίας σχεδιασµού του access aspect για το συγκεκριµένο είδος item είναι το να 

αναπαριστά και να καθιστά διαθέσιµη, αφ' ενός, όλη την παραπάνω εξειδικευµένη 

λειτουργικότητα, καθώς και, αφ’ ετέρου, εκείνη που υποστηρίζεται µε βάση την προτεινόµενη 

αναπαράσταση για όλα ανεξαιρέτως τα items τα οποία, ως ενσώµατες εικονικές αναπαραστάσεις 

αντικειµένων, έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης και προσανατολισµού στο χώρο. Για το στόχο 

αυτό, ορίζονται οι παρακάτω τύποι κόµβων, µε την αντίστοιχη σηµασιολογία. 

AccessPoint: Ο τύπος αυτός αντιστοιχεί στο πρώτο και, ίσως, αµεσότερης χρησιµότητας και 

γενικότερης σηµασίας είδος πληροφορίας που παρέχει το access aspect. Αναπαριστά ένα 

accesspoint ως µέσο πρόσβασης σε λειτουργίες και µε συγκεκριµένη χωρική σχέση µε τη 

φυσική αναπαράσταση του item. Καθώς η διαθέσιµη λειτουργικότητα του συγκεκριµένου είδους 

item είναι κατανεµηµένη µεταξύ πλακιδίων και πλήκτρων, ορίζεται ένας κόµβος τύπου 

AccessPoint για κάθε ένα πλακίδιο και πλήκτρο. Σε συµφωνία µε τους ορισµούς που δίνονται 

AccessPointInf("accessPoint1", {f1, …}) 
FunctionInf("click1", fc1) (f1) 

FunctionClsInf(∅, ("ClickFunction")) (fc1
) 

… 

GameState("gamestate", "Playing…") 

ElapsedTime("elapsedtime", 10) 
StepCount("stepcount", 1) 

BoardState( 
    "boardstate", 
    (5,7,2,8,11,4,12,-1,3,10,1,9) 
) 
Width(3) 
Height(4) 

ItemClass("itemclass", "real.game") 
Location("location", (19.0,1.0,10.0)) 
Orientation("orientation", (0,1,0,0.0)) 
Dimensions("dimensions", (1,1.681,0.1)) 
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στην παράγραφο 4.6.1 για τη σχέση accesspoint και φυσικής αναπαράστασης του item, κάθε 

ένας από τους κόµβους αυτούς συνδέεται και µε έναν από τους κόµβους τύπου Transform (βλ. 

παράγραφο 4.7.2) του physical aspect του item οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την τοποθέτηση 

των πλακιδίων και πλήκτρων στο χώρο, έτσι ώστε η πρόσβαση στις λειτουργίες που καθιστά 

διαθέσιµες το κάθε accesspoint να είναι ανά πάσα στιγµή πιστευτά εντοπισµένη στο χώρο 

(καθώς η µετακίνηση ενός, π.χ., πλακιδίου θα έχει σαν αποτέλεσµα την αντίστοιχη "µετακίνηση" 

του accesspoint, άρα και τον εκ νέου εντοπισµό, στην περιοχή του χώρου την οποία καταλήγει 

να καταλαµβάνει το πλακίδιο µετά τη µετακίνηση, της προσβασιµότητας στις λειτουργίες τις 

οποίες το accesspoint καθιστά διαθέσιµες). Επιπλέον, ορίζεται και ένας πρόσθετος κόµβος 

τύπου AccessPoint, συσχετισµένος µε τον κόµβο-ρίζα του physical aspect, για λόγους που θα 

γίνουν κατανοητοί παρακάτω. Τελικά, για ένα παιχνίδι NPuzzle, ορίζονται (n + 2 + 1) κόµβοι 

τύπου AccessPoint οι αφορούν τα n πλακίδια, τα δύο πλήκτρα και τον κόµβο-ρίζα, αντίστοιχα. 

Να σηµειωθεί επίσης ότι, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.6.4, σε κάθε κόµβο τύπου 

AccessPoint του access aspect αναλογεί και ένας κόµβος τύπου AccessPointInf του semantic 

aspect, προκειµένου να είναι διαθέσιµη προς αντίληψη πληροφορία σχετικά µε το σύνολο των 

accesspoints του συγκεκριµένου item. Έτσι, το semantic aspect ορίζει, επιπρόσθετα, (n + 3) 

κόµβους τύπου AccessPointInf για ένα NPuzzle item. 

ClickFunction: Ο τύπος αυτός πληροφορεί σχετικά µε την ιδιότητα των πλακιδίων και των 

πλήκτρων του αντικειµένου να πιέζονται. Έτσι, επιτρέπει εξειδικευµένη αλληλεπίδραση µε το 

συγκεκριµένο είδος αντικειµένου. Ειδικότερα, αναπαριστά τις λειτουργίες πίεσης πλακιδίων και 

πλήκτρων, όπως αυτές είναι διαθέσιµες από τα accesspoints των αντίστοιχων πλακιδίων και 

πλήκτρων και µε τα λειτουργικά αποτελέσµατα που προβλέπονται για την κάθε µία. Έτσι, 

ορίζεται ένας κόµβος τύπου ClickFunction για κάθε πλακίδιο και πλήκτρο, µε τελικό 

αποτέλεσµα το access aspect για ένα NPuzzle item να περιέχει (n + 2) κόµβους τύπου 

ClickFunction οι οποίοι διατίθενται µέσω των accesspoints των n πλακιδίων και των δύο 

πλήκτρων, αντίστοιχα.  Σε επίπεδο υλοποίησης, κάθε ένας από τους κόµβους αυτούς 

εκµεταλλεύεται την ήδη διαθέσιµη από το αντικείµενο – υπό τη µορφή προ-

προγραµµατισµένων κόµβων τύπου Script  (βλ. παράγραφο 4.7.2) του physical aspect του item 

– λειτουργικότητα µεταβολής του γραφήµατος σκηνής του, ως αποτέλεσµα ενεργειών πίεσης 

πλακιδίων και πλήκτρων. Έτσι, το αποτέλεσµα της κλήσης της µεθόδου execute (για την οποία 

δεν ορίζονται ορίσµατα εκτέλεσης) για κάποιο κόµβο τύπου ClickFunction είναι, απλά, η 

εκτέλεση της µεθόδου run του αντίστοιχου κόµβου τύπου Script. Επιπλέον, όπως ορίζεται στην 

παράγραφο 4.6.4, σε κάθε κόµβο τύπου ClickFunction του access aspect αναλογεί δύο κόµβοι 

του semantic aspect: ένας του τύπου FunctionInf και ένας του τύπου FunctionClsInf. Έτσι, το 

semantic aspect παρέχει προς αντίληψη επιπλέον πληροφορία σχετικά µε το σύνολο των 

functions του συγκεκριµένου item τα οποία αφορούν λειτουργικότητα πίεσης πλακιδίων και 

πλήκτρων, καθώς και σχετικά µε τα function classes και τα ορίσµατα εκτέλεσής τους. Τελικά, 
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το semantic aspect για ένα NPuzzle item ορίζει, επιπρόσθετα, (2n + 4) κόµβους, εκ των οποίων 

οι (n + 2) είναι τύπου FunctionInf, οι υπόλοιποι (n + 2) είναι τύπου FunctionClsInf, ενώ 

ορίζονται και οι αναγκαίοι συσχετισµοί µεταξύ κόµβων FunctionInf και AccessPointInf 

προκειµένου το semantic aspect να περιγράφει το γεγονός της εντοπισµένης σε συγκεκριµένο 

µέρος της φυσικής αναπαράστασης του item διαθεσιµότητας του κάθε function. 

AccessPointTranslateFunction, AccessPointRotateFunction: Σε αντίθεση µε τον τύπο 

ClickFunction (ο οποίος αντιστοιχεί σε είδος πληροφορίας που πηγάζει από την εξειδικευµένη 

φύση του αναπαριστώµενου αντικειµένου ως παιχνίδι), οι τύποι αυτοί πληροφορούν σχετικά µε 

δύο από τις πλέον κοινές για όλα τα ενσώµατα αντικείµενα ιδιότητες του αναπαριστώµενου 

αντικειµένου, συγκεκριµένα, τις ιδιότητές του να τοποθετείται και να προσανατολίζεται. Έτσι, 

επιτρέπουν γενικότερες µορφές αλληλεπίδρασης, όπως η µετακίνηση και η περιστροφή. 

Ειδικότερα, αναπαριστούν τις λειτουργίες ορισµού θέσης και προσανατολισµού, αντίστοιχα, 

όπως αυτές είναι διαθέσιµες από το accesspoint που σχετίζεται µε τον τύπου Transform κόµβο-

ρίζα του physical aspect του item. Σαν αποτέλεσµα, το access aspect περιέχει 2 επιπλέον 

κόµβους, τύπων AccessPointTranslateFunction και AccessPointRotateFunction, αντίστοιχα. 

Σε επίπεδο υλοποίησης, µε κλήση της µεθόδου execute, ο τύπος 

AccessPointTranslateFunction µεταβάλλει την τιµή του πεδίου translation του κόµβου-ρίζα, 

ενώ ο AccessPointRotateFunction την τιµή του πεδίου rotation, θέτοντας τιµές θέσης και 

προσανατολισµού οι οποίες δίνονται ως ορίσµατα εκτέλεσης. Το τελικό αποτέλεσµα είναι η 

µετακίνηση του item στον εικονικό κόσµο καθώς το σύνολο της φυσικής του αναπαράστασης 

επηρεάζεται, εξ΄ ορισµού, από τους χωρικούς µετασχηµατισµούς που ορίζει ο κόµβος-ρίζα. 

Επιπλέον, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.6.4, σε κάθε ένα από τους δύο κόµβους τύπου 

AccessPointTranslateFunction και AccessPointRotateFunction, αντίστοιχα, του access aspect, 

αναλογεί ένας κόµβος τύπου FunctionInf και ένας κόµβος τύπου FunctionClsInf του semantic 

aspect. Έτσι, το semantic aspect παρέχει προς αντίληψη επιπλέον πληροφορία σχετικά µε τα 

functions του συγκεκριµένου item τα οποία αφορούν λειτουργικότητα µετακίνησης του, καθώς 

και σχετικά µε τα function classes και τα ορίσµατα εκτέλεσής τους. Τελικά, το semantic aspect 

για ένα NPuzzle item ορίζει, επιπρόσθετα, 4 κόµβους, εκ των οποίων οι 2 είναι τύπου 

FunctionInf, οι υπόλοιποι 2 είναι τύπου FunctionClsInf, ενώ ορίζονται και οι αναγκαίοι 

συσχετισµοί µεταξύ των 2 κόµβων FunctionInf και του κόµβου AccessPointInf που σχετίζεται 

µε τον κόµβο-ρίζα του physical aspect, προκειµένου το semantic aspect να περιγράφει το 

γεγονός της εντοπισµένης στο σύνολο της φυσικής αναπαράστασης του item διαθεσιµότητας των 

functions µετακίνησης του. 

Συνολικά, το access aspect για το item του συγκεκριµένου παραδείγµατος έχει τη µορφή που 

απεικονίζεται στο σχήµα 4.22 παρακάτω. Η σύνταξη “AccessPoint(name, functions)” δηλώνει 

πως «ο κόµβος µε όνοµα name είναι τύπου AccessPoint και καθιστά διαθέσιµα τα functions», 
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και η “ClickFunction(name, args)” πως «ο κόµβος µε όνοµα name είναι τύπου ClickFunction 

και δέχεται τα args ορίσµατα εκτέλεσης», 

 

Σχήµα 4.22 – Access aspect για ένα 12-Tiles item 

Ταυτόχρονα, στο σχήµα φαίνεται και η σχέση της αναπαριστώµενης λειτουργικότητας µε τη 

φυσική αναπαράσταση του item. 

4.8 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό ορίζονται οι βασικές έννοιες και δοµές στις οποίες βασίζεται η προτεινόµενη 

αναπαράσταση εικονικών κόσµων. Συγκεκριµένα, ορίζεται η έννοια του item aspect και 

εξηγείται πως το item µπορεί να αντιµετωπιστεί ως συλλογή item aspects. Στη συνέχεια, 

ορίζονται σε εννοιολογικό και σχεδιαστικό επίπεδο τρία βασικά item aspects για την 

αναπαράσταση αντικειµένων γενικά: το physical¸το semantic και το access aspect. Τόσο η 

επιλογή των τριών αυτών item aspects, όσο και ο ορισµός και η χρήση τους, οφείλονται σε 

µεγάλο βαθµό στην παρατήρηση και αποµόνωση των ιδιοτήτων εκείνων τις οποίες φέρει το 

αντικείµενο, ως γενική έννοια (φυσική υπόσταση, ενσωµάτωση), αλλά και ως αντικείµενο 

αντίληψης από, και αλληλεπίδρασης µε, ένα νοήµον ον (σηµασιολογία, αλληλεπιδραστικότητα). 

Τέλος, δίνεται παράδειγµα ολοκληρωµένης, βήµα-προς-βήµα διαδικασίας µοντελοποίησης ενός 

συγκεκριµένου αντικειµένου µε βάση τις παραπάνω δοµές, µε τελικό αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

ενός πλήρους item, ικανού να αναπαραστήσει τόσο τα χαρακτηριστικά του αντικειµένου τα 

οποία αφορούν ένα σύστηµα µορφοποίησης (γεωµετρία, σκελετός, υλικά, animation, κ.τ.λ.), όσο 

και εκείνα τα οποία αφορούν εικονικούς πράκτορες σε αλληλεπίδραση µε αυτό στα πλαίσια του 

εικονικού κόσµου: τη σηµασιολογία του και τη διαθέσιµη λειτουργικότητά του. Βασικό 

χαρακτηριστικό του παραδείγµατος – και στόχος της προτεινόµενης αναπαράστασης – είναι η 

AccessPoint("accessPoint2", {f2}) 
ClickFunction("click2", {}) (f2)... 

AccessPoint("accessPoint12", {f12}) 
ClickFunction("click12", {}) (f12

)... 

AccessPoint("accessPoint1", {ft, fr}) 
AccessPointTranslateFunction( 
    "translate", 
    {(x, y, z)} 
) (ft) 

AccessPointRotateFunction( 
    "rotate", 
    {(x, y, z, a)} 
) (fr) 

... 

... 
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ολοκληρωτική απόκρυψη των στοιχείων σχεδιασµού και υλοποίησης του κάθε item aspect, τόσο 

από τα υπόλοιπα item aspects του ιδίου item, όσο και από τους αποδέκτες της πληροφορίας 

που το item aspect παρέχει: το κάθε item aspect, ως «εργαλείο» αναπαράστασης συγκεκριµένης 

«άποψης» του προς αναπαράσταση αντικειµένου, βασίζεται στο δικό του, εξειδικευµένο 

εννοιολογικό υπόβαθρο, παρέχοντας πληροφορία σε κατάλληλη σύνταξη και µε κατάλληλη 

σηµασιολογία, ανάλογα µε τους στόχους του και ανεξαρτήτως των αλληλεπιδράσεων που 

πιθανώς να έχει µε άλλα item aspects στο πλαίσιο του ιδίου item. 
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555   Αναπαράσταση Εικονικών Πρακτόρων 

5.1 Εισαγωγή 

Σε αντιστοιχία µε τη βασισµένη στην έννοια του item προσέγγιση αναπαράστασης αντικειµένων 

σε εικονικούς κόσµους, στο κεφάλαιο αυτό ορίζεται το εικονικό σώµα, σε αφηρηµένο 

σχεδιαστικό επίπεδο, ως ειδικής κατηγορίας item. Με στόχο την κάλυψη των ιδιαίτερων 

αναγκών της κατηγορίας αυτής, ορίζονται δύο εξειδικευµένα item aspects: το perception 

aspect, για την αναπαράσταση των δυνατοτήτων του εικονικού σώµατος για αντίληψη του 

περιβάλλοντός του, και το activity aspect, για την αναπαράσταση των δυνατοτήτων δράσης του 

σε εικονικά αντικείµενα και, κατ’ επέκταση, τον εικονικό κόσµο στο σύνολό του. 

5.2 Ο εικονικός πράκτορας ως item 

Όπως έχει συζητηθεί στην παράγραφο 1.7, ένας εικονικός πράκτορας µπορεί να θεωρηθεί, στα 

πλαίσια ενός τυπικού εικονικού περιβάλλοντος, ως ένα υποσύστηµα που αποτελείται από (α) ένα 

συστατικό παραγωγής συµπεριφοράς και (β) ένα εικονικό σώµα. Το συστατικό παραγωγής 

συµπεριφοράς δεν αφορά την προτεινόµενη αναπαράσταση. Αντίθετα, ο σχεδιασµός, η 

υλοποίηση και η λειτουργία του εικονικού σώµατος, από τη σκοπιά της αλληλεπίδρασής του 

τόσο µε τον εικονικό κόσµο όσο και µε τα υπόλοιπα συστατικά του εικονικού πράκτορα, 

αποτελούν βασικό της µέληµα: το εικονικό σώµα είναι το µόνο µέσο χάρη στο οποίο ο 

εικονικός πράκτορας, ως ολοκληρωµένη οντότητα µε δυνατότητες συµπεριφοράς, µπορεί να 

αποκτήσει γνώση σχετικά µε το περιβάλλον του αλλά και να το επηρεάσει. 

Ανεξαρτήτως του σχεδιασµού του, το συστατικό παραγωγής συµπεριφοράς του εικονικού 

πράκτορα έχει ως κύριο ρόλο την επεξεργασία γνώσης σχετικά µε τον ίδιο και το περιβάλλον 

του, και την παραγωγή ενεργειών και πλάνων, κατά κανόνα βάσει προκαθορισµένων ή 

µεταβλητών προτιµήσεων, επιθυµιών, επιδιώξεων, στόχων, συναισθηµάτων, αναγκών και 

κινήτρων. Ως µέρος ενός υπολογιστικού συστήµατος, το συστατικό παραγωγής συµπεριφοράς 

ανταλλάσσει γνώση µε το υπόλοιπο σύστηµα υπό τη µορφή δεδοµένων. Τα δεδοµένα αυτά 

προέρχονται από και κατευθύνονται προς το εικονικό σώµα, καθώς αυτό, όπως προαναφέρθηκε, 

αποτελεί το µόνο µέσο αλληλεπίδρασης του εικονικού πράκτορα µε τον εικονικό κόσµο. Έτσι, 

προκειµένου το εικονικό σώµα να µπορεί να αποτελεί µέρος του εικονικού κόσµου κατά τα 
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πρότυπα της προτεινόµενης αναπαράστασης – δηλαδή, ως item – είναι αναγκαίος ο ορισµός 

των όποιων πρόσθετων χαρακτηριστικών ως κατάλληλα εξειδικευµένα item aspects. Τα 

πρόσθετα αυτά χαρακτηριστικά πηγάζουν από (α) το γεγονός της συνεργασίας του εικονικού 

σώµατος µε το συστατικό παραγωγής συµπεριφοράς και (β) τις δυνατότητες του εικονικού 

σώµατος για αντίληψη και δράση. Τελικά, το εικονικό σώµα ορίζεται ως µία ειδική κατηγορία 

item µε δύο πρόσθετα item aspects, πέραν των physical, semantic και access aspects τα οποία 

ισχύουν για όλα τα items. Τα δύο αυτά item aspects είναι τα παρακάτω: 

• Perception aspect: Ορίζει δυνατότητες αντίληψης του εικονικού σώµατος. ∆ιαχειρίζεται 

τους αισθητήρες του εικονικού πράκτορα, λειτουργώντας ως µεσολαβητής µεταξύ των 

µηχανισµών παραγωγής συµπεριφοράς του και του εικονικού κόσµου, ο οποίος γίνεται 

αντιληπτός υπό τη µορφή δεδοµένων αντίληψης. Επίσης, εκτελεί χαµηλού επιπέδου 

διαδικασίες παραγωγής γνώσης σχετικά µε τον εικονικό κόσµο βασιζόµενο σε άµεσα 

διαθέσιµα ή προαποθηκευµένα δεδοµένα αντίληψης. Καλύπτει τις απαιτήσεις δυνατοτήτων 

εικονικών πρακτόρων για αντίληψη, όπως αυτές αναλύονται στην παράγραφο 3.4.1. 

• Activity aspect: Ορίζει δυνατότητες δράσης του εικονικού σώµατος επί του εικονικού 

κόσµου. ∆ιαχειρίζεται τους επιδραστές του εικονικού πράκτορα, εφοδιάζοντας τους 

µηχανισµούς παραγωγής συµπεριφοράς του µε τη δυνατότητα εκτέλεσης απλών ή σύνθετων 

ενεργειών. Επίσης, παρέχει µηχανισµούς διαχείρισης και παρακολούθησης της διαδικασίας 

εκτέλεσης ενεργειών. Καλύπτει τις απαιτήσεις δυνατοτήτων εικονικών πρακτόρων για 

δράση, όπως αυτές αναλύονται στην παράγραφο 3.4.2. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη αισθητήρων και επιδραστών δεν είναι 

υποχρεωτική προκειµένου ένα item να χαρακτηρίζεται ως εικονικό σώµα και να αποτελεί µέρος 

ενός ολοκληρωµένου εικονικού πράκτορα. Από τη µία πλευρά, ένα εικονικό σώµα θα µπορούσε, 

για παράδειγµα, να µη διαθέτει καµία δυνατότητα αντίληψης του εικονικού κόσµου, εκτελώντας 

προκαθορισµένα, µη-προσαρµόσιµα πρότυπα συµπεριφοράς. Από την άλλη, θα µπορούσε να 

µη διαθέτει καµία δυνατότητα δράσης, παραµένοντας ολοκληρωτικά στατικό και απαθές µέσα 

στο περιβάλλον, έχοντας απλά δυνατότητες παρατήρησής του. Σε µία ακραία περίπτωση, ένα 

item θα µπορούσε να µην διαθέτει ούτε αισθητήρες ούτε επιδραστές και, παρ’ όλα αυτά, να 

ενέχει ρόλο εικονικού σώµατος. Η διάκριση, σε κάθε περίπτωση, γίνεται µε βάση το αν το item 

διαθέτει perception και activity aspect, η ταυτόχρονη ύπαρξη των οποίων είναι, κατά την 

προτεινόµενη αναπαράσταση,  αναγκαία και ικανή συνθήκη προκειµένου ένα item να είναι 

εικονικό σώµα, ενώ είναι καθ’ όλα επιτρεπτό για κάποιο από τα δύο (ή και για τα δύο) να µην 

ορίζονται αισθητήρες και επιδραστές, αντίστοιχα. 
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5.3 Perception aspect 

Το perception aspect ορίζει τις δυνατότητες αντίληψης ενός εικονικού πράκτορα. 

Συγκεκριµένα, περιγράφει το πώς ο εικονικός πράκτορας λαµβάνει πληροφορία σχετικά µε το 

περιβάλλον του, πώς η πληροφορία αυτή υφίσταται χαµηλού επιπέδου επεξεργασία µε στόχο 

την παραγωγή πρόσθετης γνώσης για τον εικονικό κόσµο, και πώς, τελικά, καθίσταται διαθέσιµη 

στα υπόλοιπα συστατικά του. Καλύπτει τις απαιτήσεις δυνατοτήτων εικονικών πρακτόρων για 

αντίληψη, όπως αυτές αναλύονται στην παράγραφο 3.4.1. 

5.3.1 Αναπαράσταση δυνατοτήτων αντίληψης 

Ως δοµή δεδοµένων, το perception aspect αποτελεί ένα σηµείο πρόσβασης στο σύνολο των 

διαθέσιµων sensors ενός εικονικού σώµατος. Το sensor είναι µία σχεδιαστική προσέγγιση για 

εικονικούς αισθητήρες. Το perception aspect, ως σύνολο sensors, αντιπροσωπεύει το σύνολο 

των δυνατοτήτων αντίληψης ενός εικονικού πράκτορα. 

 

Σχήµα 5.1 – Πληροφοριακό ̟εριεχόµενο perception aspect 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τις παραγράφου 3.4.1, κάθε sensor πρέπει, κατ’ αρχήν, να µπορεί να 

συσχετιστεί µε συγκεκριµένο και καλά ορισµένο τµήµα της φυσικής αναπαράστασης του 

εικονικού σώµατος. Έτσι, σε πλήρη αναλογία µε ό,τι ισχύει για τη σχέση µεταξύ accesspoint και 

φυσικής αναπαράστασης του item, ένα sensor µπορεί να έχει τη µορφή σηµείου, επιφάνειας, 

όγκου, κ.τ.λ., ενώ ο συσχετισµός επιτυγχάνεται µε τη δυνατότητα αναφοράς του sensor, ως 

δοµής δεδοµένων, σε συγκεκριµένο κόµβο του physical aspect του ιδίου item. Έτσι, το sensor 

αποκτά, και αυτό, υπόσταση στο χώρο, ανάλογα µε τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του κόµβου 

του physical aspect στον οποίο αναφέρεται καθώς και τη σχετική θέση και τον προσανατολισµό 

του στο σύστηµα συντεταγµένων του εικονικού σώµατος. Η ιδιότητα αυτή του sensor, σε 
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συνδυασµό µε τη δυνατότητα ορισµού σχετικής µετατόπισης και περιστροφής του ως προς τον 

κόµβο του physical aspect µε τον οποίο σχετίζεται, επιτρέπουν, όπως θα φανεί στη συνέχεια, 

τον ορισµό και την κατά τη λειτουργία του εικονικού περιβάλλοντος επιβολή περιορισµών στις 

διαδικασίες αντίληψης, οι οποίοι εξαρτώνται από την απόσταση των εµπλεκοµένων πλευρών, τον 

σχετικό τους προσανατολισµό, καθώς και άλλες παραµέτρους σχετικές µε την ανά πάσα στιγµή 

διάταξή τους στο χώρο. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το πληροφοριακό περιεχόµενο του access aspect είναι δοµηµένο 

όπως φαίνεται στο σχήµα 5.1 παραπάνω. Όπως απεικονίζεται στο σχήµα, η δοµή αυτή 

συνίσταται από ένα αριθµό κόµβων οι οποίοι αναπαριστούν sensors, κάθε ένας εκ των οποίων 

σχετίζεται µε κάποιο κόµβο του physical aspect. 

Οι απαιτήσεις από το sensor ως υλοποίηση αισθητήρων εικονικών πρακτόρων 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος του αισθητηρίου συστήµατος που αναπαρίσταται, καθώς 

και τις ανάγκες που εξ’ ορισµού δηµιουργεί, σε τεχνικό επίπεδο, η αξιοποίησή του σε σύνθετα 

και απαιτητικά υπολογιστικά συστήµατα όπως είναι τα εικονικά περιβάλλοντα. Η λειτουργία του 

περιλαµβάνει διαδικασίες λήψης δεδοµένων αντίληψης από το εικονικό περιβάλλον, 

επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών µε στόχο την παραγωγή γνώσης για το περιβάλλον του 

εικονικού πράκτορα, και, τέλος, αποθήκευσης της γνώσης αυτής και µετέπειτα ασύγχρονης 

παροχής της στα υπόλοιπα συστατικά του. 

AbstractPerceptionAspect

AbstractSensor

+sense()
+process()
+get(t): AbstractPercept[]

AbstractPercept

value: AbstractSemanticAspectNode

AbstractPerceptionAspectNode

+name: string

0..1

0..1

AbstractSemanticAspectNode

 

Σχήµα 5.2 – Σχεδιασµός perception aspect 

Σε σχεδιαστικό επίπεδο, το sensor ορίζεται ως αφηρηµένη κλάση µε την ονοµασία 

AbstractSensor. Όπως φαίνεται στο σχήµα 5.2 παραπάνω, κάθε στιγµιότυπο της κλάσης 

AbstractPerceptionAspect σχετίζεται µε µία αυθαίρετου µήκους ακολουθία στιγµιότυπων της 

κλάσης AbstractSensor τα οποία αναπαριστούν τα sensors του εικονικού σώµατος. Όπως θα 

φανεί στην παράγραφο 5.3.4.2 στη συνέχεια, η κλάση AbstractPercept αναπαριστά ένα 
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ελάχιστο, αδιαίρετο και αυτόνοµο σύνολο δεδοµένων αντίληψης. ∆εδοµένα αντίληψης για 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή αναπαρίστανται και προωθούνται στα υπόλοιπα συστατικά του 

εικονικού σώµατος ως ένα σύνολο στιγµιότυπων της κλάσης AbstractPercept. 

Όσο αφορά το όνοµα κόµβων που αναπαριστούν sensors, ο ορισµός του είναι αναγκαίος, ενώ 

συνιστάται να παρέχει µία διαισθητική αλλά συγκεκριµένη περιγραφή (π.χ., «αριστερό µάτι», 

«radar υπερήχων», κ.ο.κ.) 

5.3.2 Λήψη δεδοµένων αντίληψης 

Μία από τις βασικές λειτουργίες του sensor είναι η λήψη πληροφορίας υπό τη µορφή 

δεδοµένων αντίληψης. Η λειτουργία αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο κάθε ολοκληρωµένης 

διαδικασίας αντίληψης. 

Σύµφωνα µε την προτεινόµενη αναπαράσταση, ένας εικονικός κόσµος αποτελείται από items 

και µόνο. Επίσης, ο µοναδικός τρόπος να λάβει η όποια ενδιαφερόµενη πλευρά πληροφορία 

σχετικά µε κάποιο item είναι µέσω του semantic aspect του τελευταίου. Έτσι, η διαδικασία 

λήψης δεδοµένων αντίληψης, όπως πραγµατοποιείται από ένα sensor, συνίσταται στην 

πρόσβαση στο semantic aspect ενός αριθµού items και στην επεξεργασία της πληροφορίας που 

παρέχουν. Για το σκοπό αυτό, το sensor έχει την ικανότητα συνεργάζεται µε το semantic 

aspect και να το χειρίζεται συντακτικά. Τα items των οποίων το semantic aspect το sensor θα 

προσπελάσει επιλέγονται µε βάση συγκεκριµένους ̟εριορισµούς αντίληψης, όπως επίσης και 

ανάλογα µε τη θέση και τον προσανατολισµό του sensor όπως αυτή επηρεάζεται τόσο από δικά 

του χαρακτηριστικά όσο και από παραµέτρους που αφορούν το εικονικό σώµα. 

5.3.3 Περιορισµοί αντίληψης 

Ανάλογα µε το είδος του αισθητήρα τον οποίο ένα sensor αναπαριστά, είναι και οι περιορισµοί 

στις δυνατότητές του, µε κύριο στόχο την πιστευτότητα. Για παράδειγµα, ένα ανθρώπινο µάτι 

έχει την ικανότητα να διακρίνει αντικείµενα µέσα σε συγκεκριµένο οπτικό πεδίο, και αυτό µόνο 

αν ισχύουν κατάλληλες προϋποθέσεις φωτεινότητας, ορατότητας, µεγέθους των αντικειµένων, 

καλής λειτουργίας του µατιού και των υπόλοιπων στοιχείων του συστήµατος όρασης, κ.α. 

Αντίστοιχοι περιορισµοί θα περίµενε κανείς να επηρεάζουν ένα sensor που αναπαριστά ένα 

ανθρώπινο µάτι εφ’ όσον το ζητούµενο είναι η πιστευτή λειτουργία του sensor αυτού. 

Οι περιορισµοί αυτοί µπορούν να διακριθούν – τόσο σε εννοιολογικό όσο και σε σχεδιαστικό 

επίπεδο – σε δυο κατηγορίες: από τη µία πλευρά, αυτούς που επιβάλλονται από το εικονικό 

περιβάλλον, ενώ, από την άλλη, αυτούς που εφαρµόζει το ίδιο το sensor. Ο διαχωρισµός τους 

έχει ως βασικότερο στόχο τη διασφάλιση της πιστευτότητας στη λειτουργία των sensors. 

Επιπλέον, αποτελεί προϋπόθεση για την ανεξάρτητη υλοποίηση εικονικών πρακτόρων και άλλων 
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συστατικών του εικονικού περιβάλλοντος. Τέλος, έχει πρόσθετα πλεονεκτήµατα που αφορούν τη 

λειτουργία των εικονικών περιβαλλόντων ως υπολογιστικών συστηµάτων πραγµατικού χρόνου.  

5.3.3.1 Περιορισµοί αντίληψης σε επίπεδο εικονικού περιβάλλοντος 

Η κατηγορία αυτή περιορισµών υπάρχει προκειµένου να διασφαλίζεται ένας ελάχιστος βαθµός 

πιστευτότητας όσο αφορά το ποιά items είναι ανά πάσα στιγµή αντιληπτά. Εξ’ άλλου, η ύπαρξη 

τους εγγυάται ότι δε θα εµφανιστούν «παντογνώστες» εικονικοί πράκτορας, αν αυτό είναι 

επιθυµητό για κάποια συγκεκριµένη εφαρµογή. Επιβάλλονται από το ίδιο το εικονικό 

περιβάλλον και ο ορισµός τους είναι ευθύνη του σχεδιαστή του εικονικού κόσµου. 

Ειδικότερα, οι περιορισµοί αυτοί κινούνται στο επίπεδο του item: έχουν ως µόνο αποτέλεσµα 

τον καθορισµό του συνόλου των items στα οποία ένα sensor έχει δικαίωµα πρόσβασης κάθε 

φορά που πραγµατοποιεί διαδικασίες αντίληψης. Για το σκοπό αυτό, το sensor δεν έχει, 

σχεδιαστικά, εξ’ αρχής και άµεση πρόσβαση στο σύνολο των items που αποτελούν τον εικονικό 

κόσµο. Αντίθετα, αποκτά πρόσβαση σε ένα µέρος αυτών, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι 

ισχύοντες περιορισµοί, βάσει της παρακάτω διαδικασίας. 

Αρχικά, το sensor υποβάλλει µία αίτηση πρόσβασης σε items προς το εικονικό περιβάλλον. 

Στη συνέχεια, το εικονικό περιβάλλον αξιολογεί τους ισχύοντες περιορισµούς καθώς και 

διάφορες παραµέτρους που αφορούν το ίδιο το sensor – όπως, για παράδειγµα, τη θέση και τον 

προσανατολισµό του – και, ως αποτέλεσµα, επιλέγει ένα σύνολο items στα οποία και θα 

επιτρέψει στο αιτούµενο sensor να έχει πρόσβαση. Το σύνολο αυτό φέρει την ονοµασία 

αντιλη̟τά items (sensible items) και µπορεί να περιέχει όλα τα items του περιβάλλοντος, ένα µέρος 

αυτών, ή ακόµα και κανένα item. Ολοκληρώνοντας, το σύνολο των αντιληπτών items 

προωθείται στο sensor, το οποίο προχωράει στα επόµενα στάδια της διαδικασίας αντίληψης. 

Πρέπει να τονιστεί πως οι περιορισµοί αυτής της κατηγορίας δεν µπορούν να οριοθετήσουν την 

πληροφορία η οποία είναι διαθέσιµη για τα αντιληπτά items – αυτή εξαρτάται από το semantic 

aspect του καθενός item και, στη γενική περίπτωση, αναλογεί στο σύνολο της πληροφορίας που 

αυτό παρέχει. Έτσι, το sensor έχει τη δυνατότητα να προσπελάσει το semantic aspect κάθε 

αντιληπτού item και να το επεξεργαστεί κατά βούληση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.3.2. 

Σαν παράδειγµα, ας θεωρηθεί ένα sensor που εξοµοιώνει ένα ανθρώπινο αυτί. Ανεξάρτητα του 

κατά πόσο η ακοή του φέροντος είναι καλή ή κακή, ένα αυτί δεν µπορεί να συλλάβει ήχους των 

οποίων η ακουστότητα είναι µικρότερη από κάποιο κατώφλι, είτε γιατί αυτοί παράγονται εξ’ 

αρχής σε χαµηλή ένταση είτε γιατί οι πηγές τους βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση. 

Προκειµένου, λοιπόν, η λειτουργία ενός τέτοιου sensor να παράγει πιστευτά αποτελέσµατα, 

δηλαδή ανάλογα µε αυτά τα οποία ένας άνθρωπος – παρατηρητής θα περίµενε να βιώσει 

σύµφωνα µε τη γνώση του για το πως λειτουργεί το εν λόγω αισθητήριο, το εικονικό περιβάλλον 

πραγµατοποιεί, σε κάθε επανάληψη της διαδικασίας αντίληψης, µία προπαρασκευαστική 
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διαδικασία διαλογής µεταξύ του συνόλου των items του εικονικού κόσµου, επιτρέποντας στο 

sensor πρόσβαση µόνο σε αυτά που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη από κάποιο όριο. 

Η παραπάνω λογική εφαρµογής, από το ίδιο το εικονικό περιβάλλον, περιορισµών στις 

δυνατότητες αντίληψης εικονικών πρακτόρων έχει, πέραν της πιστευτότητας, πρόσθετα 

πλεονεκτήµατα σε τεχνικό επίπεδο, καθώς τα εικονικά περιβάλλοντα είναι ιδιαίτερα απαιτητικά 

σε πόρους υπολογιστικά συστήµατα µε εξ’ ορισµού απαιτήσεις λειτουργίας σε πραγµατικό 

χρόνο. Η επιλογή µέρους του συνόλου των items του εικονικού κόσµου για προώθηση σε 

περαιτέρω υπολογιστικές διαδικασίες έχει σηµαντικά οφέλη ως προς τον απαιτούµενο 

αποθηκευτικό χώρο και το χρόνο εκτέλεσης των εµπλεκοµένων διεργασιών. Σαν αποτέλεσµα, 

αυξάνονται οι πιθανότητες για συνολικά µεγαλύτερη ταχύτητα λειτουργίας του συστήµατος, 

συνεχή σταθερότητα και οµαλότερη ανταπόκρισή του, µε µικρή έως και αµελητέα εξάρτηση 

από τον αριθµό των items που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της εκτέλεσης µίας διαδικασίας 

αντίληψης και, κατ’ επέκταση, του συνολικού αριθµού items στον εικονικό κόσµο. 

5.3.3.2 Περιορισµοί αντίληψης σε επίπεδο sensor 

Περιορισµοί στις δυνατότητες αντίληψης ενός sensor επιβάλλονται και από το ίδιο. Ενώ στην 

προηγούµενη περίπτωση ο στόχος ήταν η διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου πιστευτότητας 

από το εικονικό περιβάλλον γενικά, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 

sensor, καθώς και η επιβολή περιορισµών χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα παράκαµψής τους µε 

πρωτοβουλία των sensors, στην προκειµένη περίπτωση οι περιορισµοί στοχεύουν σε 

περισσότερο πιστευτές διαδικασίες αντίληψης µε βάση εξειδικευµένη γνώση για τις 

ιδιαιτερότητες κάποιου συγκεκριµένου τύπου sensor και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της 

λειτουργίας του. Οι περιορισµοί αυτοί επιβάλλονται από το ίδιο το sensor, ο σχεδιασµός τους 

αποτελεί ευθύνη του σχεδιαστή του εικονικού πράκτορα, ενώ τα αποτελέσµατα της εφαρµογής 

τους εξαρτώνται από την υλοποίηση του κάθε sensor. 

Σε αντίθεση µε τους αντίστοιχους που επιβάλλονται από το εικονικό περιβάλλον, οι περιορισµοί 

αυτοί είναι επιτρεπτό να επηρεάζουν την πληροφορία που προκύπτει ως αποτέλεσµα µίας 

διαδικασίας αντίληψης, είτε σε επίπεδο item είτε σε επίπεδο πληροφοριακού περιεχοµένου του 

semantic aspect. Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν τόσο το σύνολο των αντιληπτών 

items όσο και την διαθέσιµη για το καθένα πληροφορία. Αυτό είναι εφικτό χάρη στο ότι το 

sensor έχει άµεση και πλήρη πρόσβαση στην πληροφορία που παρέχει το semantic aspect σαν 

δοµή δεδοµένων, όπως επίσης και την δυνατότητα να την επεξεργαστεί µε οποιοδήποτε τρόπο, 

όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.3.2. 

Σαν παράδειγµα, ας υποτεθεί ότι το παραπάνω sensor το οποίο προσοµοιώνει ένα ανθρώπινο 

αυτί έχει τη δυνατότητα να συλλαµβάνει µόνο ήχους (αν και αυτό φαντάζει αυτονόητο για τον 

αναγνώστη, δεν είναι το ίδιο αυτονόητο για ένα εικονικό περιβάλλον) και µόνο αν η συχνότητά 

τους βρίσκεται µέσα σε δεδοµένο εύρος. Ας υποτεθεί επίσης ότι το χαρακτηριστικό αυτό είναι 
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παραµετροποιήσιµο ανά εικονικό πράκτορα. Χάρη στη δυνατότητα εφαρµογής περιορισµών 

αντίληψης, κάτι τέτοιο είναι δυνατό να υλοποιηθεί ως µία διαδικασία περαιτέρω διαλογής items 

µεταξύ αυτών που ήδη έχουν προωθηθεί στο sensor από το εικονικό περιβάλλον ως αντιληπτά. 

Ειδικότερα, λειτουργώντας σε µία ακολουθία σταδίων που προσεγγίζουν την λειτουργία του 

αντίστοιχου αισθητήριου συστήµατος στον φυσικό κόσµο, το sensor µπορεί να επιλέγει items 

που αντιπροσωπεύουν ήχο, αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα, και κατόπιν να επιλέγει µόνο αυτά που 

αντιστοιχούν σε επιτρεπτές συχνότητες. ∆εδοµένου, ακόµα, ότι το sensor αποτελεί, ουσιαστικά, 

συστατικό ενός εικονικού σώµατος, είναι εφικτό να γίνει ο σχεδιασµός του µε τρόπο ώστε να 

επιτρέπεται η παραµετροποίησή του ανά εικονικό σώµα και να υποστηρίζεται έτσι η ζητούµενη 

δυνατότητα προσαρµογής των δυνατοτήτων «ακοής» του καθενός εικονικού πράκτορα. 

Αντίστοιχα πρακτικά πλεονεκτήµατα σε επίπεδο λειτουργίας του εικονικού περιβάλλοντος 

υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση, καθώς µειώνεται ο όγκος των δεδοµένων που καλούνται 

να επεξεργαστούν τα συστατικά του εικονικού πράκτορα τα οποία αξιοποιούν τα αποτελέσµατα 

των διαδικασιών αντίληψης. Έτσι, ενισχύονται ακόµα περισσότερο οι προοπτικές για ταχύτερη, 

σταθερότερη και οµαλότερη λειτουργία του συστήµατος. 

5.3.3.3 Συσχετισµός µε εικονικό σώµα 

Σε αντιστοιχία µε ένα ανθρώπινο µάτι, αυτί, κ.τ.λ., η λειτουργία ενός  εικονικού αισθητήρα 

επηρεάζεται γενικά από τη θέση και τον προσανατολισµό του. Αφ’ ενός, ο αισθητήρας µπορεί 

να µετακινείται (άκρη ενός δακτύλου) και να περιστρέφεται (αυτί, βολβός µατιού), ανάλογα µε 

τις παραµέτρους θέσης και προσανατολισµού άλλων µερών του εικονικού σώµατος µε τα οποία 

τον συνδέει κάποια σαφής χωρική σχέση. Αντίστοιχα, η θέση και ο προσανατολισµός του 

µεταβάλλονται καθώς το ίδιο το εικονικό σώµα µετακινείται και περιστρέφεται. Για το σκοπό 

αυτό, το sensor διαθέτει την ικανότητα χωρικού συσχετισµού µε κόµβους του physical aspect 

του εικονικού σώµατος. Σαν αποτέλεσµα, η θέση και ο προσανατολισµός του εξαρτώνται από 

την ανά πάσα στιγµή θέση και τον ανά πάσα στιγµή προσανατολισµό συγκεκριµένου τµήµατος 

του εικονικού σώµατος, όπως απεικονίζεται και στο σχήµα 5.3 παρακάτω. 

  

a. Ο εικονικός ̟ράκτορας κοιτά µ̟ροστά b. Ο εικονικός ̟ράκτορας κοιτά στο ̟λάι 

Σχήµα 5.3 – Στάση εικονικού σώµατος και ̟ροσανατολισµός sensor 

Με στόχο την αυξηµένη ευελιξία στον χωρικό συσχετισµό ενός sensor µε µέρη του εικονικού 

σώµατος, καθώς και τη µέγιστη απεξάρτηση από τις σχεδιαστικές και τεχνικές λεπτοµέρειες της 
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φυσικής αναπαράστασής του, ο µηχανισµός συσχετισµού επιτρέπει τη µετατόπιση και την 

περιστροφή του sensor στο σύστηµα συντεταγµένων του κόµβου του physical aspect µε τον 

οποίο σχετίζεται. Το αποτέλεσµα είναι ο σχετικός προσανατολισµός του sensor ως προς τη 

φυσική αναπαράσταση του εικονικού σώµατος και των µερών του, και, σαν αποτέλεσµα, η 

πιστευτότερη τοποθέτησή του ανά πάσα στιγµή στο χώρο, µε την αντίστοιχη επιρροή στα 

αποτελέσµατα των διαδικασιών αντίληψης που πραγµατοποιεί. 

5.3.3.4 Field-of-sense 

Με στόχο τη διασφάλιση – ανεξαρτήτως της εφαρµογής – ενός ελαχίστου δυνατοτήτων 

επιβολής περιορισµών από το εικονικό περιβάλλον στις διαδικασίες αντίληψης, η προτεινόµενη 

αναπαράσταση εισάγει την έννοια του field-of-sense. 

 

Σχήµα 5.4 – Field-of-sense 

Ως field-of-sense ορίζεται η περιοχή του τρισδιάστατου χώρου 

field-of-sense = (Wh ∩ Wv) - Snear 

για την οποία ισχύει: 

• Wh: σφήνα (wedge) σε σφαίρα Sfar µε ακµή στον άξονα y και γωνία hh, η κάθε πλευρά σε 

γωνία hh/2 από το επίπεδο xy, 

• Wv: σφήνα (wedge) σε σφαίρα Sfar µε ακµή στον άξονα z και γωνία hv, η κάθε πλευρά σε 

γωνία hv/2 από το επίπεδο xz, 

• Sfar: σφαίρα µε κέντρο c και ακτίνα dfar, 

• Snear: σφαίρα µε κέντρο c και ακτίνα dnear, 

• dfar ≥ dnear, dnear ≥ 0 

x 

z 

y 
 

Wv (vertical wedge) 

Wh (horizontal wedge) 

W = Wh ∩ Wv 

Snear 

Sfar 
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Έτσι, το field-of-sense ορίζεται και ως (c, dfar, dnear, hh, hv). Στο σχήµα 5.4 παραπάνω, φαίνονται 

οι σφαίρες Sfar και Snear, τα Wh και Wv καθώς και η τοµή τους, ενώ η αρχή των αξόνων βρίσκεται 

στο σηµείο c. Η διαφορά του W µε τη σφαίρα Snear (διαφορά η οποία αντιστοιχεί και στο χώρο 

που ανήκει στο W αλλά όχι στη σφαίρα Snear) αντιστοιχεί στο field-of-sense. 

Τελικά, το field-of-sense καταλήγει να έχει τη µορφή που απεικονίζεται, από διάφορες οπτικές 

γωνίες, στο σχήµα 5.5 παρακάτω: 

    

Σχήµα 5.5 – Field-of-sense, διάφορες α̟όψεις 

Το field-of-sense αξιοποιείται ως εξής. Οι τιµές hh και hv ορίζονται από κάθε sensor ξεχωριστά. 

∆ιαισθητικά, αντιπροσωπεύουν ένα εύρος οριζόντιων και κατακόρυφων γωνιών µέσα στις οποίες 

µπορούν διάφορα items να γίνουν αντιληπτά. Επιπλέον, κάθε sensor ορίζει τις τιµές dsfar και 

dsnear, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την µέγιστη και την ελάχιστη, αντίστοιχα, απόσταση στην 

οποία items µπορούν, ανά πάσα στιγµή, να γίνουν αντιληπτά από το συγκεκριµένο sensor. Τόσο 

οι τιµές hh και hv όσο και οι dsfar και dsnear µπορούν να είναι σταθερές ή να µεταβάλλονται 

ανάλογα µε διάφορες παραµέτρους που αφορούν την υλοποίηση του κάθε sensor και το είδος 

του αισθητηρίου συστήµατος που αναπαριστά. Για παράδειγµα, ένα sensor που αναπαριστά ένα 

µάτι θα µπορούσε να υφίσταται διαδοχική µείωση της τιµής dsfar µε την πάροδο του χρόνου, 

µεταφέροντας, έτσι, στον εικονικό κόσµο τα αποτελέσµατα της φυσικής καταπόνησης του 

µατιού ενός βιολογικού οργανισµού µε την πάροδο του χρόνου. 

Από την άλλη µεριά, το εικονικό περιβάλλον ορίζει τις τιµές dmax και dmin, µε dmax ≥ dmin και 

dmin ≥ 0, ο οποίες αντιπροσωπεύουν την µέγιστη και την ελάχιστη, αντίστοιχα, απόσταση στην 

οποία το ίδιο το εικονικό περιβάλλον επιτρέπει σε items να γίνουν αντιληπτά από οποιοδήποτε 

sensor, ανεξάρτητα από την υλοποίηση του καθενός. Οι τιµές αυτές µπορούν να είναι σταθερές 

ή να µεταβάλλονται ανάλογα µε παραµέτρους που αφορούν το ίδιο το εικονικό περιβάλλον. Για 

παράδειγµα, σε έναν εικονικό κόσµο στον οποίο κάνουν την εµφάνισή τους περιοδικά καιρικά 

φαινόµενα, η τιµή dmax µπορεί να µειώνεται όταν βρέχει ή όταν επικρατεί οµίχλη σε σχέση µε 

όταν επικρατεί ηλιοφάνεια. Ακόµα, θα µπορούσε να αυξοµειώνεται ανάλογα µε την ώρα και να 

λαµβάνει µεγαλύτερες τιµές κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το εικονικό περιβάλλον καταλήγει σε ένα σύνολο A αντιληπτών 

αντικειµένων για το sensor s µε βάση την παρακάτω διαδικασία. Αρχικά, το εικονικό 

περιβάλλον προσπελαύνει τις τιµές dsfar και dsnear όπως αυτές δίνονται από το s τη στιγµή 

εκτέλεσης της διαδικασίας. Στη συνέχεια, επιλέγει τις τιµές dfar = min(dsfar, dmax) και  

dnear = max(dsnear, dmin). Κατόπιν και για κάθε item i υπολογίζει την τοµή Oi µεταξύ του 
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περικλείοντος σχήµατος του i και του field-of-sense (c, dfar, dnear, hh, hv), όπου για το σηµείο c 

λαµβάνει το βαρύκεντρο του περικλείοντος σχήµατος του κόµβου του physical aspect µε τον 

οποίο σχετίζεται το s. Αν είναι Oi ≠ ∅, τότε και µόνο τότε i ∈ Α. Ουσιαστικά, η παραπάνω 

διαδικασία επιλέγει τα items τα οποία είναι σε τέτοια απόσταση από το sensor ώστε να µην είναι 

µακρύτερα από ή πλησιέστερα σε αυτό από ότι τόσο το ίδιο το sensor όσο και το εικονικό 

περιβάλλον επιτρέπουν, όπως επίσης και µέσα σε συγκεκριµένο εύρος οριζόντιων και 

κατακόρυφων γωνιών. 

Ας σηµειωθεί εδώ ότι, ενώ οι τιµές dsnear και dmin ίσως φαντάζουν περιττές, ο ορισµός τους 

εξυπηρετεί συγκεκριµένες ανάγκες, σε τεχνικό, κυρίως, επίπεδο. Η συµβολή τους συνίσταται 

στην απεµπλοκή του εικονικού περιβάλλοντος από την υποχρέωση επεξεργασίας πολύ µικρών, 

αναλογικά, αποστάσεων. Έτσι επιτρέπουν την βέλτιστη εκµετάλλευση της ακρίβειας που 

υποστηρίζουν οι διαθέσιµοι από την υλοποίηση τύποι κινητής υποδιαστολής στην αποθήκευση 

τιµών απόστασης και την αποφυγή προβληµάτων που σχετίζονται µε ανακριβές z-buffering 

[Foley1990] κατά τη µορφοποίηση. 

Είναι, επίσης, σηµαντικό να τονιστεί πως, σε συµφωνία µε την ανάλυση της παραγράφου 5.3.3.2, 

η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την κατάργηση των περιορισµών στις δυνατότητες αντίληψης ενός 

sensor, εάν για το sensor αυτό ισχύει (dsfar, dsnear, hh, hv) = (dmax, 0, 2̟, 2̟), µε δεδοµένη κάποια 

µέγιστη απόσταση dmax για το εικονικό περιβάλλον ή, εναλλακτικά, κάποια αρκετά µεγάλη τιµή. 

Σε µία τέτοια περίπτωση, το field-of-sense ισοδυναµεί µε µία σφαίρα µε ακτίνα dmax και κέντρο 

στο κέντρο του περικλείοντος σχήµατος του κόµβου µε τον οποίο σχετίζεται το sensor. 

5.3.4 Επεξεργασία δεδοµένων 

Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας λήψης δεδοµένων αντίληψης, το sensor 

προχωράει στην πραγµατοποίηση µίας εξ’ ίσου σηµαντικής λειτουργίας: την επεξεργασία των 

δεδοµένων αυτών µε στόχο την παραγωγή του συνόλου της διαθέσιµης στα υπόλοιπα συστατικά 

του εικονικού πράκτορα γνώσης για τον εικονικό κόσµο. 

5.3.4.1 Είδη επεξεργασίας 

∆εδοµένου του ότι η αναπαράσταση δεν ορίζει κάποιο τυπικό µοντέλο περιγραφής των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων ενός sensor πέραν του field-of-sense, το 

αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το είδος του αισθητηρίου 

συστήµατος που αναπαριστά ο sensor καθώς επίσης και την υλοποίηση του. Έτσι, ένα sensor 

µπορεί να επεκτείνει ή να περιορίζει το σηµασιολογικό περιεχόµενο των διαθέσιµων δεδοµένων 

αντίληψης ή ακόµα και να το υιοθετεί αµετάβλητο (αν και κάτι τέτοιο είναι µάλλον απίθανο 

δεδοµένου του ότι οι συνολικές δυνατότητες αντίληψης ενός εικονικού πράκτορα κατανέµονται 

σε ένα σύνολο αισθητήρων, ο καθένας µε εξειδίκευση τόσο ως προς το είδος της πληροφορίας η 

οποία τον αφορά, όσο και ως προς το χειρισµό της). 
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Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο το sensor να έχει την ικανότητα να χειρίζεται το semantic 

aspect, ως δοµή δεδοµένων, τόσο συντακτικά – όπως είναι απαραίτητο, άλλωστε, και για τη 

διαδικασία λήψης δεδοµένων αντίληψης – όσο και σηµασιολογικά. Συγκεκριµένα, κάθε sensor 

έχει τουλάχιστον τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και να χειρίζεται δεδοµένα που αφορούν 

χαρακτηριστικά του item (item class, θέση, προσανατολισµός, διαστάσεις περικλείοντος 

σχήµατος). Από εκεί και πέρα, ανάλογα µε την υλοποίησή του και την καταγεγραµµένη σε αυτή 

γνώση πάνω στη σηµασιολογία ενός εύρους item classes, το sensor µπορεί να εκτελεί 

εξειδικευµένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδοµένων αντίληψης για κάποιο item αξιοποιώντας 

τους διαθέσιµους γι’ αυτό σχολιασµούς. 

Σαν παράδειγµα για τα παραπάνω, έστω ένα sensor που αναπαριστά έναν ηλεκτρονικό 

ανιχνευτή κίνησης στον οποίο, σε κάποια δεδοµένη χρονική στιγµή, καθίσταται διαθέσιµο από 

το εικονικό περιβάλλον ένα συγκεκριµένο σύνολο αντιληπτών items. Το sensor αυτό θα 

µπορούσε να λειτουργεί ως εξής. Σε πρώτη φάση, επιλέγει από το σύνολο των αντιληπτών items 

µόνο εκείνα που κινούνται, πιθανότατα συγκρίνοντας τη θέση του καθενός τη στιγµή της 

διαδικασίας µε άλλες παλαιότερα καταγεγραµµένες, τεχνική για την υλοποίηση της οποίας είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνο το ίδιο. Για τα items αυτά, δεν αποθηκεύει κανένα άλλο δεδοµένο πέραν 

µίας ένδειξης ότι κινούνται και, πιθανόν, διάφορα χαρακτηριστικά της κίνησής τους όπως θέση, 

ταχύτητα και κατεύθυνση. ∆εν αποθηκεύει, για παράδειγµα, δεδοµένα σχετικά µε τις διαστάσεις 

τους, παρά το γεγονός ότι, σύµφωνα µε την αναπαράσταση, η σχετική πληροφορία είναι άµεσα 

διαθέσιµη για κάθε item ως χαρακτηριστικό. 

Στο παραπάνω παράδειγµα, ένα sensor επεξεργάζεται τα διαθέσιµα δεδοµένα αντίληψης µε δύο 

τρόπους. Αφ’ ενός, παράγει πρόσθετη, έµµεσα διαθέσιµη από το περιβάλλον γνώση σχετικά µε 

τα αντιληπτά items. Από την άλλη µεριά, περιορίζει ενεργά και επιλεκτικά την άµεσα διαθέσιµη 

για αυτά γνώση, προβαίνοντας στην αποθήκευση µέρους αυτής. Η υποστήριξη που παρέχει το 

sensor, ως δοµή δεδοµένων, σε τέτοιας µορφής διαδικασίες επεξεργασίας δεδοµένων αντίληψης 

επιτρέπει, σαν αποτέλεσµα, την υλοποίηση sensors µε εξειδικευµένες λειτουργικές απαιτήσεις 

και δυνατότητες αλλά, ταυτόχρονα, µε προτυποποιηµένη διαλειτουργικότητα και δυνατότητα 

επικοινωνίας µε τα λοιπά συστατικά ενός εικονικού πράκτορα. 

5.3.4.2 Αποθήκευση γνώσης 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να τονιστεί πως η γνώση που παράγεται από ένα sensor σαν 

αποτέλεσµα επεξεργασίας δεδοµένων αντίληψης, αναπαρίσταται εσωτερικά και αποθηκεύεται σε 

συµφωνία µε την ίδια γραµµατική που ισχύει και για τα δεδοµένα που αποθηκεύονται όπως 

λαµβάνονται από το εικονικό περιβάλλον χωρίς να υφίστανται κάποια επεξεργασία. Έτσι, σε 

συντακτικό επίπεδο, τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του sensor είναι διαθέσιµα στα υπόλοιπα 

συστατικά του εικονικού πράκτορα µε οµοιοµορφία και διαφάνεια, χωρίς να απαιτούν 

εξειδικευµένο χειρισµό, ενώ είναι διαχωρίσιµα σε σηµασιολογικό και µόνο επίπεδο. 
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Με βάση το παραπάνω, η αναπαράσταση εισάγει ένα βασικό τύπο δεδοµένων για 

αναπαράσταση γνώσης εσωτερικά στο sensor και πρόσβαση από άλλες πλευρές σε 

αποθηκευµένη γνώση. Ο τύπος αυτός ονοµάζεται percept, ενώ, σαν δοµή δεδοµένων, αναπαριστά 

είτε (α) ένα και µοναδικό χαρακτηριστικό ή σχολιασµό του item, όπως ακριβώς το sensor το 

έλαβε από το εικονικό περιβάλλον, ή (β) το αποτέλεσµα ενός βήµατος επεξεργασίας δεδοµένων 

αντίληψης. Για τη φιλοξενία του πληροφοριακού του περιεχοµένου, το percept φέρει ένα και 

µόνο πεδίο µε την ονοµασία value, του οποίου ο συµπαγής τύπος – άρα και ο µετέπειτα 

σηµασιολογικός χειρισµός – εξαρτάται αποκλειστικά από την υλοποίηση. Τελικά, η συνολική 

γνώση που συνιστά το αποτέλεσµα µίας ολοκληρωµένης διαδικασίας αντίληψης, αποθηκεύεται 

εσωτερικά στο sensor, αλλά και διατίθεται στην όποια ενδιαφερόµενη πλευρά, υπό τη µορφή 

ενός συνόλου percepts. 

5.3.5 Πρόσβαση σε δεδοµένα αντίληψης 

Η πρόσβαση συστατικών του εικονικού πράκτορα σε διαθέσιµη για το περιβάλλον γνώση δεν 

ακολουθεί τη λογική της προώθησης (push) µε πρωτοβουλία του sensor. Μία τέτοια 

προσέγγιση συγχρονισµένης προώθησης, υλοποιηµένη κατά το σχεδιαστικό πρότυπο 

«̟αραγωγός-καταναλωτής» («producer-consumer» design pattern) [Gamma1994], θα είχε σηµαντικά 

µειονεκτήµατα. Από τη µία µεριά, τα όποια ενδιαφερόµενα συστατικά θα έπρεπε να 

αναστέλλουν τη λειτουργία τους όποτε χρειάζονταν γνώση για το περιβάλλον, αναµένοντας 

ανάλογη διαθεσιµότητα από τη µεριά του sensor. Από την άλλη, το ίδιο το sensor θα έπρεπε να 

αναµένει τα διάφορα συστατικά, στα οποία και σκόπευε να προωθήσει γνώση για το περιβάλλον, 

να ολοκληρώσουν τις όποιες διεργασίες πιθανώς εκτελούσαν εκείνη τη στιγµή. Και στις δύο 

περιπτώσεις, το αποτέλεσµα θα ήταν η αµφίβολη εγκυρότητα και χρησιµότητα της 

παρεχόµενης γνώσης τη στιγµή λήψης της. Ακόµα, θα επιβραδυνόταν σηµαντικά τόσο η 

λειτουργία του sensor όσο και άλλων συστατικών. Κάτι τέτοιο, αν δεν αντιµετωπιστεί 

σχεδιαστικά, οδηγεί σε σηµαντική µείωση της συχνότητας µε την οποία το sensor είναι ικανό να 

αντιληφθεί το περιβάλλον, δηµιουργώντας έτσι τον κίνδυνο να µην γίνει αντιληπτή πληροφορία 

µε µικρή διάρκεια ζωής. Ταυτόχρονα, επιβραδύνει συνολικά τη λειτουργία του εικονικού 

πράκτορα εισάγοντας «νεκρό» χρόνο στη λειτουργία των επιµέρους συστατικών του. 

Για να αντιµετωπίσει τα παραπάνω προβλήµατα, η αναπαράσταση υιοθετεί µία σχεδιαστική 

προσέγγιση ασύγχρονης πρόσβασης από την όποια ενδιαφερόµενη πλευρά στην αποθηκευµένη 

στο sensor γνώση. Συγκεκριµένα, το sensor λαµβάνει αιτήσεις πρόσβασης σε αποθηκευµένη 

γνώση µε βάση συγκεκριµένες χρονικές αναφορές. Η απάντηση του sensor σε µία τέτοια αίτηση 

αποτελείται, στη γενική περίπτωση, από ένα σύνολο percepts. Η σχέση της απάντησης µε τη 

χρονική στιγµή t που ορίζεται από την αίτηση αφορά το ίδιο το sensor και την υλοποίησή του. 

∆ιάφορες περιπτώσεις θα µπορούσαν να είναι οι παρακάτω: 
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� Ένα sensor αποθηκεύει µόνο τα percepts που παρήχθησαν από την τελευταία διαδικασία 

αντίληψης την οποία ολοκλήρωσε, καταγράφοντας και τη χρονική στιγµή tp στην οποία 

αυτά αντιστοιχούν, ενώ διαγράφει όλα τα προηγούµενα αποτελέσµατα. Έτσι, επιλέγει να 

απαντήσει µόνο αν t ≥ tp, δηλαδή αν τα η τελευταία διαδικασία αντίληψης ολοκληρώθηκε 

πριν τη χρονική στιγµή για την οποία γίνεται αίτηση. Ένα τέτοιο sensor δε διατηρεί 

«ιστορικό» γνώσης για τον εικονικό κόσµο, και δεν µπορεί να αξιοποιηθεί από διαδικασίες 

επεξεργασίας που βασίζονται στη µεταβολή σηµασιολογικής πληροφορίας µε το χρόνο. 

� Ένα sensor αποθηκεύει τα αποτελέσµατα πολλαπλών διαδικασιών αντίληψης ως σύνολα 

percepts Pi, 0 ≤ i < m, όπου m το µέγιστο επιτρεπτό πλήθος καταγραφών, καταγράφοντας, 

για το κάθε ένα, τη χρονική στιγµή ti στην οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία αντίληψης 

που το παρήγαγε. Έτσι, αν έχει αποθηκεύσει n τέτοια σύνολα, έχει τη δυνατότητα να 

απαντήσει µε το σύνολο Pk σε αίτηµα µε χρονική αναφορά t αν ∃ k: 0 ≤ k < (n – 1), 

tk ≤ t < tk+1, ή µε το Pn-1 αν t ≥ tn-1. Ένα τέτοιο sensor διαθέτει µίας µορφής «µνήµη» για το 

περιβάλλον και, ως αποτέλεσµα, µπορεί να αξιοποιηθεί από διαδικασίες επεξεργασίας που 

απαιτούν διαθεσιµότητα πληροφορίας για χρονικά διαστήµατα. 

Χάρη στην παραπάνω σχεδιαστική προσέγγιση, εξασφαλίζεται η διαθεσιµότητα γνώσης για το 

περιβάλλον όποτε και αν απαιτείται, για αυθαίρετα επιλεγµένη χρονική στιγµή και χωρίς να 

παρεµποδίζεται η λειτουργία ούτε του sensor ούτε των υπόλοιπων συστατικών του εικονικού 

πράκτορα. Εξ’ άλλου, µε την υιοθέτηση από τη µεριά της υλοποίησης του sensor ενός µέγιστου 

πλήθους αποθηκευµένων συνόλων percepts, εξασφαλίζεται η οµαλότητα στη λειτουργία και την 

απόκρισή του, ενώ περιορίζονται οι απαιτήσεις του σε αποθηκευτικό χώρο και άλλους πόρους. 

5.3.6 Perception aspect και εικονικό περιβάλλον 

Το perception aspect αντιπροσωπεύει ένα προτυποποιηµένο σηµείο πρόσβασης στο σύνολο 

των διαθέσιµων αισθητήρων και των δυνατοτήτων αντίληψης ενός εικονικού πράκτορα. Ως 

τέτοιο, αποτελεί το µόνο µέσο χάρη στο οποίο ο εικονικός πράκτορας µπορεί να αντιληφθεί τον 

εικονικό κόσµο ή, µε άλλα λόγια, τα items που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του. 

Ουσιαστικά, η ύπαρξη perception aspect µε ένα τουλάχιστον sensor εγγυάται ότι ο εικονικός 

πράκτορας είναι ικανός για ένα ελάχιστο δυνατοτήτων αντίληψης του οποιουδήποτε εικονικού 

κόσµου, σε συµφωνία, φυσικά, µε την προτεινόµενη αναπαράσταση. 
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Σχήµα 5.6 – ∆ιαδικασία αντίληψης, συνεργαζόµενα µέρη 

Στο sequence diagram στο σχήµα 5.6 παραπάνω απεικονίζεται η συνολική λειτουργία του 

perception aspect ως προς τις αλληλεπιδράσεις του µε άλλα συστατικά του εικονικού 

περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια µίας ολοκληρωµένης διαδικασίας αντίληψης, αλλά και κατά τη 

διάρκεια της µετέπειτα πρόσβασης σε διαθέσιµα δεδοµένα. 

5.4 Activity aspect 

Το activity aspect περιγράφει τις δυνατότητες ενός εικονικού πράκτορα για δράση επί άλλων 

items. Συγκεκριµένα, περιγράφει πως οι δυνατότητες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

αξιοποιήσουν διαθέσιµη λειτουργικότητα από τη µεριά των items, πως η λειτουργικότητα αυτή 

δεσµεύεται προσωρινά µε στόχο την αποκλειστική χρήση από συγκεκριµένο εικονικό 

πράκτορα, και πως η διαδικασία της αλληλεπίδρασης αυτή καθ’ αυτή επικυρώνεται, εκκινείται, 

παρακολουθείται και ολοκληρώνεται. Καλύπτει τις απαιτήσεις δυνατοτήτων εικονικών 

πρακτόρων για δράση, όπως αυτές αναλύονται στην παράγραφο 3.4.2. 

:AbstractAccessAspect s:AbstractSensor a:AbstractSemanticAspect 

sensory operation 

p:AbstractPercept 
sense() 

new 

access semantic aspect 

a 

add q 

process p 

add s 

get(t) 

p 

[all s] 

loop 

i:AbstractItem 

[sensible i] 

loop 

s 

access sensory data 

q 
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5.4.1 Βασικές έννοιες 

Σε πλήρη αντιστοιχία µε το perception aspect, το activity aspect, ως δοµή δεδοµένων, αποτελεί 

ένα σηµείο πρόσβασης στο σύνολο των διαθέσιµων effectors ενός εικονικού πράκτορα. Το 

effector είναι µία σχεδιαστική προσέγγιση για εικονικούς επιδραστές. Το activity aspect, ως 

σύνολο effectors, αντιπροσωπεύει το σύνολο των δυνατοτήτων ενός εικονικού πράκτορα για 

αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον του. 

 

Σχήµα 5.7 – Πληροφοριακό ̟εριεχόµενο activity aspect 

Όπως ισχύει και για το sensor, οι απαιτήσεις από το effector διαφοροποιούνται ανάλογα µε το 

είδος του επιδραστή που αναπαρίσταται σε κάθε περίπτωση, καθώς και τις ανάγκες σε τεχνικό 

επίπεδο που εξ’ ορισµού δηµιουργεί η αξιοποίηση του σε σύνθετα υπολογιστικά συστήµατα 

όπως είναι τα εικονικά περιβάλλοντα. Η λειτουργία του περιλαµβάνει διαδικασίες εντοπισµού 

διαθέσιµης από τα items του εικονικού περιβάλλοντος λειτουργικότητας, δέσµευσης και 

αξιοποίησης αυτής της λειτουργικότητας µε στόχο την επιρροή στον εικονικό κόσµο µε 

συγκεκριµένο – γνωστό στον εικονικό πράκτορα εκ των προτέρων ή ακόµα και άγνωστο – 

τρόπο, και, ταυτόχρονα, παρακολούθησης των αλληλεπιδράσεων σε σηµασιολογικό επίπεδο και 

συγκεκριµένα ως προς την κατάσταση, τη διάρκεια και την εφικτότητά τους. 

Σε σχεδιαστικό επίπεδο, το effector ορίζεται ως αφηρηµένη κλάση µε την ονοµασία 

AbstractEffector. Όπως φαίνεται στο σχήµα 5.8 παρακάτω, κάθε στιγµιότυπο της κλάσης 

AbstractActivityAspect σχετίζεται µε µία αυθαίρετου µήκους ακολουθία στιγµιότυπων της 

κλάσης AbstractEffector τα οποία αναπαριστούν τα effectors του εικονικού σώµατος. Κάθε 

στιγµιότυπο της κλάσης AbstractEffector σχετίζεται µε ένα σύνολο στιγµιοτύπων της κλάσης 

AbstractAction, το οποίο αναπαριστά το σύνολο των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης του 

αντίστοιχου effector. 
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AbstractActivityAspect

AbstractEffector

+attach(AbstractAccessPoint): boolean

AbstractActivityAspectNode

AbstractAction

+execute(args...): boolean
+select(AbstractFunction...): boolean

AbstractFunction

0..1

AbstractAccessPoint

0..*0..1

 

Σχήµα 5.8 – Σχεδιασµός activity aspect 

Οι σχέσεις µε τις κλάσεις AbstractAccessPoint και AbstractFunction έχουν να κάνουν µε το 

µοντέλο αλληλεπίδρασης µεταξύ εικονικού σώµατος και item το οποίο εισάγει η προτεινόµενη 

αναπαράσταση. Όσο αφορά το όνοµα κόµβων που αναπαριστούν effectors, ο ορισµός του είναι 

αναγκαίος, ενώ συνιστάται να παρέχει µία διαισθητική αλλά συγκεκριµένη περιγραφή (π.χ., «δεξί 

χέρι», «ποµπός υπέρυθρων ακτίνων», κ.ο.κ.) 

5.4.2 Action 

Ένα effector, όπως ορίστηκε παραπάνω ως αναπαράσταση κάποιου εικονικού επιδραστή, έχει 

τη δυνατότητα να εκτελέσει συγκεκριµένα είδη ενεργειών ανάλογα µε το τι ακριβώς αναπαριστά. 

Έτσι, ένα effector που αναπαριστά ένα ανθρώπινο χέρι έχει – αφαιρετικά – τη δυνατότητα να 

πιέσει πλήκτρα, να συλλάβει αντικείµενα, να τα µετακινήσει, να τα αφήσει ελεύθερα, κ.τ.λ. Για 

την αναπαράσταση των δυνατοτήτων αυτών, η αναπαράσταση εισάγει την έννοια του action. 

∆ιαισθητικά, ένα action αντιστοιχεί σε κάποια συγκεκριµένη, µοναδική δυνατότητα του effector 

και έτσι, ως δοµή δεδοµένων, διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που το καθιστούν σαφώς 

και µοναδικά ορισµένο στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου effector. Η συµπαγής υλοποίηση των 

χαρακτηριστικών αυτών εξαρτάται από τις τεχνικές λεπτοµέρειες της συνολικής υλοποίησης του 

εικονικού περιβάλλοντος. Μία συνιστάµενη – αλλά όχι απαραίτητη – προσέγγιση είναι να 

χαρακτηρίζεται το κάθε action από ένα µοναδικό ανά effector action name, οι τιµές του οποίου 

είναι αλφαριθµητικά αυθαίρετου µήκους. 

Ένα action µπορεί να εκτελεστεί. Η εκτέλεσή του µπορεί να είναι στιγµιαία ή να έχει χρονική 

διάρκεια, καθώς επίσης και να πετύχει ή να αποτύχει. Επιπρόσθετα, µπορεί να εξαρτάται από 

διάφορες παραµέτρους. Για παράδειγµα, η εκτέλεση ενός action που αντιστοιχεί σε εφαρµογή 

πίεσης µπορεί να παραµετροποιείται ως προς την ασκούµενη δύναµη και τη γωνία εφαρµογής. 

Για το λόγο αυτό, το action διαθέτει και τα αναγκαία – για την παραµετροποίηση που απαιτεί 
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σε επίπεδο εκτέλεσης – χαρακτηριστικά. Επιπλέον, το κατά πόσο η εκτέλεση ενός action είναι 

εφικτή ή όχι εξαρτάται από διάφορους ̟εριορισµούς δυνατοτήτων αλληλε̟ίδρασης, όπως επίσης και 

ανάλογα µε τη θέση και τον προσανατολισµό του effector όπως αυτή επηρεάζεται τόσο από 

δικά του χαρακτηριστικά όσο και από παραµέτρους που αφορούν το εικονικό σώµα. 

Ίσως η σηµαντικότερη ιδιότητα του action είναι το ότι δεν περιγράφει συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα επί των items στα οποία εκτελείται. Αντίθετα, όπως θα φανεί αναλυτικά 

παρακάτω, περιγράφει συγκεκριµένους τρόπους αλληλεπίδρασης µε items βάσει της διαθέσιµης 

λειτουργικότητάς των τελευταίων, µε την όποια επίδραση σε αυτά να αναδύεται ως αποτέλεσµα 

των εκτελούµενων αλληλεπιδράσεων. Συγκεκριµένα, η εκτέλεση ενός action δεν συνίσταται στην 

απ’ ευθείας µεταβολή του µοντέλου ενός item αλλά στην εκτέλεση – σε σειρά, παράλληλα ή µε 

οποιαδήποτε άλλη λογική – κατάλληλα επιλεγµένων functions διαθέσιµων µέσω του access 

aspect του item, καθώς το τελευταίο είναι, σύµφωνα µε την προτεινόµενη αναπαράσταση, ο 

µόνος τρόπος πρόσβασης σε διαθέσιµη από το item λειτουργικότητα. Για το σκοπό αυτό, το 

effector  έχει την ικανότητα να χειρίζεται συντακτικά το access aspect ως δοµή δεδοµένων. Η 

προσέγγιση αυτή δηµιουργεί πλεονεκτήµατα σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ παράλληλα εισάγει 

συγκεκριµένες σχεδιαστικές απαιτήσεις. 

5.4.3 Μοντέλο αλληλεπίδρασης 

Με βάση τις έννοιες που ορίστηκαν παραπάνω, µία ολοκληρωµένη αλληλεπίδραση µεταξύ ενός 

εικονικού πράκτορα και ενός item ουσιαστικά συνίσταται στην εκτέλεση συγκεκριµένης 

ενέργειας από τη µεριά του εικονικού πράκτορα, ενώ περιλαµβάνει συγκεκριµένα στάδια τα 

οποία εξελίσσονται ακολουθιακά. 

5.4.3.1 Προετοιµασία 

Το πρώτο στάδιο σε µία αλληλεπίδραση µεταξύ ενός εικονικού πράκτορα και ενός item είναι 

αυτό της προετοιµασίας. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση της διαθεσιµότητας της απαραίτητης από 

τη µεριά του εικονικού πράκτορα γνώσης για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η 

γνώση αυτή συνίσταται στα παρακάτω: 

1. Target accesspoint. Το σηµείο εφαρµογής της αλληλεπίδραση στο item. Ειδικότερα, το 

µέσο πρόσβασης στην απαραίτητη από τη µεριά του item λειτουργικότητα η οποία 

καθίσταται διαθέσιµη µε τη µορφή functions. 

2. Acting effector. Το µέσο εκκίνησης και ελέγχου της αλληλεπίδρασης από τη µεριά του 

εικονικού πράκτορα. Ειδικότερα, ο πάροχος της απαραίτητης από τη µεριά του εικονικού 

πράκτορα δυνατότητας µε τη µορφή ενός action. 

3. Goal action. Η δυνατότητα του εικονικού πράκτορα η οποία αντιστοιχεί στην ζητούµενη 

αλληλεπίδραση. Πρέπει να είναι διαθέσιµη µέσω του acting effector. 
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4. Required function classes. Η λειτουργικότητα από τη µεριά του item η οποία θα 

αξιοποιηθεί από το selected action, όπως εκφράζεται µέσα από την έννοια του function 

class. Πρέπει να είναι διαθέσιµη µέσω functions του target access point. 

Η ζητούµενη γνώση µπορεί να προέρχεται από διαδικασίες αντίληψης µε αντικείµενο τον ίδιο 

τον εικονικό πράκτορα ως item, ή το περιβάλλον του. Αντιλαµβανόµενος την ίδια του την 

υπόσταση ως item µέσα στον εικονικό κόσµο, ο εικονικός πράκτορας έχει τη δυνατότητα να 

αποκτήσει γνώση για τους διαθέσιµους effectors του καθώς και τις δυνατότητες του καθενός, 

άρα και για το acting effector ως εκείνο που παρέχει το ζητούµενο goal action. Από την άλλη, 

αντιλαµβανόµενος το περιβάλλον του ως σύνολο items πέραν του ιδίου, ο εικονικός πράκτορας 

έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει γνώση για τη διαθέσιµη από αντιληπτά items λειτουργικότητα, 

άρα και για το target accesspoint ως εκείνο που ανήκει στο εµπλεκόµενο στην αλληλεπίδραση 

item και ταυτόχρονα παρέχει τα αναγκαία για την αλληλεπίδραση required functions. Αυτό 

εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι, σύµφωνα µε την αναπαράσταση και όπως ορίζεται στην 

παράγραφο 4.6.4, το semantic aspect ενός item περιγράφει και το access aspect του τελευταίου. 

5.4.3.2 Συσχετισµός effector-accesspoint 

Το δεύτερο σε σειρά στάδιο κατά τη διάρκεια µίας ολοκληρωµένης αλληλεπίδρασης µεταξύ 

ενός εικονικού πράκτορα και ενός item – η εφικτότητα του οποίου εξασφαλίζεται χάρη στη 

διαθεσιµότητα γνώσης που προκύπτει από το στάδιο της προετοιµασίας – είναι ο συσχετισµός 

µεταξύ του εικονικού πράκτορα και του item. Η αναγκαιότητα για ένα τέτοιο συσχετισµό 

προκύπτει από την ανάλυση απαιτήσεων της παραγράφου 3.4.2 σχετικά µε τις δυνατότητες 

εικονικών πρακτόρων για εκτέλεση ενεργειών, ενώ έχει τόσο συγκεκριµένη σηµασιολογία στα 

πλαίσια του εικονικού κόσµου όσο και πρακτικά οφέλη σε επίπεδο υλοποίησης και λειτουργίας 

του εικονικού περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, ο συσχετισµός αυτός υλοποιείται ως µία σχέση 1-1 µεταξύ του acting effector και 

του target access point. Η σχέση αυτή ονοµάζεται «attachment» (προσκόλληση), ονοµασία η 

οποία παραπέµπει στην φυσική επαφή που συνήθως λαµβάνει χώρα στον φυσικό κόσµο κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης µίας ενέργειας από ένα επιδραστή πάνω σε κάποιο αντικείµενο. Σε 

σηµασιολογικό επίπεδο, το attachment υπονοεί την εξάρτηση της λειτουργίας του acting 

effector από το target accesspoint, καθώς επίσης και τον µονοσήµαντο χαρακτήρα του 

συσχετισµού και την κατ’ επέκταση δυνατότητα ενός και µόνο effector να εκµεταλλεύεται την 

λειτουργικότητα ενός συγκεκριµένου access point σε δεδοµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, 

συγκεκριµενοποιεί και την έννοια της χρονικής διάρκειας στις αλληλεπιδράσεις, καθώς µία 

αλληλεπίδραση θεωρείται ότι λαµβάνει χώρα για το συνολικό χρονικό διάστηµα ισχύος του 

attachment και όχι µόνο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του goal action. Σε πρακτικό επίπεδο, 

χάρη στο attachment επιτυγχάνεται η δέσµευση από τον acting effector της λειτουργικότητας 

του target accesspoint και µόνο, και όχι της συνολικής λειτουργικότητας ολόκληρου του item. 
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Για την επίτευξη του συσχετισµού, το acting effector υποβάλλει ένα σχετικό αίτηµα στο 

εικονικό περιβάλλον δηλώνοντας το ζητούµενο target accesspoint. Το εικονικό περιβάλλον 

µπορεί να κάνει δεκτή την αίτηση και να προχωρήσει στην υλοποίηση του attachment, ή να την 

αρνηθεί για λόγους που έχουν να κάνουν τόσο µε τη συντακτική και σηµασιολογική ορθότητα 

της ίδιας της αίτησης (π.χ. άρνηση σε περίπτωση όπου το ζητούµενο access point δεν υπάρχει) 

όσο και µε ισχύοντες περιορισµούς στην εκτέλεση ενεργειών, όπως θα φανεί παρακάτω. Σε 

περίπτωση όπου η αίτηση για συσχετισµό δεν γίνει αποδεκτή, το αναγκαίο attachment δεν 

επιτυγχάνεται και η αλληλεπίδραση αποτυγχάνει και διακόπτεται. 

5.4.3.3 Επιλογή λειτουργικότητας 

Το στάδιο που έπεται της επίτευξης attachment µεταξύ του acting effector και του target 

accesspoint – τρίτο κατά σειρά στην διάρκεια µίας ολοκληρωµένης αλληλεπίδρασης – είναι 

αυτό της επιλογής και δέσµευσης από τον acting effector της απαραίτητης για την 

αλληλεπίδραση λειτουργικότητας από τη µεριά του item. 

Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.4.2, µία δυνατότητα επιδραστή µπορεί να οριστεί µε 

βάση το είδος της διαθέσιµης από items λειτουργικότητας την οποία µπορεί να αξιοποιήσει. 

Έτσι, προκειµένου το goal action – ως αναπαράσταση κάποιας δυνατότητας του acting effector 

– να µπορέσει να εκτελεστεί στην πράξη, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επιλογή 

συγκεκριµένων functions – αναπαραστάσεις της λειτουργικότητας που µπορεί να αξιοποιήσει το 

goal action – διαθέσιµων µέσω του target access point. 

Η επιλογή γίνεται µε βάση την έννοια του function class. Ειδικότερα, κάθε action ορίζει 

συγκεκριµένα required function classes, για το σύνολο των οποίων θα πρέπει να υπάρχει µία 1-1 

αντιστοίχιση µε τα functions που διαθέτει το access point. Η αντιστοίχιση είναι επιτρεπτή 

µεταξύ ενός required function class και ενός function του οποίου το function class είναι είτε το 

ίδιο µε το required ή απόγονος του µε βάση τη σχέση ειδίκευσης που ορίστηκε στην 

παράγραφο 3.4.2. 

Η διαδικασία επιλογής functions διαθέσιµων από το target access point, όπως ορίζεται 

παραπάνω, εξασφαλίζει την διαθεσιµότητα της απαραίτητης για την εκτέλεση του goal action 

λειτουργικότητας, ή υπερσυνόλου αυτής. Για παράδειγµα, για ένα action που αναπαριστά τη 

δυνατότητα ενός effector να µετακινεί items στο επίπεδο µπορεί να επιλεγεί είτε ένα function f1 

µεταβολής των (x, y, z), ή ένα άλλο f2 µεταβολής των (x, z), συντεταγµένων της θέσης του 

αντικειµένου, καθώς τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του f2 είναι υποσύνολο των αποτελεσµάτων 

της εκτέλεσης του f1, οπότε και, κατά συνέπεια, το f2 συνδέεται µε το f1 µε µία σχέση 

κληρονοµικότητας στην οποία το f1 είναι function-πρόγονος του f2. Έτσι, εξασφαλίζεται η 

διαθεσιµότητα της απαραίτητης για την εκτέλεση της µετακίνησης στο επίπεδο 

λειτουργικότητας είτε αυτής καθ’ αυτής είτε µέσω άλλης, σηµασιολογικά ευρύτερης 

λειτουργικότητας. Σε πρακτικό επίπεδο, το function selection επιτρέπει την χρήση 
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συγκεκριµένων functions κατά τη διάρκεια επαναλαµβανόµενων εκτελέσεων του goal action 

χωρίς την ανάγκη εκ νέου επιλογής για κάθε επανάληψη. 

Για την επίτευξη της επιλογής, το acting effector υποβάλλει ένα σχετικό αίτηµα στο εικονικό 

περιβάλλον δηλώνοντας το goal action καθώς και συγκεκριµένα functions (η ύπαρξη γνώσης για 

τα οποία εξασφαλίζεται χάρη στο στάδιο της προετοιµασίας). Το εικονικό περιβάλλον κάνει 

αποδεκτή την αίτηση αν µπορεί να υπάρξει µία 1-1 και επί αντιστοίχιση των functions classes 

των δηλωµένων στην αίτηση functions και των required function classes του επίσης δηλωµένου 

στην αίτηση goal action. Αντίθετα, µπορεί να την αρνηθεί, τόσο βάσει της συντακτικής και 

σηµασιολογικής ορθότητας της αίτησης (π.χ. άρνηση σε περίπτωση όπου το δηλούµενο goal 

action ή κάποιο δηλούµενο function δεν υπάρχει), όσο και σε περίπτωση όπου η αντιστοίχιση 

δεν είναι εφικτή µε βάση τη σχέση κληρονοµικότητας µεταξύ function classes. Σε περίπτωση 

όπου η αίτηση για συσχετισµό δεν γίνει αποδεκτή, οι αναγκαίες επιλογές δεν υλοποιούνται και η 

αλληλεπίδραση αποτυγχάνει και διακόπτεται. 

5.4.3.4 Εκτέλεση action 

Το τελευταίο κατά σειρά στάδιο κατά τη διάρκεια µίας ολοκληρωµένης αλληλεπίδρασης είναι 

αυτό της εκτέλεσης, όπου και λαµβάνει χώρα η αξιοποίηση της λειτουργικότητας του item που 

αντιστοιχεί στα selected functions, µε τα όποια αποτελέσµατα στο µοντέλο του item 

υπαγορεύονται τόσο από τα αντίστοιχα function classes όσο και από την ίδια την υλοποίηση 

των selected functions. Για την εκτέλεση των functions και το συγχρονισµό µεταξύ τους είναι 

υπεύθυνη η υλοποίηση του goal action, η οποία µπορεί να υπακούει ή όχι στη σηµασιολογία και 

τις οδηγίες υλοποίησης που καθορίζει το αντίστοιχο action class, µε τις ανάλογες επιπτώσεις 

στην πιθανή επίδραση του goal action στον εικονικό κόσµο. 

Για την εκτέλεση ενός selected function στην πράξη, το goal action παράγει τα απαραίτητα 

function execution arguments – τα οποία µπορεί να προκύπτουν τόσο από τα execution 

arguments του ίδιου του goal action όσο και από άλλη γνώση διαθέσιµη µε οποιοδήποτε τρόπο 

στον effector – και υποβάλλει ένα αίτηµα για εκτέλεση του συγκεκριµένου function µε τα 

παραχθέντα function execution arguments. Με τη σειρά του, το εικονικό περιβάλλον κάνει 

δεκτή την αίτηση σε περίπτωση όπου τα function execution arguments είναι συντακτικά και 

σηµασιολογικά ορθά. Σε αντίθετη – και µόνο – περίπτωση, η αίτηση εκτέλεσης δεν γίνεται 

αποδεκτή. Σε περίπτωση όπου η εκτέλεση ενός οποιουδήποτε από τα selected functions δεν 

γίνει αποδεκτή, η εκτέλεση του goal action θεωρείται αποτυχηµένη και η αλληλεπίδραση 

αποτυγχάνει και διακόπτεται. 

Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι, σύµφωνα µε την ανάλυση απαιτήσεων της 

παραγράφου 3.4.2, η επιτυχία της αίτησης εκτέλεσης ενός function ως τµήµα της συνολικής 

εκτέλεσης ενός action δεν εξαρτάται σε καµία περίπτωση και για κανένα λόγο από τη 

σηµασιολογία των αποτελεσµάτων της εφαρµογής του function στον εικονικό κόσµο. Η µόνη, 
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σύµφωνη µε την προτεινόµενη αναπαράσταση, οδός για την παροχή πληροφορίας σε 

οποιοδήποτε συστατικό του εικονικού πράκτορα σχετικά µε την επιτυχία ή την αποτυχία, σε ένα 

τέτοιο επίπεδο, της αξιοποίησης µίας µορφής λειτουργικότητας από τη µεριά ενός item είναι η 

χρήση των διαδικασιών αντίληψης του εικονικού πράκτορα, όπως αυτές έπονται της εκτέλεσης 

του action ή πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής. 

5.4.3.5 Επανάληψη και σύνθετες µορφές αλληλεπίδρασης 

Ο διαχωρισµό των διαδικασιών συσχέτισης accesspoint – effector, επιλογής functions και 

εκτέλεσης του goal action, εφοδιάζει το προτεινόµενο µοντέλο αλληλεπίδρασης  µε κάποια 

βασικά πλεονεκτήµατα. Κατ’ αρχήν, είναι δυνατή η µόνιµη δέσµευση ενός accesspoint από 

κάποιο effector, τόσο σε επίπεδο σηµασιολογίας στο πλαίσιο του εικονικού κόσµου όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο υλοποίησης. Αυτό εξυπηρετεί περιπτώσεις όπου το accesspoint προορίζεται 

για συγκεκριµένη και µόνο χρήση, αποφορτίζοντας, σαν αποτέλεσµα, το εικονικό περιβάλλον 

από εξ ορισµού περιττές και χρονοβόρες διαδικασίες επαναλαµβανόµενης υλοποίησης 

attachment και επιλογής functions. 

Ακόµα, το στάδιο της εκτέλεσης µπορεί να λάβει χώρα περισσότερες από µία φορές –  

συνεχόµενα αλλά µε διαφορετικές παραµέτρους τη κάθε φορά – χωρίς αν είναι απαραίτητο για 

την κάθε εκτέλεση να επαναλαµβάνεται απαράλλαχτη η διαδικασία επιλογής functions. Για 

παράδειγµα, έστω acting effector µε χρήση του οποίου ένας εικονικός πράκτορας προτίθεται να 

εκτελέσει ένα goal action µε όνοµα «move», η λειτουργικότητα του οποίου συνίσταται στο να 

µετακινεί το item από την τρέχουσα θέση του (xnow, znow) στη θέση (xdest, zdest) στο επίπεδο, η 

οποία δίνεται ως action execution argument. Για να το πετύχει αυτό, το goal action θα 

µπορούσε να αξιοποιεί κάποιο function µε όνοµα «xzTranslate» µε τη δυνατότητα να τοποθετεί 

το item σε συγκεκριµένες θέσεις (x, z) στο επίπεδο,  οι οποίες του δίνονται αντίστοιχα ως 

function execution arguments. Για την επίτευξη οµαλότητας και ρεαλισµού στην κίνηση, το 

goal action «move» τµηµατοποιεί τη διαδροµή µεταξύ των θέσεων (xnow, znow) και (xdest, zdest) σε 

πολλαπλά βήµατα, και εκτελεί το function «xzTranslate» για κάθε µία από τις θέσεις αυτές, 

δηµιουργώντας έτσι την εντύπωση οµαλής, συνεχούς κίνησης αντί µίας απότοµης µετακίνησης 

από την τρέχουσα στην τελική θέση. Χάρη στο προτεινόµενο µοντέλο, τα στάδια του 

attachment και της επιλογής functions αρκεί να λάβουν χώρα µόνο µία φορά προκειµένου να 

ακολουθήσουν πολλαπλές εκτελέσεις του goal action. Ένα πρόσθετο πλεονέκτηµα της 

προσέγγισης αυτής είναι ότι το target accesspoint δεν µπορεί να δεσµευτεί από effectors άλλων 

εικονικών πρακτόρων κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αλλά υπολογίσιµου χρονικού 

διαστήµατος µεταξύ δύο διαδοχικών βηµάτων της εκτέλεσης του «move» action (κάτι που θα 

δηµιουργούσε προβλήµατα στην οµαλή εξέλιξη διαφόρων σεναρίων και θα απαιτούσε εφαρµογή 

– ίσως ad hoc – τεχνικών συγχρονισµού), καθώς το attachment δεν καταργείται µετά την 

εκτέλεση του κάθε βήµατος αλλά διατηρείται σε ισχύ για όλη τη διάρκεια της συνολικής 
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αλληλεπίδρασης. Ας σηµειωθεί ότι η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε σενάρια στα οποία 

εµπλέκονται actions µε διάρκεια και επιδράσεις µε έµφυτο χαρακτήρα εξέλιξης µε την πάροδο 

του χρόνου (όπως στο παραπάνω παράδειγµα), όπως επίσης και σε περιπτώσεις accesspoints 

προκαθορισµένης χρησιµότητας, όπως περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο. 

Επιπλέον, καθώς το µοντέλο δεν απαγορεύει την ταυτόχρονη επιλογή functions για 

περισσότερα του ενός actions, είναι δυνατή η παράλληλη εξέλιξη αλληλεπιδράσεων µέσω goal 

actions του ιδίου acting effector (άρα και του ιδίου target accesspoint), µε τα στάδια της 

εκτέλεσης να λαµβάνουν χώρα διαδοχικά και να επαναλαµβάνονται. ∆ηµιουργείται, έτσι, η 

δυνατότητα για πολύπλοκες µορφές αλληλεπίδρασης, όπως η µετακίνηση ενός item σε µη-

γραµµικές διαδροµές (για την οποία είναι απαραίτητο να εκτελούνται εναλλακτικά functions 

τόσο τοποθέτησης του item στο χώρο όσο και µεταβολής του προσανατολισµού του), γεγονός 

που δηµιουργεί τις βάσεις για την υποστήριξη εξεζητηµένων µορφών συµπεριφοράς εικονικών 

πρακτόρων, όπως είναι η εκτέλεση σύνθετων πλάνων ενεργειών, µε ρεαλιστική απεικόνιση και 

εξέλιξη σε επίπεδο µορφοποίησης του εικονικού κόσµου. 

5.4.4 Παρακολούθηση αλληλεπίδρασης 

Μία χρήσιµη δυνατότητα του effector είναι η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης µίας 

αλληλεπίδρασης. Έτσι, για κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια, το effector λαµβάνει µηνύµατα 

από το εικονικό Περιβάλλον σχετικά µε την επιτυχία ή αποτυχία των αιτήσεων για attachment 

και επιλογή functions. Επιπλέον, τόσο το effector όσο και το action λαµβάνουν µηνύµατα για 

την έναρξη και ολοκλήρωση του σταδίου της εκτέλεσης, όπως επίσης και για την εκτέλεση του 

κάθε βήµατος κατά τη διάρκειά του. Ο ακριβής µηχανισµός λήψης και αξιοποίησης των 

µηνυµάτων αυτών εξαρτάται από το τι ακριβώς αναπαριστά το κάθε effector και το κάθε action, 

όπως επίσης και από σχεδιαστικές αποφάσεις σχετικά µε την υλοποίησή τους. 

5.4.5 Περιορισµοί στις αλληλεπιδράσεις 

Όπως τα sensors, έτσι και τα effectors υφίστανται περιορισµούς στη λειτουργία τους, µε βασικό 

στόχο την πιστευτότητα. Για παράδειγµα, το ανθρώπινο ή ροµποτικό χέρι έχει – αφαιρετικά – 

τη δυνατότητα να συλλάβει αντικείµενα µόνο αν βρίσκονται µέσα σε συγκεκριµένα όρια 

ελάχιστης και µέγιστης απόστασης από αυτό. Αντίστοιχοι περιορισµοί θα περίµενε κανείς να 

επηρεάζουν ένα effector που αναπαριστά ένα ανθρώπινο ή ροµποτικό χέρι, εφ’ όσον το 

ζητούµενο είναι η λειτουργία του σε ρεαλιστική βάση. 

Οι περιορισµοί αυτοί, σε πλήρη αντιστοιχία µε τους περιορισµούς αντίληψης, διακρίνονται σε 

αυτούς που επιβάλλονται από το ίδιο το εικονικό περιβάλλον και σε αυτούς που επιβάλλονται 

από το κάθε effector ξεχωριστά. Εκτός από τον πάγιο στόχο της πιστευτότητας, ο διαχωρισµός 

τους εξυπηρετεί και την ανεξάρτητη υλοποίηση εικονικών πρακτόρων και άλλων συστατικών του 

εικονικού περιβάλλοντος. 
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5.4.5.1 Περιορισµοί αλληλεπιδράσεων από το εικονικό περιβάλλον 

Οι περιορισµοί αυτοί υπάρχουν προκειµένου να διασφαλίζεται ένας ελάχιστος βαθµός 

πιστευτότητας όσο αφορά το ποιες αλληλεπιδράσεις είναι ανά πάσα στιγµή επιτρεπτές. Εξ’ 

άλλου, η ύπαρξή τους µηδενίζει την πιθανότητα να εµφανιστούν «παντοδύναµοι» πράκτορες, αν 

κάτι τέτοιο είναι επιθυµητό για µία συγκεκριµένη εφαρµογή. Επιβάλλονται από το ίδιο το 

σύστηµα και ο ορισµός τους είναι ευθύνη του σχεδιαστή του εικονικού κόσµου. 

Ειδικότερα, οι περιορισµοί αυτοί εφαρµόζονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του σταδίου 

συσχέτισης acting effector – target access point και επηρεάζουν, όπως ήδη έχει αναφερθεί στην 

παράγραφο 5.4.3.2 παραπάνω, το κατά πόσο το αίτηµα ενός effector για συσχέτιση µε κάποιο 

accesspoint θα γίνει αποδεκτό από το εικονικό περιβάλλον. Η ίδια η διαδικασία, εξ’ άλλου, της 

επίτευξης attachment, µετά από υποβολή αιτήµατος στο εικονικό περιβάλλον και όχι µε απ’ 

ευθείας αρµοδιότητα του ίδιου του sensor, έχει σχεδιαστεί και εξυπηρετεί – εν µέρει – αυτόν 

ακριβώς το στόχο της δυνατότητας επιβολής, από το ίδιο το εικονικό περιβάλλον, περιορισµών 

στις αλληλεπιδράσεις οι οποίοι να µην µπορούν να παρακαµφθούν. 

Πρέπει να τονιστεί πως οι περιορισµοί αυτοί δεν µπορούν αν οριοθετήσουν το ποια actions 

είναι επιτρεπτό να εκτελεστούν µετά την επίτευξη attachment – αυτό εξαρτάται από τη 

διαθεσιµότητα των required function classes από τη µεριά του target access point καθώς και 

την ορθότητα των σχετικών αιτηµάτων. Επίσης, είναι εξ’ ίσου σηµαντικό το γεγονός ότι οι 

περιορισµοί αυτοί δεν είναι, κατά κανόνα, εξ’ αρχής γνωστοί στους εικονικούς πράκτορες ή 

άµεσα αντιληπτοί από αυτούς. Έτσι, ένας εικονικός πράκτορας µε ελλιπή αρχική γνώση για τον 

εικονικό κόσµο θα µπορούσε να επιχειρεί ανέφικτες αλληλεπιδράσεις και να προσαρµόζει τις 

εσωτερικές αναπαραστάσεις του σχετικά µε τις έννοιες της επιτρεπτής αλληλεπίδρασης και των 

περιορισµών που ισχύουν για αυτές, µέσω διαδικασιών δοκιµής-και-σφάλµατος (trial-and-error), 

µάθησης, κ.α. Το γεγονός αυτό έχει άµεσο αντίκτυπο στον σχεδιασµό µοντέλων συµπεριφοράς 

εικονικών πρακτόρων και στα επίπεδα πιστευτότητας που µπορούν να επιτευχθούν. 

5.4.5.2 Περιορισµοί αλληλεπιδράσεων σε επίπεδο effector 

Περιορισµοί στις δυνατότητες αλληλεπίδρασης ενός effector επιβάλλονται και από τον ίδιο. 

Στην προηγούµενη περίπτωση στόχος ήταν ένας ελάχιστος βαθµός πιστευτότητας σε επίπεδο 

εικονικού περιβάλλοντος συνολικά, ανεξάρτητα από το τι αναπαριστά συγκεκριµένα το κάθε 

effector και χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα παράκαµψης των περιορισµών αυτών µε 

πρωτοβουλία των ίδιων των effectors. Αντίθετα, στην προκειµένη περίπτωση, ο στόχος είναι η 

αυξηµένη πιστευτότητα µε βάση εξειδικευµένη γνώση για τις ιδιαιτερότητες κάποιου 

συγκεκριµένου τύπου effector και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα της λειτουργίας του. Οι 

περιορισµοί αυτοί επιβάλλονται από τους ίδιους τους effectors, ο σχεδιασµός τους αποτελεί 

ευθύνη του σχεδιαστή του εικονικού πράκτορα, ενώ τα αποτελέσµατα της εφαρµογής τους 

εξαρτώνται από την υλοποίηση του καθενός effector. 
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Σε αντίθεση µε τους περιορισµούς που επιβάλλονται από το ίδιο το εικονικό περιβάλλον, οι 

περιορισµοί αυτής της κατηγορίας µπορούν να επηρεάσουν την επιλογή των επιτρεπτών actions 

καθώς και τις αποδεκτές παραµέτρους για την εκτέλεσή τους. Σαν διαδικασία, αυτό 

υποστηρίζεται από τη δυνατότητα του εικονικού πράκτορα για άµεση και πλήρη πρόσβαση στο 

semantic aspect, καθώς και στη διαθέσιµη µέσω αυτού µεταπληροφορία σχετικά µε τα 

ορίσµατα εκτέλεσης και την κλάση των διαθέσιµων functions του κάθε item, όπως περιγράφεται 

στην παράγραφο 4.6.4. 

Για παράδειγµα, ένα effector που αναπαριστά ένα ανθρώπινο ή µηχανικό χέρι µε περιορισµένες 

δυνατότητες εφαρµογής δύναµης σε αντικείµενα, µπορεί να µην προχωράει στην εκτέλεση ενός 

action µετακίνησης ενός item αν το βάρος του τελευταίου – όπως θα µπορούσε να προκύπτει 

από τις διαστάσεις, τη γεωµετρία, τα υλικά του και άλλες πληροφορίες διαθέσιµες µέσω του 

semantic aspect του – είναι µεγαλύτερο από κάποιο ανώτατο όριο. Στο συγκεκριµένο 

παράδειγµα, παρά το γεγονός ότι τo απαραίτητο required function «translation» (µετατόπιση) 

για το συγκεκριµένο goal action είναι διαθέσιµο από το target accesspoint, το effector 

αποφασίζει να µην προχωρήσει στην εκτέλεσή του goal action γιατί το βάρος του item 

προκύπτει µεγαλύτερο από την γνωστή στο effector µέγιστη τιµή, µεταφέροντας, έτσι, στα 

πλαίσια του εικονικού περιβάλλοντος την έννοια της αποτυχίας εκτέλεσης αλληλεπιδράσεων 

λόγω της αδυναµίας κάλυψης εξειδικευµένων ως προς αυτές προϋποθέσεων. ∆εδοµένου, τέλος, 

ότι το effector αποτελεί ουσιαστικά συστατικό του εικονικού σώµατος, είναι δυνατό να 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπεται η παραµετροποίηση της λειτουργίας του ανάλογα µε τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθ’ ενός και να προσαρµόζονται, έτσι, οι δυνατότητες «άσκησης 

δύναµης», για τον κάθε εικονικό πράκτορα ξεχωριστά. 

5.4.5.3 Συσχετισµός µε εικονικό σώµα 

Όπως συµβαίνει µε επιδραστές στον φυσικό κόσµο (οι οποίοι αποτελούν τµήµα του σώµατος 

κάποιου οργανισµού – ανθρώπινου, ζωικού, τεχνητού, κ.τ.λ., γεγονός που επηρεάζει τη 

λειτουργία και τις δυνατότητες τους επίδρασής στο περιβάλλον), έτσι και οι effectors – 

«εικονικοί» επιδραστές – ενός εικονικού πράκτορα αποτελούν συστατικό του εικονικού του 

σώµατος και, σαν αποτέλεσµα, η λειτουργία και οι δυνατότητές τους επηρεάζονται από τις 

φυσικές παραµέτρους του τελευταίου, όπως είναι η θέση και ο προσανατολισµός του ίδιου ή 

συστατικών του. Αυτό είναι εφικτό χάρη στη δυνατότητα συσχετισµού του effector µε κόµβους 

του physical aspect του εικονικού σώµατος. Σαν αποτέλεσµα, η θέση και ο προσανατολισµός 

του εξαρτάται από την ανά πάσα στιγµή θέση και τον ανά πάσα στιγµή προσανατολισµό 

συγκεκριµένου µέρους του εικονικού σώµατος, όπως φαίνεται στο σχήµα 5.9 παρακάτω. 

Όπως αντίστοιχα συµβαίνει και µε το sensor, έτσι και ο χωρικός συσχετισµός µεταξύ effector – 

κόµβου physical aspect υπόκειται σε παραµετροποίηση ως προς το σχετικό προσανατολισµό 

του effector στο σύστηµα συντεταγµένων του κόµβου, µε στόχο µεγαλύτερη ευελιξία στον 
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ορισµό του και την κατά το δυνατό µεγαλύτερη απεξάρτηση από τις σχεδιαστικές και τεχνικές 

λεπτοµέρειες του physical aspect. 

 

a. Μετακίνηση εικονικού σώµατος b. Μετακίνηση µέρους του εικονικού σώµατος 

Σχήµα 5.9 – Αιτίες µετακίνησης effector 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την πιστευτότερη τοποθέτηση του effector ανά πάσα στιγµή στο 

χώρο, µε την ανάλογη επιρροή στις δυνατότητές του επίδρασης στον εικονικό κόσµο. 

5.4.5.4 Effective distance 

Με στόχο την διασφάλιση ενός ελάχιστου δυνατοτήτων επιβολής περιορισµών από το εικονικό 

περιβάλλον στις δυνατότητες αντίληψης, η προτεινόµενη αναπαράσταση εισάγει την έννοια του 

effective distance, το οποίο αντιπροσωπεύει την µέγιστη απόσταση µεταξύ των κόµβων ενός acting 

effector και ενός target accesspoint στην οποία η εκτέλεση της οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης 

είναι επιτρεπτή. 

 

Σχήµα 5.10 – Effective distance 

Στο σχήµα 5.10 απεικονίζονται διάφορες περιπτώσεις αντιληπτών και µη items καθώς και η 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε αυτά ανάλογα µε την απόσταση και το effective distance. 

Ο σχετικός έλεγχος γίνεται από το ίδιο το εικονικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια του σταδίου 

συσχετισµού του effector µε το accesspoint. Ειδικότερα, αν η απόσταση των δύο τελευταίων 
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είναι µεγαλύτερη από το effective distance, η αίτηση για επίτευξη attachment που υποβάλλει το 

effector δεν γίνεται δεκτή και έτσι, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.4.3.2 παραπάνω, η 

αλληλεπίδραση διακόπτεται ως ανεπιτυχής. Πρέπει να σηµειωθεί πως, σε πλήρη αντιστοιχία µε 

το field-of-sense για το effector, έτσι και το effective distance επιτρέπει την ολοκληρωτική 

κατάργηση των περιορισµών που αφορά, µε τον ορισµό µηδενικής τιµής. 

5.4.6 Activity aspect και εικονικό περιβάλλον 

Σε αντιστοιχία µε το perception aspect, το activity aspect αντιπροσωπεύει ένα 

προτυποποιηµένο µέσο προσπέλασης του συνόλου των διαθέσιµων δυνατοτήτων 

αλληλεπίδρασης του εικονικού πράκτορα, όπως επίσης και αξιοποίησής τους. Έτσι, το activity 

aspect αποτελεί το µόνο µέσο χάρη στο οποίο ο εικονικός πράκτορας είναι ικανός να επιδράσει 

στον εικονικό κόσµο ή, µε άλλα λόγια, να αλληλεπιδράσει µε τα items του περιβάλλοντα χώρου 

του εκµεταλλευόµενος τη διαθέσιµη από τη µεριά τους λειτουργικότητα. 

 

Σχήµα 5.11 – ∆ιαδικασία εκτέλεσης, συνεργαζόµενα µέρη 
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Στο sequence diagram στο σχήµα 5.11 παραπάνω απεικονίζεται η συνολική λειτουργία του 

activity aspect, υπό τη µορφή αλληλεπίδρασής του µε άλλα συστατικά του εικονικού 

περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των διαδικασιών συσχετισµού effector µε accesspoint, 

επιλογής functions και εκτέλεσης action. 

5.5 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η προσέγγιση της προτεινόµενης αναπαράστασης στην 

αναπαράσταση εικονικών σωµάτων για εικονικούς πράκτορες. Συγκεκριµένα, ορίζεται το 

εικονικό σώµα ως εξειδικευµένη κατηγορία item η οποία, εκτός από τα physical, semantic και 

access aspects, τα οποία ορίζονται για όλα τα items ανεξαιρέτως, ορίζει και δύο επιπλέον, τα 

perception και activity aspects. Τα δυο item aspects αυτά έχουν ως στόχο την υποστήριξη των 

πρόσθετων, ειδικών απαιτήσεων που καλείται να ικανοποιήσει το item όταν χρησιµοποιείται ως 

εικονικό σώµα. Συγκεκριµένα, το perception aspect ορίζει τις δυνατότητες αντίληψης ενός 

εικονικού πράκτορα, ενώ το activity aspect ορίζει τις δυνατότητες του αλληλεπίδρασης µε 

items. Επιπλέον, και τα δύο, ως δοµές δεδοµένων, υποστηρίζουν σχεδιαστικά τις εµπλεκόµενες 

υπολογιστικές διεργασίες όπως αυτές ορίζονται από την προτεινόµενη αναπαράσταση: 

συνεργάζονται µε τα semantic και access aspects, αντίστοιχα, από τη µεριά του item, ενώ, 

επιπλέον, υποστηρίζουν τις αναγκαίες συνδέσεις µε άλλα στοιχεία της αναπαράστασης. 
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666   Η Γλώσσα VERL 

6.1 Εισαγωγή 

Η γλώσσα VERL (Virtual Environment Representation Language) είναι µία γλώσσα ορισµού 

εικονικών κόσµων σύµφωνα µε την αναπαράσταση REVE για χρήση σε εικονικά περιβάλλοντα. 

Βασισµένη στη µεταγλώσσα XML, η VERL παρέχει συντακτικές δοµές οι οποίες απεικονίζουν 

το σύνολο των αφηρηµένων εννοιών που ορίζονται στα προηγούµενα κεφάλαια. 

6.1.1 Σύνταξη και σηµασιολογία 

Οι ορισµοί σε VERL αποτελούνται από ένα ανεξάρτητο από την εφαρµογή και την υλοποίηση 

µέρος, όπως επίσης και ένα εξειδικευµένο ως προς αυτές. Το ανεξάρτητο µέρος αντιστοιχεί στο 

επίπεδο σύνταξης XML, ενώ το εξειδικευµένο στις τιµές συγκεκριµένων ορισµάτων. Για 

παράδειγµα, όπως θα φανεί παρακάτω, ένα στοιχείο XML τύπου «function» ορίζει ένα function 

(δηλαδή, κάτι το οποίο αφορά γενικά την αναπαράσταση, ανεξαρτήτως της εφαρµογής) ενώ η 

τιµή του ορίσµατος «class» του ιδίου στοιχείου ορίζει την συµπαγή κλάση υλοποίησης του 

function όπως αυτή παρέχεται από συγκεκριµένη εφαρµογή. Με τον τρόπο αυτό, η VERL 

επιτυγχάνει να γεφυρώσει την εννοιολογική, υψηλού επιπέδου περιγραφή ενός εικονικού κόσµου, 

µε την τεχνική, χαµηλού επιπέδου υλοποίησή του, στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου εικονικού 

περιβάλλοντος, διατηρώντας ξεκάθαρη τη διάκριση µεταξύ των δύο πλευρών και µη 

εµπλέκοντας στη βασική της σύνταξη στοιχεία προσανατολισµένα στην εφαρµογή. 

Η σύνταξη της VERL ορίζεται από το παρακάτω DTD (Document Type Definition). 

<!-- DTD for VERL version 1.0 --> 

 

<!ELEMENT reve ( world ) > 

<!ATTLIST reve version CDATA #REQUIRED > 

 

<!ELEMENT world ( info? , itemGroup* ) > 

<!ATTLIST world version CDATA #REQUIRED > 

<!ATTLIST world name CDATA #REQUIRED > 

<!ATTLIST world dimensions CDATA #REQUIRED > 

 

<!ELEMENT info EMPTY > 

<!ATTLIST info organization CDATA #IMPLIED > 

<!ATTLIST info url CDATA #IMPLIED > 

<!ATTLIST info email CDATA #IMPLIED > 

<!ATTLIST info revision CDATA #IMPLIED > 

<!ATTLIST info date CDATA #IMPLIED > 

<!ATTLIST info author CDATA #IMPLIED > 
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<!ATTLIST info description CDATA #IMPLIED > 

 

<!ELEMENT itemGroup ( item+ ) > 

<!ATTLIST itemGroup name CDATA #REQUIRED > 

<!ATTLIST itemGroup location CDATA #REQUIRED > 

<!ATTLIST itemGroup behaviours CDATA "true" > 

 

<!ELEMENT item ( physicalAspect, semanticAspect?, accessAspect? ) > 

<!ATTLIST item name CDATA #IMPLIED > 

<!ATTLIST item class CDATA "real.general" > 

<!ATTLIST item fit CDATA "true" > 

<!ATTLIST item fitCentre CDATA "false" > 

 

<!ELEMENT physicalAspect ( transform? ) > 

<!ATTLIST physicalAspect source CDATA #REQUIRED > 

 

<!ELEMENT transform EMPTY > 

<!ATTLIST transform translation CDATA "0.0, 0.0, 0.0" > 

<!ATTLIST transform rotation CDATA "0.0, 1.0, 0.0, 0.0" > 

<!ATTLIST transform scale CDATA "1.0, 1.0, 1.0" > 

<!ELEMENT semanticAspect ( symbol* ) > 

 

<!ELEMENT symbol ( argument* ) > 

<!ATTLIST symbol name CDATA #REQUIRED > 

 

<!ELEMENT argument EMPTY > 

<!ATTLIST argument class CDATA #REQUIRED > 

<!ATTLIST argument args CDATA #IMPLIED > 

 

<!ELEMENT accessAspect ( accessPoint* ) > 

 

<!ELEMENT accessPoint ( function* ) > 

<!ATTLIST accessPoint name CDATA #REQUIRED > 

<!ATTLIST accessPoint node CDATA #REQUIRED > 

<!ATTLIST accessPoint visible CDATA "true" > 

 

<!ELEMENT function EMPTY > 

<!ATTLIST function name CDATA #REQUIRED > 

<!ATTLIST function class CDATA #REQUIRED > 

<!ATTLIST function args CDATA "" > 

Η ελάχιστη µορφή την οποία µπορεί να έχει ένας ορισµός εικονικού κόσµου σε VERL, µία 

µορφή η οποία δεν ορίζει κανένα ουσιαστικό περιεχόµενο παρά µόνο πληροφορίες όπως τίτλος, 

περιγραφή, έκδοση, στοιχεία δηµιουργού, πνευµατική ιδιοκτησία, κ.τ.λ., φαίνεται παρακάτω. 

<!DOCTYPE reve SYSTEM "url/to/verl-1.x.dtd"> 

 

<reve version="1.0"> 

  <world version="1.1" name="MidWorld" dimensions="100.0, 261.8"> 

    <info author="George Anastassakis" 

        date="20/1/2007" 

        revision="1" 

        email="anastas@unipi.gr" 

        organization="Knowledge Engineering Lab, Department of Informatics, 

          University of Piraeus" 

        description="A sample REVE world." 

        url="http://kelnet.cs.unipi.gr/reve" 

    /> 

 

    <!-- item definitions --> 

 

  </world> 

</reve> 

Στη γλώσσα VERL, ένα item ορίζεται από ένα στοιχείο «item» το οποίο βρίσκεται µέσα σε ένα 

στοιχείο «itemGroup», όπως παρακάτω. Όπως φαίνεται, για κάθε στοιχείο «itemGroup» 

ορίζεται ένα µοναδικό ανά ορισµό VERL όνοµα µέσω του ορίσµατος «name». Επιπλέον, το 

όρισµα «location» δέχεται µία τιµή τύπου URL [Berners2005] που προσδιορίζει την πηγή από 
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την οποία αντλούνται δεδοµένα φυσικής αναπαράστασης, σε δενδροειδή δόµηση, για τα 

physical aspects των items του itemGroup (π.χ., αρχείο, δικτυακός πόρος, κ.τ.λ.). 

... 

 

<itemGroup name="itemGroupName" location="location" behaviours="true"> 

 

  ... 

 

  <item name="itemName" class="itemClass" fit="isFit" fitCentre="isCentreFit"> 

    <!-- item aspect definitions --> 

  </item> 

 

  ... 

 

</itemGroup> 

 

... 

Στον ίδιο ορισµό VERL, είναι επιτρεπτό να ορίζουν το ίδιο location περισσότερα του ενός 

itemGroups. Τέλος, το όρισµα «behaviours» καθορίζει το κατά πόσο θα συµπεριληφθούν 

δυναµικά στοιχεία στα physical aspects των items του itemGroup, δηλαδή animation, scripts, 

συµπεριφορά, κ.τ.λ., σε περίπτωση όπου είναι διαθέσιµα µέσω του location. Τα αποσιωπητικά πριν 

και µετά το στοιχείο itemGroup υποδηλώνουν τη δυνατότητα ορισµού πολλαπλών itemGroups 

για τον ίδιο ορισµό VERL (είναι προφανές ότι πρέπει να οριστεί τουλάχιστον ένα itemGroup, µε 

κατάλληλο location, για κάθε ξεχωριστή πηγή δεδοµένων φυσικής αναπαράστασης). 

Εξ’ άλλου, για κάθε item ορίζεται, επίσης, ένα µοναδικό ανά ορισµό VERL όνοµα. Επιπλέον, 

το όρισµα «class» δέχεται µία τιµή τύπου string η οποία αντιστοιχεί στο item class του item. 

Τέλος, τα ορίσµατα «fit» και «fitCentre» δέχονται τιµές τύπου boolean και καθοδηγούν τη 

διαδικασία προσαρµογής της φυσικής αναπαράστασης του item. Συγκεκριµένα, αν το fit είναι 

true, το item προσαρµόζεται στο παγκόσµιο σύστηµα συντεταγµένων και ευθυγραµµίζεται µε 

αυτό. Το αποτέλεσµα της διαδικασίας εξαρτάται από το fitCentre, το οποίο, αν είναι false, 

προκαλεί προσαρµογή και ευθυγράµµιση του item ως προς την αρχή του συστήµατος 

συντεταγµένων του, ενώ, αν είναι true, προκαλεί προσαρµογή και ευθυγράµµιση του item ως 

προς το κέντρο της βάσης του περικλείοντας σχήµατός του. Τα αποσιωπητικά πριν και µετά το 

στοιχείο item υποδηλώνουν τη δυνατότητα ορισµού πολλαπλών items για το ίδιο itemGroup. 

Στη γλώσσα VERL, τα τρία βασικά item aspects ορίζονται µε τρία, αντιστοίχως, υποστοιχεία 

του στοιχείου item, συγκεκριµένα, τα «physicalAspect», «semanticAspect» και «accessAspect», 

όπως παρακάτω. 

<item name="itemName" class="itemClass" fit="isFit" fitCentre="isCentreFit"> 

  <physicalAspect …> 

    <!-- initial transformation definition --> 

  </physicalAspect> 

  <semanticAspect …> 

    <!-- symbol and argument definitions --> 

  </semanticAspect> 
  <accessAspect …> 

    <!-- access point and function definitions --> 

  </accessAspect> 

</item> 
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Στη γλώσσα VERL, ένα physical aspect ορίζεται από ένα στοιχείο «physicalAspect». 

<physicalAspect source="physicalAspectSource"> 

 

  <transform 

    translation="initialTranslation" 

    rotation="initialRotation" 

    scale="initialScale" 

  /> 

 

</physicalAspect> 

Όπως φαίνεται παραπάνω, για κάθε στοιχείο «physicalAspect» ορίζεται το όρισµα «source», η 

τιµή physicalAspectSource του οποίου αντιστοιχεί στον κόµβο ο οποίος διατίθεται µέσω του 

resource του γονικού itemGroup και θα χρησιµοποιηθεί ως κόµβος-ρίζα του physical aspect. 

Επιπλέον, για κάθε στοιχείο «physicalAspect» ορίζεται, προαιρετικά, ένα στοιχείο «transform», 

τα ορίσµατα «translation», «rotation» και «scale» του οποίου καθορίζουν τις αρχικές τιµές 

θέσης, προσανατολισµού και κλιµάκωσης της φυσικής αναπαράστασης του item, αντίστοιχα. 

Εξ’ άλλου, ένα semantic aspect ορίζεται από ένα στοιχείο «semanticAspect», όπως παρακάτω. 

<semanticAspect> 

  ... 

  <symbol name="symbolName"> 

    ... 

    <argument class="argumentClass" args="argumentCreationArgs" /> 

    ... 

  </symbol> 

  ... 

</semanticAspect> 

Όπως φαίνεται παραπάνω, για κάθε στοιχείο «semanticAspect» δηλώνεται ένας αριθµός 

υποστοιχείων «symbol» τα οποία ορίζουν τα σύµβολα του αντίστοιχου semantic aspect. Για 

κάθε στοιχείο «symbol» ορίζεται ένα µοναδικό ανά semantic aspect όνοµα µέσω του ορίσµατος 

«name». Τα αποσιωπητικά πριν και µετά το στοιχείο «symbol» υποδηλώνουν τη δυνατότητα 

ορισµού πολλαπλών συµβόλων για το ίδιο semantic aspect. 

Επιπλέον, για κάθε στοιχείο «symbol» δηλώνεται ένας αριθµός υποστοιχείων «argument» τα 

οποία ορίζουν τα ορίσµατα του αντίστοιχου συµβόλου. Για κάθε στοιχείο «argument» 

δηλώνονται δύο ορίσµατα, τα «class» και «args». Η τιµή argumentClass του ορίσµατος «class» 

ορίζει την κλάση του αντικειµένου που θα αναπαραστήσει το αντίστοιχο σύµβολο, ενώ η τιµή 

argumentCreationArgs του ορίσµατος «args» ορίζει τα ορίσµατα αρχικοποίησης του 

αντικειµένου. Χάρη στο µηχανισµό αυτό, οι διαθέσιµες κλάσεις ορισµάτων συµβόλων δεν είναι 

προκαθορισµένες για το εικονικό περιβάλλον· αντίθετα, δηλώνονται δυναµικά για τον κάθε 

εικονικό κόσµο µέσω του VERL ορισµού του, καθιστώντας, ουσιαστικά, εφικτή την επέκταση 

των δυνατοτήτων αναπαράστασης σηµασιολογίας items από τον ίδιο το χρήστη. Τα 

αποσιωπητικά πριν και µετά το στοιχείο «argument» υποδηλώνουν τη δυνατότητα ορισµού 

πολλαπλών ορισµάτων για το ίδιο σύµβολο. 

Τέλος, ένα access aspect ορίζεται από ένα στοιχείο «accessAspect», όπως παρακάτω. 
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<accessAspect> 

  ... 

  <accessPoint name="accessPointName" node="accessPointNode" visible="isVisible"> 

    ... 

    <function name="funcName" class="funcClass" args="funcCreateArgs" /> 

    ... 

  </accessPoint> 

  ... 

</accessAspect> 

Όπως φαίνεται παραπάνω, για κάθε στοιχείο «accessAspect» δηλώνεται ένας αριθµός 

υποστοιχείων «accessPoint» τα οποία ορίζουν τα accesspoints του αντίστοιχου access aspect. 

Για κάθε στοιχείο «accessPoint» ορίζεται ένα µοναδικό ανά access aspect όνοµα µέσω του 

ορίσµατος «name». Ακόµα, ορίζεται ο κόµβος του physical aspect του ιδίου item µε τον οποίο 

σχετίζεται το accesspoint, µέσω του ορίσµατος «node». Το όρισµα «visible» αξιοποιείται σε 

επίπεδο εφαρµογής, καθορίζοντας το εάν είναι επιθυµητό να απεικονίζονται οπτικοί σχολιασµοί 

για το συγκεκριµένο accesspoint.  Τα αποσιωπητικά πριν και µετά το στοιχείο «accessPoint» 

υποδηλώνουν τη δυνατότητα ορισµού πολλαπλών access points για το ίδιο access aspect. 

Επιπλέον, για κάθε στοιχείο «accessPoint» δηλώνεται ένας αριθµός υποστοιχείων «function» τα 

οποία ορίζουν τα functions του αντίστοιχου accesspoint. Για κάθε στοιχείο «function» 

δηλώνονται τρία ορίσµατα, τα «name», «class» και «args». Η τιµή funcName του ορίσµατος 

«name» ορίζει ένα µοναδικό ανά accesspoint όνοµα για το function. Η τιµή «funcClass» ορίζει 

την κλάση του αντικειµένου που θα αναπαραστήσει το function, ενώ η τιµή funcCreateArgs του 

ορίσµατος «args» ορίζει τα ορίσµατα αρχικοποίησης του αντικειµένου. Χάρη στο µηχανισµό 

αυτό, οι διαθέσιµες κλάσεις functions δεν είναι προκαθορισµένες για το εικονικό περιβάλλον· 

αντίθετα, δηλώνονται δυναµικά για τον κάθε εικονικό κόσµο µέσω του VERL ορισµού του, 

καθιστώντας, ουσιαστικά, εφικτή την επέκταση των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης µε items από 

τον ίδιο το χρήστη. Τα αποσιωπητικά πριν και µετά το στοιχείο «function» υποδηλώνουν τη 

δυνατότητα ορισµού πολλαπλών functions για το ίδιο accesspoint. 

6.1.2 Παράδειγµα ορισµού εικονικού κόσµου σε VERL 

Η χρήση της VERL για τον ορισµό εικονικών κόσµων εξηγείται µέσα από το παρακάτω 

παράδειγµα, αντικείµενο του οποίου είναι έναν ορισµός για ένα απλό εικονικό κόσµο, 

αποτελούµενο από ένα δωµάτιο µε τέσσερις τοίχους, πάτωµα και πόρτα, καθώς και το παιχνίδι 

NPuzzle το οποίο περιγράφεται στην παράγραφο 4.7 και για το οποίο ορίζονται πρόσθετη 

σηµασιολογία και εξειδικευµένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Ο εικονικός κόσµος του 

παραδείγµατος απεικονίζεται στο σχήµα 6.1 παρακάτω. 

Ο ορισµός του δωµατίου, του στατικού, δηλαδή, µέρους του εικονικού κόσµου, βασίζεται σε 

µία λογική επαναχρησιµοποίησης απλών γεωµετρικών συστατικών τα οποία µπορούν να 

προκύψουν µε την εφαρµογή συγγενών µετασχηµατισµών (affine transformations) [Foley1990] επί 

του µοναδιαίου κύβου (unit cube), δηλαδή, του κύβου µε ακµή 1. 
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Σχήµα 6.1 – Παράδειγµα σ̟ιτιού και αντικειµένου NPuzzle 

Oι µετασχηµατισµοί που χρησιµοποιούνται είναι αυτοί της µετατόπισης (translation) και της 

κλιµάκωσης (scaling)1. Τα γεωµετρικά συστατικά που απαιτούνται, καθώς και οι 

µετασχηµατισµοί που εφαρµόζονται για να προκύψει το καθένα, δίνονται στον πίνακα 1. Τα 

γεωµετρικά αυτά συστατικά, όπως επίσης και το τρισδιάστατο µοντέλο του αντικειµένου 

NPuzzle, υποτίθεται πως είναι διαθέσιµα µέσω κατάλληλων αρχείων X3D. 

Στο σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να τονιστεί πως, αν και η λογική αντιστοίχισης των 

συστατικών µίας σκηνής σε items και, κατ’ επέκταση, η επιλογή του βαθµού λεπτοµέρειας και 

του επιπέδου αφαίρεσης της µοντελοποίησης, είναι εξ’ ολοκλήρου επιλογή του σχεδιαστή του 

εικονικού κόσµου, εντούτοις συνιστάται να ορίζονται ως ξεχωριστά items συστατικά µε όσο το 

δυνατόν απλούστερη γεωµετρική δοµή, µέγιστη σηµασιολογική και αλληλεπιδραστική 

αυτονοµία, καθώς και γενικότητα ως προς το «ρόλο» τους στον εικονικό κόσµο. Για τους λόγους 

αυτούς, στην προκειµένη περίπτωση, το κάθε ένα από τα δοµικά συστατικά του σπιτιού θα 

οριστεί ως ξεχωριστό item αντί, για παράδειγµα, να οριστεί ως ένα item ολόκληρο το σπίτι ή να 

βασιστεί ο σχεδιασµός σε άλλες υποδιαιρέσεις του. Η προσέγγιση αυτή έχει, γενικά, το 

πρόσθετο πλεονέκτηµα της ελαχιστοποίησης του «κενού» χώρου ο οποίος, αν και δεν ανήκει 

στη φυσική αναπαράσταση του item, εντούτοις συµπεριλαµβάνεται στον χώρο που το item 

καταλαµβάνει όπως προκύπτει από το semantic aspect του. Έτσι, κενοί χώροι όπως είναι το 

εσωτερικό του σπιτιού ή ο κενός χώρος της πόρτας, οι οποίοι είναι ζωτικής σηµασίας για την 

                                                      

 

1 Η προσέγγιση αυτή είναι εφικτή δεδοµένου του ότι η σύνθετη γεωµετρική κατασκευή στο Σχήµα 6.1 

µπορεί να προκύψει µε ορθή διάταξη των συστατικών – σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν αναγκαία η 

πρόσθετη εφαρµογή περιστροφών, κάτι το οποίο δεν αλλάζει σε τίποτα την υπό συζήτηση προσέγγιση 

καθώς υποστηρίζεται πλήρως από την VERL. 
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αξιοποίηση από εικονικούς πράκτορες του σπιτιού ως στιγµιότυπου µίας συνθετότερης των 

συστατικών του έννοιας, δεν είναι αναγκαίο να οριστούν ρητά αλλά, αντίθετα, αναδύονται από τη 

σχετική διάταξη συµπαγών, αυτόνοµων και ελάχιστης σηµασιολογίας συστατικών. 

Element Preview Location Orientation Size 

Floor 

 

- - 5, 0.1, 7 

Front wall 
(segment A) 

 

-2.5, 1.45, -2 - 0.1, 3, 3 

Front wall 
(segment B) 

 

-2.5, 1.45, 2 - 0.1, 3, 3 

Door upper post  -2.5, 2.9, 0 - 0.1, 0.1, 1 

Side wall A 

 

0, 1.45, -3.45 - 5, 3, 0.1 

Side wall B 

 

0, 1.45, 3.45 - 5, 3, 0.1 

Back wall 

 

2.5, 1.45, 0 - 0.1, 3, 7 

Πίνακας 1 – ∆οµικά συστατικά α̟λού σ̟ιτιού για ορισµό σε VERL 

Ο ορισµός του NPuzzle βασίζεται στα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4.7. Έτσι, εκτός από 

τα χαρακτηριστικά itemClass, location, orientation και dimensions, το semantic aspect του 

συγκεκριµένου item παρέχει και κάποιους (για λόγους συντοµίας) από τους σχολιασµούς που 

ορίζονται στην παράγραφο 4.7, συγκεκριµένα τους gameState, boardState, elapsedTime και 

stepCount. Επιπλέον, το access aspect του συγκεκριµένου item παρέχει ένα function µε όνοµα 

«click», το οποίο δέχεται ως παράµετρο τον αριθµό του πλακιδίου και εξοµοιώνει την «πίεση» 

του, µε αποτέλεσµα, αν αυτό είναι δυνατό, την µετακίνησή του στην επιφάνεια του παιχνιδιού. 

Προκειµένου να οριστεί ένας εικονικός κόσµος όπως ο παραπάνω, είναι απαραίτητο να 

δηµιουργηθεί ένας ορισµός σε VERL. Σύµφωνα µε τα όσα αναλύθηκαν έως τώρα, κάθε δοµικό 

συστατικό του σπιτιού, από αυτά που δίνονται στον πίνακα 1, ορίζεται ως ξεχωριστό item, µε 
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δήλωση κατάλληλων στοιχείων «itemGroup» και «item». Για παράδειγµα, για τον ορισµό του 

ανατολικού τοίχου του σπιτιού, δηλώνεται ένα στοιχείο «item» όπως παρακάτω. 

<item name="SideWallB" class="real.general"> 

  <physicalAspect source="UnitCube"> 

    <transform translation="0 1.45 3.45" scale="5 3 0.1"/> 

  </physicalAspect> 

</item> 

Όπως είναι προφανές, το στοιχείο «physicalAspect» παραπάνω (και, κατ’ επέκταση, τα 

αντίστοιχα στοιχεία «physicalAspect» για όλα τα υπόλοιπα items που αφορούν δοµικά 

συστατικά του σπιτιού), δηλώνονται µε βάση τις τιµές που δίνονται στον πίνακα 1. 

Ολοκληρώνοντας το πρώτο αυτό στάδιο δηµιουργίας ενός ορισµού σε VERL για τον 

ζητούµενο εικονικό κόσµο, όλα τα στοιχεία «item» τα οποία αφορούν δοµικά συστατικά του 

σπιτιού τοποθετούνται µέσα στο ίδιο στοιχείο «itemGroup», για λόγους ευκρίνειας και 

αναγνωσιµότητας του πηγαίου κώδικα του ορισµού. 

Για το NPuzzle, δηλώνεται ένα ακόµα στοιχείο «item» το οποίο, σε αντίθεση µε εκείνα που 

αφορούν δοµικά συστατικά, ορίζει τα επιπλέον στοιχεία σηµασιολογίας και λειτουργικότητας 

του συγκεκριµένου item ως αναπαράσταση ενός παιχνιδιού. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε 

κατάλληλες δηλώσεις στοιχείων «semanticAspect» και «accessAspect». 

<item name="nTiles" class="real.general"> 

  <physicalAspect source="nTiles"> 

    <transform translation="0 1 -3" scale="0.1 0.1 0.1"/> 

  </physicalAspect> 

  <semanticAspect> 

    <symbol name="gameState"> 

      <argument class="X3DConnectableArgument" args="TITLE_MAIN_TEXT, string"/> 

    </symbol> 

    <symbol name="boardState"> 

      <argument class="X3DConnectableArgument" args="BOARDSTATE, string"/> 

    </symbol> 

    <symbol name="elapsedTime"> 

      <argument class="X3DConnectableArgument" args="TITLE_SUB1_TEXT, string"/> 

    </symbol> 

    <symbol name="stepCount"> 

      <argument class="X3DConnectableArgument" args="TITLE_SUB2_TEXT, string"/> 

    </symbol> 

  </semanticAspect> 

  <accessAspect> 

    <accessPoint name="nTilesButtons" node="SC"> 

      <function name="clickButton" class="X3DFieldFunction" args="click"/> 

    </accessPoint> 

  </accessAspect> 

</item> 

Τα στοιχεία «semanticAspect» και «accessAspect» παραπάνω δηλώνονται µε βάση την ανάλυση 

και τις παραδοχές της παραγράφου 4.7, και δεδοµένων των υποτιθέµενων κλάσεων 

«X3DConnectableArgument» και «X3DFieldFunction» για ορίσµατα συµβόλων και functions, 

αντίστοιχα (υλοποιήσεις για τις οποίες περιγράφονται στις παραγράφους 0 και 0.) 

Με στόχο την ευκρίνεια και την αναγνωσιµότητα του πηγαίου κώδικα, αλλά και του 

εννοιολογικού διαχωρισµού του συγκεκριµένου item από τα υπόλοιπα, το στοιχείο «item» που 

αφορά το NPuzzle τοποθετείται µέσα σε ξεχωριστό στοιχείο «itemGroup». 
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Τελικά, ο πλήρης ορισµός έχει όπως παρακάτω. 

<!DOCTYPE reve SYSTEM " url/to/verl-1.x.dtd "> 

 

<reve version="1.0"> 

 

  <world version="1.1" name="ElementRoom" dimensions="100.0, 100.0"> 

 

    <info 

      author="George Anastassakis" date="17/9/2007" revision="1" 

      email="anastas@unipi.gr" 

      organization="Knowledge Engineering Lab, Department of Informatics,  

        University of Piraeus" 

      description="A sample REVE world with a room and a NPuzzle item" 

      url="http://kelnet.cs.unipi.gr/reve" 

    /> 

 

    <!-- Room --> 

    <itemGroup name="Room" location="unit_cube.x3dv"> 

      <item name="Floor" class="real.general"> 

        <physicalAspect source="UnitCube"> 

     <transform translation="0 0 0" scale="5 0.1 7"/> 

        </physicalAspect> 

      </item> 

      <item name="FrontWallA" class="real.general"> 

        <physicalAspect source="UnitCube"> 

     <transform translation="-2.5 1.45 -2" scale="0.1 3 3"/> 

        </physicalAspect> 

      </item> 

      <item name="FrontWallB" class="real.general"> 

        <physicalAspect source="UnitCube"> 

     <transform translation="-2.5 1.45 2" scale="0.1 3 3"/> 

        </physicalAspect> 

      </item> 

      <item name="DoorPostUpper" class="real.general"> 

        <physicalAspect source="UnitCube"> 

     <transform translation="-2.5 2.9 0" scale="0.1 0.1 1"/> 

        </physicalAspect> 

      </item> 

      <item name="BackWall" class="real.general"> 

        <physicalAspect source="UnitCube"> 

     <transform translation="2.5 1.45 0" scale="0.1 3 7"/> 

        </physicalAspect> 

      </item> 

      <item name="SideWallA" class="real.general"> 

        <physicalAspect source="UnitCube"> 

     <transform translation="0 1.45 -3.45" scale="5 3 0.1"/> 

        </physicalAspect> 

      </item> 

      <item name="SideWallB" class="real.general"> 

        <physicalAspect source="UnitCube"> 

     <transform translation="0 1.45 3.45" scale="5 3 0.1"/> 

        </physicalAspect> 

      </item> 

    </itemGroup> 

 

    <!-- nTiles --> 

    <itemGroup name="nTiles" location="nTiles.x3d"> 

      <item name="nTiles" class="real.general"> 

        <physicalAspect source="nTiles"> 

          <transform translation="0 1 -3" scale="0.1 0.1 0.1"/> 

        </physicalAspect> 

        <semanticAspect> 

          <symbol name="gameState"> 

            <argument class="X3DConnectableArgument" 

              args="TITLE_MAIN_TEXT, string" 

            /> 

          </symbol> 

          <symbol name="boardState"> 

            <argument class="X3DConnectableArgument" 

              args="BOARDSTATE, string" 

            /> 

          </symbol> 
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          <symbol name="elapsedTime"> 

            <argument class="X3DConnectableArgument" 

              args="TITLE_SUB1_TEXT, string" 

            /> 

          </symbol> 

          <symbol name="stepCount"> 

            <argument class="X3DConnectableArgument" 

              args="TITLE_SUB2_TEXT, string" 

            /> 

          </symbol> 

        </semanticAspect> 

        <accessAspect> 

          <accessPoint name="nTilesButtons" node="SC"> 

            <function name="clickButton" class="X3DFieldFunction" args="click"/> 

          </accessPoint> 

        </accessAspect> 

      </item> 

    </itemGroup> 

 

  </world> 

 

</reve> 

Όπως είναι στόχος του σχεδιασµού της γλώσσας VERL, ο παραπάνω ορισµός είναι 

αναγνώσιµος και κατανοητός, ενώ, χάρη στη σαφή και ευδιάκριτη ιεραρχική του δοµή, 

επιτρέπει εύκολες, ταχείες, µεµονωµένες και ακριβείς διορθώσεις, µεταβολές και επεκτάσεις. 

Ταυτόχρονα, βασισµένος σε ένα ευρέως αποδεκτό πρότυπο όπως η µεταγλώσσα XML, µπορεί 

να γίνει αντικείµενο επεξεργασίας από πλήθος διαθέσιµων σχεδιαστικών εργαλείων και 

βιβλιοθηκών λεκτικής και συντακτικής επεξεργασίας, διατηρώντας ξεκάθαρη και ανεπηρέαστη, 

σε κάθε περίπτωση, τη σε επίπεδο εικονικού κόσµου σηµασιολογία την οποία και αναπαριστά. 

6.2 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η γλώσσα VERL ως ένα µέσο για τον ορισµό εικονικών 

κόσµων µε βάση την προτεινόµενη αναπαράσταση REVE. Ορίζονται η σύνταξη και η 

σηµασιολογία της γλώσσας, ενώ τονίζεται το γεγονός ότι βασικό χαρακτηριστικό της είναι η 

ταυτόχρονη υποστήριξη, αλλά και ο ξεκάθαρος διαχωρισµός µεταξύ µερών του ορισµού που, 

από τη µία πλευρά, είναι ανεξάρτητα της εφαρµογής και αφορούν την αναπαράσταση σε υψηλό 

επίπεδο, ενώ, από την άλλη, είναι προσανατολισµένα σε συγκεκριµένη υλοποίηση, παρέχοντας 

σε αφηρηµένα στοιχεία της αναπαράστασης τη συµπαγή λειτουργικότητα που απαιτεί η 

εκτέλεσή τους στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου εικονικού περιβάλλοντος. Η χρήση της 

γλώσσας επεξηγείται µέσα από ένα ολοκληρωµένο παράδειγµα ορισµού εικονικού κόσµου. 
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777   Η Πλατφόρµα jREVE 

7.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η πλατφόρµα jREVE, µία ολοκληρωµένη, πλήρως 

υλοποιηµένη και λειτουργική πλατφόρµα ανάπτυξης λογισµικού (software development kit, 

SDK) για την ανάπτυξη και τη λειτουργία εικονικών περιβαλλόντων, βασισµένη στην 

προτεινόµενη αναπαράσταση REVE. Κύρια συστατικά της είναι, αφ’ ενός µία ̟αραδειγµατική 

υλο̟οίηση (sample implementation) της αναπαράστασης items και εικονικών σωµάτων βάσει της 

έννοιας του item aspect υπό τη µορφή βιβλιοθήκης κλάσεων (class library) αξιοποιήσιµης µέσω 

κατάλληλης διε̟αφής ανά̟τυξης εφαρµογών (application programming interface, API), αφ’ ετέρου 

συνοδευτικά συστατικά λογισµικού που στοχεύουν στην υποστήριξη της υλοποίησης στα πλαίσια 

εφαρµογών, την διασύνδεσή της µε άλλα τµήµατα τους, καθώς και την παρακολούθηση της 

λειτουργίας της για σκοπούς διερεύνησης, βελτιστοποίησης και αποσφαλµάτωσης. Η πλατφόρµα 

είναι εξ’ ολοκλήρου υλοποιηµένη στη γλώσσα Java, η οποία επελέγη για τους παρακάτω λόγους. 

� Είναι µία ολοκληρωµένη γλώσσα προγραµµατισµού που δεν περιορίζεται ως προς τους 

τοµείς εφαρµογής της. 

� Είναι αντικειµενοστρεφής, και κατ’ επέκταση απόλυτα συµβατή µε την σχεδιαστική 

φιλοσοφία της αναπαράστασης. 

� Είναι σύγχρονη, συνεχώς εξελισσόµενη και εντατικά υποστηριζόµενη – τόσο από 

εµπλεκόµενους οργανισµούς όσο και από τεράστια βάση χρηστών. 

� Αποτελεί µία ιδιαίτερα αξιόλογη µεταφορά του αντικειµενοστρεφούς µοντέλου στο επίπεδο 

της γλώσσας προγραµµατισµού. 

� Συνοδεύεται από πληθώρα βοηθητικών βιβλιοθηκών, έτοιµων συστατικών, ανοικτών και 

ενεργών projects, κ.α., για την αντιµετώπιση µεγάλου εύρους σχεδιαστικών και 

προγραµµατιστικών αναγκών, και έτσι εγγυάται ταχείς, συνεπείς, κοµψές και 

αποτελεσµατικές λύσεις και προσεγγίσεις σχεδιασµού και ανάπτυξης. 

Η πλατφόρµα έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί έτσι ώστε να καλύπτει συγκεκριµένα κριτήρια ως 

προϊόν λογισµικού. 
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� Να είναι ικανή να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις σύγχρονες ανάγκες στο χώρο του 

σχεδιασµού, της υλοποίησης και της λειτουργίας εικονικών περιβαλλόντων. 

� Να είναι επεκτάσιµη, συντηρήσιµη και προσαρµόσιµη σε εξελισσόµενες τεχνολογίες, έτσι 

ώστε να µπορεί να σταθεί ως επένδυση στα πλαίσια µίας γενικότερης και µακροπρόθεσµης 

ενασχόλησης µε εικονικά περιβάλλοντα. Αυτός είναι, ίσως, και ο σηµαντικότερος στόχος 

της πλατφόρµας. 

� Να βασίζεται, κατά το µέγιστο, σε λογισµικό ανοικτού κώδικα ή/και ελεύθερο λογισµικό, 

έτσι ώστε η εσωτερική της λειτουργία να είναι απόλυτα διαφανής, ενώ ταυτόχρονα η 

δυνατότητα αξιοποίησης και διακίνησής της να είναι αδέσµευτη από όρους εµπορικής 

εκµετάλλευσης. 

� Όπου αυτό είναι αναγκαίο, να αξιοποιεί λογισµικό τρίτων κατασκευαστών το οποίο 

αναπτύσσεται και υποστηρίζεται ενεργά, ενώ παρέχει και εγγυήσεις για υπολογίσιµη και 

ικανοποιητική διάρκεια ζωής. 

� Να είναι πλήρως τεκµηριωµένη. 

� Να είναι εύχρηστη και προσβάσιµη, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή της σε περιπτώσεις 

όπου η συµβολή της ενδέχεται να είναι σηµαντική. 

� Να αποτελεί ένα ολοκληρωµένο, κοµψό, σύγχρονο και αποτελεσµατικό προϊόν λογισµικού. 

Η δυνατότητα της πλατφόρµας να καλύψει τους παραπάνω στόχους θα διαφανεί µέσα από την 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση συγκεκριµένων περιπτώσεων χρήσης και τη διαθεσιµότητα 

ολοκληρωµένων, λειτουργικών εφαρµογών. Η προγραµµατιστική διεπαφή της πλατφόρµας 

περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτηµα Α, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως 

εισαγωγικός1 οδηγός για την αξιοποίηση της στην πλαίσια διαδικασιών ανάπτυξης 

ολοκληρωµένων εικονικών περιβαλλόντων. 

7.2 Σχεδιασµός 

Η υλοποίηση της πλατφόρµας στηρίζεται σε συγκεκριµένες σχεδιαστικές αποφάσεις και 

προσεγγίσεις υλοποίησης, οι κυριότερες των οποίων αφορούν τις επιλογές συµπαγών µορφών 

αναπαράστασης πληροφορίας. 

                                                      

 

1 Ο καθοριστικός οδηγός συνοδεύει την πλατφόρµα υπό τη µορφή Java API documentation (Javadoc). 
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7.2.1 Extensible 3D Graphics (X3D) και Xj3D 

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.4.1, το physical aspect δεν χρησιµοποιεί κάποια ίδια 

εσωτερική αναπαράσταση για την πληροφορία που περιέχει και που αφορά το επίπεδο 

υλοποίησης, αλλά οποιαδήποτε διαθέσιµη αναπαράσταση έχει τη µορφή γραφήµατος σκηνής. 

Σαν αποτέλεσµα, προκειµένου να είναι στην πράξη χρήσιµη και λειτουργική, µία συµπαγής 

υλοποίηση της αφηρηµένης κλάσης PhysicalAspect οφείλει να καθορίζει  µε ακρίβεια την 

επιλογή εσωτερικής αναπαράστασης για το επίπεδο υλοποίησής της. Επιπλέον, οφείλει να 

τυποποιεί τους µηχανισµούς αλληλεπίδρασής µεταξύ των επιπέδων της υλοποίησης και item και, 

σαν αποτέλεσµα, να διαθέτει τη δυνατότητα αξιοποίησης ως συστατικό της αναπαράστασης του 

item στα πλαίσια κάποιου συγκεκριµένου υλοποιηµένου εικονικού περιβάλλοντος. Η 

πλατφόρµα, τόσο για τη συµπαγή υλοποίηση του physical aspect αλλά και σαν υποστηριζόµενη 

µορφή αρχικών δεδοµένων γραφηµάτων σκηνής για χρήση σε ορισµούς VERL, υιοθετεί το 

πρότυπο Extensible 3D Graphics (X3D). 

Συντακτικά, το X3D είναι απόλυτα συµβατό µε το physical aspect, καθώς τόσο η µορφή 

αρχείου που υποστηρίζει όσο και η εσωτερική του αναπαράσταση τρισδιάστατων σκηνών 

βασίζονται στην έννοια του γραφήµατος σκηνής. Έτσι, δεδοµένα X3D µπορούν, ταυτόχρονα, 

να φιλοξενηθούν στη δοµή του physical aspect – όπου, συγκεκριµένα, κάθε κόµβος του physical 

aspect αντιστοιχεί σε ένα κόµβο X3D – και άρα να αποτελέσουν µέρος του µοντέλου ενός item, 

καθώς και να αξιοποιηθούν, ταυτόχρονα, από µία βασισµένη σε X3D µηχανή µορφοποίησης. 

 

a. X3D scenegraph b. Items µε διαχειριζόµενους X3D κόµβους 

Σχήµα 7.1 – Φυσική ανα̟αράσταση item και X3D 

Στο σχήµα 7.1.a παραπάνω φαίνεται ένα γράφηµα σκηνής σε X3D το οποίο ορίζει. µεταξύ 

άλλων, διάφορα σχήµατα, δύο από τα οποία είναι και τα «Cylinder1» και «Sphere2». Στο σχήµα 

7.1.b φαίνεται πως τα δύο αυτά σχήµατα µπορούν να αξιοποιηθούν για τη φυσική 

(ειδικευµένοι κόµβοι) 

DEF Sphere2 Transform 

DEF Cylinder1 Transform 

... 

Physical 
Aspect 

Item1 

Transform 

Shape 

Shape 

Cylinder 

Sphere 

Transform 

(ειδικευµένοι κόµβοι) 

... 

... 

... 

Physical 
Aspect 

Item2 
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αναπαράσταση δύο διαφορετικών items, των Item1 και Item2, µε το να χρησιµοποιηθούν οι 

αντίστοιχοι X3D κόµβοι ως διαχειριζόµενοι κόµβοι των physical aspects των δύο items. 

Οι µορφές αρχείου που υποστηρίζει το X3D µπορούν να βρίσκονται είτε σε δυαδική, 

συµπιεσµένη µορφή µε προσανατολισµό στην ταχύτητα επεξεργασίας και µετάδοσης και το 

µικρό µέγεθος, είτε σε µορφή κειµένου, ευανάγνωστη και διαθέσιµη προς επεξεργασία από 

χρήστες. Επιπλέον, καθώς το X3D ουσιαστικά αποτελεί το «διάδοχο» της γλώσσας VRML, 

υποστηρίζει επιπρόσθετα και τη µορφή αρχείου VRML97, γεγονός που αυξάνει δραµατικά τον 

αριθµό διαθέσιµων προς χρήση τρισδιάστατων µοντέλων σκηνών και αντικειµένων, αυξάνοντας, 

έτσι, τη συνολική χρηστικότητα της πλατφόρµας και τη διαθεσιµότητα αρχικού υλικού για το 

σχεδιασµό εικονικών κόσµων. 

Η βιβλιοθήκη Xj3D είναι µία υλοποίηση του προτύπου X3D σε γλώσσα Java. Η έκδοσή της η 

οποία χρησιµοποιήθηκε στην ανάπτυξη της πλατφόρµας παρέχει πλήρη υποστήριξη για το 

σύνολο των διαθέσιµων κόµβων, ενώ συµπεριλαµβάνει και λογισµικό διασύνδεσης εφαρµογών 

µε σκηνές X3D. Είναι ένα ενεργό project που υποστηρίζεται τόσο από το Web3D Consortium 

όσο και από µεγάλο αριθµό επαγγελµατιών και χρηστών. Για τους λόγους αυτούς και εξ’ αιτίας 

της έλλειψης ισχυρά ανταγωνιστικών – µε βάση τους στόχους της πλατφόρµας – επιλογών, η 

βιβλιοθήκη Xj3D επικράτησε ως προτιµητέα επιλογή για την ανάπτυξη των σχετικών µε X3D 

µερών του physical aspect και άλλων συστατικών της πλατφόρµας. 

7.2.2 Oriented bounding-box 

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.5.3, η επιλογή µορφής περικλείοντος σχήµατος για τα items 

είναι µία σχεδιαστική απόφαση που αφορά µεµονωµένα την κάθε υλοποίηση. Η επιλογή της 

πλατφόρµας είναι το ̟ροσανατολισµένο ̟ερικλείον ορθογώνιο ̟αραλληλε̟ί̟εδο ή, όπως συχνά 

αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία, oriented bounding-box (OBB). 

 

Σχήµα 7.2 – Αντικείµενο και oriented bounding-box 
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Το OBB για ένα Utah Teapot1 απεικονίζεται στο σχήµα 7.2 παραπάνω. Ο αλγόριθµος 

υπολογισµού του ΟΒΒ για ένα συγκεκριµένο item έχει ως εξής: Αρχικά, διατρέχεται η φυσική 

αναπαράσταση του item όπως αυτή ορίζεται από το physical aspect του, µε αφετηρία τον 

διαχειριζόµενο κόµβο. Για κάθε κόµβο που ορίζει γεωµετρία ή χωρικό µετασχηµατισµό, 

υπολογίζονται και φυλάσσονται η ελάχιστη και η µέγιστη τιµή συντεταγµένων σε κάθε ένα από 

τους τρεις άξονες, όπως αυτές ορίζονται από τους κόµβους ορισµού γεωµετρίας ή 

µεταβάλλονται από τους κόµβους εφαρµογής χωρικών µετασχηµατισµών. Αναδροµικά, όταν 

έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των κόµβων του δένδρου, έχει προκύψει, για τον κάθε 

άξονα, ένα εύρος συντεταγµένων στο οποίο περιορίζεται η γεωµετρία που ορίζει η φυσική 

αναπαράσταση του item. Συγκεκριµένα, το εύρος αυτό ορίζεται ως (xmin, xmax) για τον άξονα 

x, (ymin, ymax) για τον άξονα y και (zmin, zmax) για τον άξονα z. Τελικά, το OBB του item έχει 

τη µορφή που απεικονίζεται στο σχήµα 7.3 παρακάτω. 

 

Σχήµα 7.3 – Oriented bounding-box και γεωµετρικά ακρότατα 

Η θέση και ο προσανατολισµός του item στο χώρο, όπως καθορίζονται από τον κόµβο-ρίζα 

του physical aspect του, επηρεάζουν τη θέση και τον προσανατολισµό, αντίστοιχα του OBB 

του. Σε περίπτωση όπου η γεωµετρία του item είναι στατική, δηλαδή δεν µεταβάλλεται 

δυναµικά µε το χρόνο, ο υπολογισµός του OBB είναι απαραίτητος µόνο µία φορά, κατά την 

αρχικοποίηση του physical aspect. Αντίθετα, εάν η γεωµετρία του item µεταβάλλεται (για 

παράδειγµα, ως αποτέλεσµα animation), ο υπολογισµός του OBB πρέπει να επαναλαµβάνεται 

                                                      

 

1 Για κάποιες πρώτες χρήσεις του Utah Teapot, βλ. [Blinn1976]. 
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σε κάθε πλαίσιο ή, κατ’ ελάχιστο, σε κάθε πλαίσιο κατά τη µορφοποίηση του οποίου 

µεταβάλλεται η γεωµετρία του item, αν κάποιος µηχανισµός για την ειδοποίηση του physical 

aspect για κάτι τέτοιο είναι διαθέσιµος. 

7.2.3 Debug artifact 

Όπως ορίζει σαφώς η προτεινόµενη αναπαράσταση, ένας εικονικός κόσµος δεν µπορεί να 

περιέχει τίποτε άλλο εκτός από items. Σε επίπεδο παρουσίασης από το browser της 

πλατφόρµας, όµως, είναι συχνά χρήσιµο να εµφανίζονται διάφορες πληροφορίες σηµασιολογικά 

συνδεδεµένες µε τον εικονικό κόσµο και το item – όπως, για παράδειγµα, τα OBBs των items ή 

τα ονόµατα τους – οι οποίες όµως δεν αναπαρίστανται από items αυτές καθ’ αυτές. Για να 

καλύψει την ανάγκη αυτή, η πλατφόρµα εισάγει την έννοια του debug artifact. 

Το debug artifact είναι µία δοµή µε στόχο την προτυποποίηση της αναπαράστασης και 

µορφοποίησης από το browser πληροφορίας η οποία είναι µεν σχετισµένη µε το µοντέλο του 

εικονικού κόσµου αλλά δεν αποτελεί µέρος αυτού. Η δηµιουργία, αρχικοποίηση, εισαγωγή στον 

εικονικό κόσµο και µετέπειτα διαχείριση των debug artifacts είναι αποκλειστική ευθύνη της 

υλοποίησης. Συνήθως, ένα debug artifact αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης της υλοποίησης του 

κόµβου µε τον οποίο συνδέεται σηµασιολογικά. Για παράδειγµα, ένα debug artifact που 

απεικονίζει κάτι που αφορά τον εικονικό κόσµο συνολικά θα είχε νόηµα να είναι ευθύνη της 

κλάσης-υλοποίησης της έννοιας του εικονικού κόσµου. Αντίθετα, ένα άλλο debug artifact, 

κινούµενο σηµασιολογικά στο πλαίσιο του item, θα µπορούσε να αποτελεί ευθύνη της κλάσης-

υλοποίησης του physical aspect, καθώς η µορφοποίηση και, ειδικότερα, η οπτική και ακουστική 

απεικόνιση πληροφορίας – συνηθέστεροι τρόποι αναπαράστασης των debug artifacts – 

εµπίπτουν στις ευθύνες της τελευταίας. 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως τα debug artifacts δεν αποτελούν µέρος του εικονικού κόσµου 

καθώς, απλούστατα, δεν είναι items. Εξυπηρετούν καθαρά και αποκλειστικά σκοπούς 

παρουσίασης και παρατήρησης, ενώ δεν γίνονται αντιληπτά από εικονικούς πράκτορες – ή 

οποιαδήποτε άλλη πλευρά µε δυνατότητα αντίληψης – µε κανένα τρόπο, ούτε καν έµµεσα (όπως 

συµβαίνει µε τα unreal items). Έτσι, ο χειρισµός τους δεν είναι αναγκαίο (αλλά ούτε και 

επιθυµητό) να γίνεται µε µηχανισµούς που βασίζονται στην έννοια του item aspect. Η 

απαραίτητη για το σκοπό αυτό λειτουργικότητα προσφέρεται από την υπεύθυνη για αυτά κλάση. 

7.2.4 Συµβολική αναπαράσταση γνώσης 

Για σκοπούς συµβολικής αναπαράστασης γνώσης, η πλατφόρµα υιοθετεί µία προσέγγιση 

δανεισµένη από το λογικό προγραµµατισµό. Έτσι, παρέχει υποστήριξη για ατοµικά (atomic) 

και σύνθετα (compound) σύµβολα, όπως επίσης και για µη θεµελιωµένα σύµβολα (non-ground) 

σύµβολα και µεταβλητές. 
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Σε σχεδιαστικό επίπεδο, ένα ατοµικό σύµβολο αναπαρίσταται από ένα µοναδικό και χωρίς 

συσχετίσεις κόµβο της εσωτερικής δοµής του semantic aspect, ο οποίος αντιστοιχεί σε 

χαρακτηριστικό ή σχολιασµό. Ένα σύνθετο σύµβολο αναπαρίσταται και αυτό από ένα µοναδικό 

κόµβο της εσωτερικής δοµής του semantic aspect, ο οποίος και σε αυτή την περίπτωση 

αντιστοιχεί είτε σε χαρακτηριστικό είτε σε σχολιασµό, µε τη διαφορά ότι σχετίζεται µε 

συγκεκριµένο αριθµό άλλων κόµβων οι οποίοι αναπαριστούν τα ορίσµατα του σύνθετου 

συµβόλου ως σύµβολα. 

Σε επίπεδο υλοποίησης, κάθε σύµβολο έχει τη δυνατότητα να παρέχει µια συγκεκριµένη τιµή, ή 

µια αόριστη τιµή αν είναι µη θεµελιωµένο. Η τιµή ενός ατοµικού συµβόλου εξαρτάται από τον 

τύπο και την ανά πάσα στιγµή κατάστασή του, ενώ η τιµή ενός σύνθετου συµβόλου είναι η n-άδα 

των τιµών των n ορισµάτων του. 

7.2.5 Τύποι και αναπαράσταση δεδοµένων 

Ως συµπαγής υλοποίηση της αναπαράστασης, η πλατφόρµα υιοθετεί συγκεκριµένους τύπους 

δεδοµένων, οι οποίοι δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Τύπος Σηµασιολογία Σχόλια 

int Ακέραιος αριθµός Java primitive type 

double Αριθµός κινητής υποδιαστολής Java primitive type 

boolean «true» ή «false» Java primitive type 

java.lang.String Αλφαριθµητικό Java standard type 

<type>[] Πίνακας στοιχείων τύπου <type> Java array notation 

Πίνακας 2 – Βασικοί τύ̟οι ̟αραδειγµατικής υλο̟οίησης 

Επιπρόσθετα, για την αναπαράσταση πιο σύνθετων τύπων δεδοµένων και την διευκόλυνση της 

ανταλλαγής τους µεταξύ διαφόρων τµηµάτων της πλατφόρµας, ή ακόµα και µεταξύ της 

πλατφόρµας και άλλων εφαρµογών (µε τρόπους που θα περιγραφούν στη συνέχεια του 

κειµένου), η πλατφόρµα αξιοποιεί τις έννοιες των carrier και inner types. Ως carrier type ορίζεται 

ένας από τους παραπάνω τύπους δεδοµένων ο οποίος έχει αρκετή ευελιξία ώστε να µπορεί να 

αναπαριστά, βάσει συγκεκριµένης κωδικοποίησης, άλλους τύπους δεδοµένων, και ταυτόχρονα 

να προσφέρεται για εύκολο και αποδοτικό χειρισµό από την εφαρµογή. Ως inner type ορίζεται 

ένας τύπος δεδοµένων που αναπαρίσταται από την πλατφόρµα µέσω ενός carrier type. 

Σαν παράδειγµα, έστω µία τιµή περιστροφής, εκφρασµένη ως περιστροφή υπό γωνία γύρω από 

άξονα (axis-angle rotation). Η τιµή αυτή είναι σύνθετη, αποτελούµενη από τέσσερις αριθµούς, 

οι τρεις εκ των οποίων εκφράζουν τα συστατικά x, y, z ενός κανονικού διανύσµατος ενώ η 

τέταρτη µία γωνία σε ορισµένη µονάδα µέτρησης, π.χ. ακτίνια. Η γλώσσα Java δεν παρέχει 

εγγενή υποστήριξη για τιµές τέτοιου τύπου. Αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την αξιοποίηση 

κάποιας βοηθητικής βιβλιοθήκης που παρέχει την αναγκαία υποστήριξη, όπως, για παράδειγµα, 
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της βιβλιοθήκης Vecmath [Java3D2009] που παρέχει, για το σκοπό αυτό, τον τύπο 

javax.vecmath.AxisAngle4d. Ακόµα και έτσι, όµως, δεν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της 

επεξεργασίας αρχικών δεδοµένων και άντλησης τιµών από αυτά, όπως επίσης και της 

ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ εφαρµογών, όπως, για παράδειγµα, ενός εικονικού 

περιβάλλοντος και ενός ευφυούς πράκτορα. Σε µία τέτοια περίπτωση, δεν είναι επιθυµητό να 

δεσµευτεί η υλοποίηση του τελευταίου ως προς τους τύπους δεδοµένων που πρέπει να 

χρησιµοποιεί προκειµένου να µπορεί να επικοινωνεί µε το πρώτο. Αντίθετα, είναι θεµιτό η 

ανταλλαγή να βασίζεται σε κάποιο ευρέως χρησιµοποιούµενο τύπο δεδοµένων, κατάλληλα 

κωδικοποιηµένη ώστε να παραµένει σηµασιολογικά ακέραιη. Έτσι, θα µπορούσε να 

χρησιµοποιείται ο τύπος java.lang.String για να κωδικοποιεί τιµές περιστροφής ως «x y z a», «x, 

y, z, a» ή κάτι ανάλογο, όπως x, y, z τα συστατικά του κανονικού διανύσµατος και a η γωνία. 

Στην περίπτωση αυτή, το java.lang.String είναι ένα carrier type που χρησιµοποιείται για την 

κωδικοποίηση του inner type javax.vecmath.AxisAngle4d από τη µεριά του εικονικού 

περιβάλλοντος και κάποιου αντίστοιχου τύπου από τη µεριά του ευφυούς πράκτορα. 

Για την ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλες εφαρµογές, η πλατφόρµα ορίζει τις παρακάτω 

αντιστοιχίες inner types µε τον τύπο java.lang.String ως carrier type. 

Inner Κωδικοποίηση Σηµασιολογία Σχόλια 

javax.vecmath.Vector2d «x y» ή «x, y» 
∆ισδιάστατο διάνυσµα 
(x, y) 

Vecmath 

javax.vecmath.Vector3d 
«x y z» ή 
«x, y, z» 

Τρισδιάστατο διάνυσµα 
(x, y, z) 

Vecmath 

javax.vecmath.AxisAngle4d 
«x y z a» ή 
«x, y, z, a» 

Τρισδιάστατη περιστροφή  

κατά a γύρω από (x, y, z) Vecmath 

java.util.Color 
«r g b» ή 
«r, g, b» 

Χρώµα στο χρωµατικό 

χώρο RGB, r, g, b ∈ [0, 
1] 

Java standard type 

org.web3d.x3d.sai.SF<type> «a» Τιµή a τύπου <type> X3D field type 

org.web3d.x3d.sai.MF<type> 
«a0 a1 … an» ή 
«a0, a1, …, an» 

Τιµή (a0, a1, …, an), µε ai 

∈ <type> ∀ i = 0, 1, …, 
n 

X3D field type 

reve.scene.item.BaseCompoundSymbol 
«name(a1, a2, 
…, an)» 

Σύµβολο µε όνοµα name 
και τιµές ορισµάτων a1, 
a2, …, an 

Compound 
symbol 
(canonical 
notation) 

reve.scene.item.BaseCompoundSymbol 

«name↵ 

a1↵ 

a2↵ 
… 

an↵ 
.» 

Σύµβολο µε όνοµα name 
και τιµές ορισµάτων a1, 
a2, …, an 

Compound symbol 
(pseudo-symbolic 
notation), <crlf>: 
platform-specific 
line delimeter 

Πίνακας 3 – Inner και carrier τύ̟οι ̟αραδειγµατικής υλο̟οίησης 

Επιπλέον, για την εσωτερική της κωδικοποίηση σύνθετων δεδοµένων µε αποκλειστική χρήση 

primitive και standard βαθµωτών τύπων της γλώσσας Java σε σηµεία όπου αυτό είναι 

επιθυµητό,, η πλατφόρµα αξιοποιεί τη λεγόµενη ανα̟αράσταση ̟ε̟λατυσµένου ̟ίνακα (flattened-
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array representation), βάσει της οποίας µία τιµή τύπου, για παράδειγµα, 

javax.vecmath.AxisAngle4d, θα µπορούσε να κωδικοποιηθεί ως µία τιµή τύπου double[] µε 

στοιχεία {x, y, z, a}. 

Τέλος, για την ανταλλαγή συµβολικής πληροφορίας µε άλλες εφαρµογές, η πλατφόρµα 

αξιοποιεί την ψευδοσυµβολική ανα̟αράσταση (pseudo-symbolic representation, PSR) 

[Anastassakis2000]. Σύµφωνα µε αυτή, ένα σύµβολο της µορφής symbol(arg0, arg1, … argn) 

αναπαρίσταται ως µία ακολουθία αλφαριθµητικών τερµατισµένη µε τον χαρακτήρα «.», δηλαδή, 

ως «symbol», «arg0», «arg1», …, «argn», «.», ενώ µία ακολουθία συµβόλων τερµατίζεται µε ένα 

πρόσθετο χαρακτήρα «.». Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για µεταφορά γνώσης, 

π.χ. σηµασιολογίας items, από την πλατφόρµα προς εφαρµογές ευφυών πρακτόρων. 

7.2.6 Αργοπορηµένη αρχικοποίηση (delayed initialization) 

Η πλατφόρµα υιοθετεί συγκεκριµένο σχεδιαστικό και λειτουργικό πρότυπο σχετικά µε τη 

διαδικασία δηµιουργίας αντικειµένων-κόµβων του γραφήµατος σκηνής REVE. Συγκεκριµένα, η 

διαδικασία αυτή αποτελείται από τα παρακάτω βήµατα: 

1. Construction. Ένα νέο αντικείµενο δηµιουργείται. Ο constructor δεν επιδέχεται 

ορίσµατα (null constructor). Αρχικοποιούνται τα όποια final πεδία. 

2. Initialization. Αρχικοποιούνται επιπλέον immutable πεδία µε χρήση mutators 

εξειδικευµένων για το σκοπό αυτό. 

3. Creation. Αρχικοποιούνται τα εναποµείναντα immutable πεδία. Ολοκληρώνεται η 

αρχικοποίηση της κατάστασης (state) του αντικειµένου. Η προτεινόµενη σχεδιαστική 

προσέγγιση για το βήµα αυτό βασίζεται σε µία µέθοδο create, τύπου void και µε ορίσµατα 

που εξαρτώνται από τον αντίστοιχο τύπο κόµβου. 

Μετά από επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η κλήση οποιασδήποτε µεθόδου 

της κλάσης, εκτός των µεθόδων αρχικοποίησης, θεωρείται νόµιµη και επιτρεπτή. Μέθοδοι 

αρχικοποίησης θεωρούνται ο constructor, οι mutators αρχικοποίησης immutable πεδίων (οι 

οποίοι, ούτως ή άλλως, βρίσκονται συνήθως σε package-level visibility), και, αν έχει οριστεί, η 

µέθοδος create ή η όποια αντίστοιχης χρησιµότητας. Αντίθετα, πριν την εκκίνηση της 

διαδικασίας, η κλήση οποιασδήποτε µεθόδου της κλάσης πέραν των µεθόδων αρχικοποίησης θα 

εγείρει σχετικό exception. Επιπλέον, η κλήση µεθόδων αρχικοποίησης µετά από επιτυχή 

ολοκλήρωση της διαδικασίας θα εγείρει επίσης σχετικό exception. Τέλος, µία αποτυχηµένη 

απόπειρα εκτέλεσης της διαδικασίας θέτει το αντικείµενο σε κατάσταση stale από την οποία δεν 

είναι δυνατή η οποιαδήποτε ανάνηψη (το αντικείµενο πρέπει να καταστραφεί και να γίνει 

απόπειρα δηµιουργίας νέου αντικειµένου). Η κλήση οποιασδήποτε µεθόδου όταν το αντικείµενο 

είναι σε κατάσταση stale θα εγείρει σχετικό exception. 
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Όσο αφορά τα πεδία που παραπάνω χαρακτηρίζονται ως immutable, να σηµειωθεί ότι ο 

χαρακτηρισµός αφορά τη χρήση τους µετά τη δηµιουργία του αντικειµένου µε βάση το 

σχεδιαστικό πρότυπο, και όχι τη δήλωσή τους (γεγονός που καθιστά δυνατή την αρχικοποίησή 

τους µε χρήση mutators και όχι αποκλειστικά του constructor). 

Το σχεδιαστικό και λειτουργικό πρότυπο που περιγράφεται παραπάνω ονοµάζεται ̟ρότυ̟ο 

αργο̟ορηµένης αρχικο̟οίησης (delayed initialization pattern) και επιτρέπει την ελεγχόµενη 

διεκπεραίωση της διαδικασίας αρχικοποίησης της κατάστασης αντικειµένων κλάσεων για τις 

οποίες δεν είναι δυνατή η πλήρης διαθεσιµότητα της απαραίτητης για την αρχικοποίηση 

πληροφορίας κατά τη διάρκεια του construction. Επιπλέον, επιτρέπει την κλήση συγκεκριµένων 

και µόνο mutators, ουσιαστικά καθιστώντας, σε επίπεδο συµπεριφοράς, συγκεκριµένο µέρος της 

κατάστασης του αντικειµένου immutable ανεξαρτήτως της δήλωσης και υλοποίησής του. Για 

λόγους οµοιοµορφίας αλλά και δυνατότητας εντοπισµού, οι κλάσεις που το υλοποιούν 

καλούνται να αξιοποιούν το creation state API (βλ. παρ. 0 παρακάτω). 

7.2.7 Ελεγχόµενη πρόσβαση σε κόµβους γραφήµατος 

Προκειµένου η πρόσβαση σε κόµβους του γραφήµατος σκηνής από άλλους κόµβους να είναι 

ελεγχόµενη, ασφαλής και σύµφωνη µε ένα σύνολο προδιαγραφών (όπως οι περιορισµοί στην 

αντίληψη τους οποίους επιβάλλει ο εικονικός κόσµος ή το είδος των δεδοµένων που είναι 

διαθέσιµα σε διάφορα συστατικά της διεπαφής χρήστη), η πλατφόρµα υιοθετεί ένα απλό 

σχεδιαστικό πρότυπο το οποίο θα αναφέρεται στη συνέχεια του κειµένου ως «σχεδιαστικό ̟ρότυ̟ο 

ελεγχόµενης ̟ρόσβασης σε γράφηµα». Η παρακάτω περιγραφή αφορά κόµβους γραφηµάτων σε 

κάποια αντικειµενοστρεφή γλώσσα προγραµµατισµού µε τις ανάλογες δυνατότητες, εντούτοις 

είναι δυνατή η προσαρµογή και σε άλλες κατηγορίες δοµών δεδοµένων. 

Έστω γράφηµα αντικειµένων µε κόµβους {α, b, c, d, e, f}, οι οποίοι υλοποιούν την αφηρηµένη 

κλάση Node, και ακµές {(a, b), (a, c), (a, d), (b, e), (b, f)}. Κάποιοι από τους παραπάνω κόµβους 

έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν σε άλλους κόµβους πρόσβαση στους κόµβους που είναι 

συνδεδεµένοι µε αυτούς. Για το σκοπό αυτό, υλοποιούν επιπλέον την αφηρηµένη κλάση Provider. 

Για τους σκοπούς της παρούσας συζήτησης, οι κλάσεις Node και Provider δηλώνονται όπως 

παρακάτω (στη γλώσσα Java). 

public interface Node { 

} 

public interface Provider { 

  public Node[] getNodes(); 

} 

Έστω ότι ο κόµβος b υλοποιεί την κλάση Provider και έτσι έχει τη δυνατότητα να παρέχει 

πρόσβαση στους κόµβους e και f. Έστω, τέλος, ότι οι κόµβοι c και d έχουν αποκτήσει µία 

αναφορά στον κόµβο b και έτσι µπορούν να καλέσουν τη µέθοδο του getNodes. Το πρόβληµα 

δηµιουργείται στην περίπτωση όπου είναι απαραίτητο ο συγκεκριµένος κόµβος b να µην 
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επιτρέπει πάντα την πρόσβαση στο σύνολο των κόµβων που είναι συνδεδεµένοι µε αυτόν (e και 

f), αλλά σε κάποιο υποσύνολο τους, το οποίο εξαρτάται από διάφορα κριτήρια τα οποία 

αφορούν τον κόµβο που αιτείται την πρόσβαση καλώντας τη µέθοδο getNodes, όπως, για 

παράδεγµα, την κλάση του. Για την συνέχεια της συζήτησης, έστω ότι ο κόµβος b πρέπει να 

παρέχει πρόσβαση και στους δύο κόµβους e και f αν η getNodes καλείται από τον κόµβο c, και 

µόνο στον e αν η getNodes καλείται από τον κόµβο d. 

Το πρόβληµα µε τη δήλωση της κλάσης Provider όπως γίνεται παραπάνω είναι ότι δεν επιτρέπει 

στη συµπαγή υλοποίηση της getNodes να γνωρίζει ποιο αντικείµενο την καλεί, και έτσι η 

getNodes δεν µπορεί να εφαρµόσει κανενός είδους σχετικό έλεγχο. Αντιµετωπίσεις µε βάση 

τεχνικές αναγνώρισης τύπου κατά την εκτέλεση (run-time type identification, RTTI) 

αποκλείονται, καθώς αποτελεί απαίτηση το πρόβληµα να αντιµετωπιστεί σε επίπεδο σχεδιασµού 

και η λύση να είναι εφαρµόσιµη σε όλες τις αντικειµενοστραφείς γλώσσες προγραµµατισµού, 

ανεξάρτητα από το αν υποστηρίζουν ή όχι τέτοιου είδους µηχανισµούς. 

Μία προφανής, αλλά όχι και τόσο αποτελεσµατική λύση, θα µπορούσε να δοθεί µε την επανα-

δήλωση της Provider όπως παρακάτω. 

public interface Provider { 

  public Node[] getNodes(Object consumer); 

} 

Χάρη στην παραπάνω δήλωση, µία κλάση για τον κόµβο b, ως κόµβο που παρέχει πρόσβαση σε 

άλλους κόµβους, θα µπορούσε να εκµεταλλεύεται το όρισµα consumer όπως παρακάτω, 

προκειµένου να επιτυγχάνει τον επιθυµητό βαθµό ελέγχου στην πρόσβαση που παρέχει µέσω 

της getNodes. 

public class ProviderNode implements Node, Provider 

 

  public Node[] getNodes(Object consumer); 

 

    // δήλωση µεταβλητής για τα αποτελέσµατα της µεθόδου... 

    Node[] results; 

 

    // έλεγχος για το consumer... 

    if (consumer.equals(c)) { 

// ο c έχει πρόσβαση στους e, f... 

      results = new Node[] {e, f}; 

    } else if (consumer.equals(d)){ 

 // ο d έχει πρόσβαση µόνο στον e... 

      results = new Node[] {e}; 

    } else { 

// καµία άλλη πρόσβαση... 

      results = new Node[] {}; 

    } 

 

    // επιστροφή αποτελεσµάτων... 

    return results; 

  } 

} 



 

 
162 

Με βάση τον παραπάνω ορισµό, οι κόµβοι c και d θα µπορούσαν, µε µία κλήση της µορφής 

b.getNodes(this), να αποκτήσουν πρόσβαση σε όποιους από τους γειτονικούς κόµβους e και f 

του κόµβου b τους είναι επιτρεπτό. 

∆υστυχώς, και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα πρόβληµα, αν και όχι τόσο ευδιάκριτο όσο 

προηγουµένως. Απλούστατα, κατά την κλήση της getNodes για τον κόµβο b, ο καλών κόµβος 

θα µπορούσε να µην παρέχει ως όρισµα τη λέξη-κλειδί this (ταυτοποιώντας, κατά το πρότυπο, 

τον εαυτό του ως αιτώντα πρόσβαση), αλλά κάποια άλλη αναφορά, την οποία ενδεχοµένως να 

έχει αποκτήσει παράνοµα. Έτσι, σε περίπτωση όπου ο κόµβος d έχει, µε κάποιο τρόπο, 

αποκτήσει µία αναφορά στον κόµβο c, θα µπορούσε να πραγµατοποιήσει µία κλήση της µορφής 

b.getNodes(c) και, σαν αποτέλεσµα, να αποκτήσει πρόσβαση και στους δύο κόµβους e και f, 

παραβιάζοντας τις επιθυµητές προδιαγραφές. 

Το προτεινόµενο σχεδιαστικό πρότυπο αντιµετωπίζει το πρόβληµα βάσει της παρατήρησης 

πως, µε την παραπάνω δήλωση της Provider, ο πραγµατικός αποδέκτης των αποτελεσµάτων της 

getNodes δεν είναι κατ’ ανάγκη ο δηλούµενος (αυτός που προσδιορίζεται από το όρισµα 

consumer). Έτσι, προτείνει µία λύση η οποία εισάγει στο σχεδιασµό ακριβώς αυτό το 

χαρακτηριστικό: την παροχή των αποτελεσµάτων της getNodes στον φερόµενο ως αιτώντα. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε τις παρακάτω δηλώσεις. 

public interface Provider { 

    public void getNodes(Consumer consumer); 

} 

public interface Consumer { 

    public void consume(Node[] nodes); 

} 

Η κλάση για τον κόµβο b µπορεί τώρα να οριστεί ως εξής. 

public class ProviderNode implements Node, Provider 

 

  public void getNodes(Consumer consumer); 

 

    // δήλωση µεταβλητής για τα αποτελέσµατα της µεθόδου... 

    Node[] results; 

 

    // έλεγχος για το consumer... 

    if (consumer.equals(c)) { 

      // ο c έχει πρόσβαση στους e, f... 

      results = new Node[] {e, f}; 

    } else if (consumer.equals(d)){ 

 // ο d έχει πρόσβαση µόνο στον e... 

      results = new Node[] {e}; 

    } else { 

      // καµία άλλη πρόσβαση... 

      results = new Node[] {}; 

    } 

 

    // παροχή πρόσβασης σε αποτελέσµατα... 

    consumer.consume(results); 

  } 

} 
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Μία κλάση για τους κόµβους c και d, ως κόµβους που αποκτούν πρόσβαση σε άλλους κόµβους, 

µπορεί τώρα να οριστεί όπως παρακάτω. 

public class ConsumerNode implements Node, Consumer { 

 

    protected void getNodesFromProvider(Provider provider) { 

        // ... 

        provider.getNodes(this); 

        // ... 

    } 

 

    protected void consume(Node[] nodes) { 

        // appropriately process obtained references... 

    } 

} 

Είναι προφανές πως, ακόµα και αν µία εναλλακτική, «κακόβουλη» υλοποίηση της 

getNodesFromProvider καλέσει την getNodes µε κάποιο άλλο όρισµα, έστω ο, αντί του this, 

το εκτελών αντικείµενο δε θα λάβει κανένα αποτέλεσµα, καθώς τελικά θα κληθεί η consume του 

o και όχι η δική του. 

Με τον τρόπο αυτό, το προτεινόµενο σχεδιαστικό πρότυπο καλύπτει τις απαιτούµενες 

προδιαγραφές πρόσβασης και επιτρέπει την εφαρµογή, σε σχεδιαστικό επίπεδο, ελεγχόµενης 

πρόσβασης από κόµβους ενός αντικειµενοστρεφούς γραφήµατος σε άλλους κόµβους του ιδίου. 

Η συµβολή του στο σχεδιασµό της πλατφόρµας είναι ουσιαστική, καθώς αποτελεί τη βάση για 

τους µηχανισµούς παροχής δεδοµένων αντίληψης σε effectors, αλλά και δεδοµένων κατάλληλου 

κατά περίπτωση εύρους σε άλλα µέρη της εφαρµογής, όπως είναι η διεπαφή χρήστη. 

Σαν τελική παρατήρηση, το προτεινόµενο σχεδιαστικό πρότυπο έχει αρκετά κοινά στοιχεία µε 

την λειτουργικότητα που προσφέρεται από τον ιστοτόπους (websites) και άλλες υπηρεσίες του 

Internet για ανάκτηση χαµένων συνθηµατικών (lost-password retrieval). Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

ο χρήστης ο οποίος επιθυµεί να ανακτήσει ένα χαµένο συνθηµατικό δηλώνει µία διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στην οποία και αποστέλλεται το συνθηµατικό αντί να εµφανιστεί 

στην οθόνη. Αυτό εγγυάται πως ο παραλήπτης του συνθηµατικού είναι πράγµατι εκείνος ο 

οποίος ο χρήστης ισχυρίζεται ότι είναι (µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει) παρά ο 

ίδιος ο χρήστης (ο οποίος απλά εισηγείται την αίτηση ανάκτησης). 

7.2.8 Χρονική αναφορά 

Για χρονική αναφορά και υπολογισµό χρονικών αποστάσεων, η πλατφόρµα υιοθετεί µία 

κλίµακα µέτρησης σε milliseconds, µε χρονικό σηµείο αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 1970, 

00:00:00:00, GMT. Η χρονική αυτή στιγµή ονοµάζεται Unix Epoch (ή POSIX Epoch) 

[Lewine1991] και αποτελεί το χρονικό σηµείο αναφοράς στους µηχανισµούς χρονικής 

αναφοράς και µέτρησης του χρόνου συστήµατος πολλαπλών λειτουργικών συστηµάτων, αλλά 

και της γλώσσας Java. 
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7.2.9 Java delegation event model 

Με στόχο τη δυνατότητα αποστολής και λήψης µηνυµάτων µεταξύ συστατικών της 

αναπαράστασης, η πλατφόρµα υιοθετεί το σχεδιαστικό πρότυπο Java delegation event model και την 

προτεινόµενη µεθοδολογία χρήσης και επέκτασής του [Sun2009]. Το πρότυπο βασίζεται στην 

έννοια του EventObject το οποίο αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριµένο υπολογιστικό γεγονός (π.χ. 

αλλαγή τιµής, κλήση µεθόδου, επίτευξη συγκεκριµένης εσωτερικής κατάστασης αντικειµένων, 

κ.α.). Το πρότυπο λειτουργεί ως εξής. Για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση χρήσης του προτύπου, 

ορίζεται ένα interface τύπου EventListener. Για παράδειγµα, για την παρακολούθηση 

γεγονότων χρήσης των πλήκτρων του ποντικιού, ορίζεται το interface MouseListener. Το 

interface αυτό ορίζει µεθόδους που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα γεγονότα. Για παράδειγµα, 

το interface MouseListener ορίζει τη µέθοδο mouseClicked η οποία αντιστοιχεί σε ένα γεγονός 

χρήσης (πίεσης και απελευθέρωσης) ενός από τα πλήκτρα του ποντικιού. Αντικείµενα που 

υλοποιούν το interface αντιπροσωπεύουν αποδέκτες µηνυµάτων. Αρχικά, δηλώνουν τον εαυτό 

τους στη λίστα αποδεκτών για µηνύµατα που παράγει κάποιο συγκεκριµένο αντικείµενο (το 

οποίο αναφέρεται ως «event producer»). Στη συνέχεια, το αντικείµενο αυτό «ειδοποιεί» τους 

δηλωµένους αποδέκτες του για γεγονότα που το αφορούν, καλώντας την αντίστοιχη µέθοδο του 

interface µε όρισµα ένα αντικείµενο EventObject το οποίο περιγράφει το κάθε γεγονός. 

7.2.10 Ορολογία, ονοµατολογία 

Με στόχο τη σηµασιολογική ακρίβεια και τη συνέπεια στην ονοµασία των συστατικών της 

πλατφόρµας, υιοθετούνται οι παρακάτω κανόνες: 

• Το πακέτο ονοµάζεται µε βάση το κοινό εννοιολογικό υπόβαθρο πίσω από τα διάφορα 

στοιχεία λειτουργικότητας που παρέχει, χωρίς τη χρήση γενικής χρήσης προθέµατος ή 

επιθέµατος (π.χ. «reve.scene.item»). 

• Το interface ονοµάζεται µε βάση την κλάση αντικειµένων της οποίας τη συµπεριφορά 

ορίζει, ενώ δεν φέρει πρόθεµα ή επίθεµα (π.χ. «node»). 

• Το base class ονοµάζεται µε βάση το βασικό interface που υλοποιεί και τα κύρια 

χαρακτηριστικά της υλοποίησης που παρέχει, ενώ φέρει το πρόθεµα «base» (π.χ. 

«BaseFunction»). 

• Η κλάση-υλοποίηση ενός generic interface ονοµάζεται µε βάση το interface που υλοποιεί 

και τα κύρια χαρακτηριστικά της υλοποίησης που παρέχει, ενώ φέρει και το πρόθεµα 

«generic» (π.χ. «SimpleGenericNamedMap»). 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση, ένα συµπαγές class ονοµάζεται µε βάση την κλάση αντικειµένων 

την  οποία αναπαριστά, χωρίς πρόθεµα ή επίθεµα (π.χ. «Scene»). 
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Εξ’ άλλου, ο όρος «βοηθητική υλοποίηση» (convenience implementation) αναφέρεται σε 

υλοποίηση η οποία είναι µεν εφικτή µε βάση άλλα, ήδη διαθέσιµα συστατικά της πλατφόρµας, 

αλλά παρέχεται ούτως ή άλλως µε στόχο τη διευκόλυνση του χρήστη. Τέλος, ο όρος 

«βοηθητικό πακέτο» (utility package) χρησιµοποιείται για πακέτα γενικής χρήσης, τα οποία 

αξιοποιούνται από την πλατφόρµα για την οµοιόµορφη και βελτιστοποιηµένη κάλυψη ενός 

εύρους υπολογιστικών αναγκών. 

7.3 ∆οµή 

Η πλατφόρµα ανάπτυξης είναι δοµηµένη ως ιεραρχία packages της γλώσσας Java. Η ιεραρχία 

αυτή, εκτός από το ότι καλύπτει λειτουργικές απαιτήσεις της υλοποίησης σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές της γλώσσας, αντανακλά την λογική δοµή και αλληλεξάρτηση των διαφόρων 

συστατικών της αναπαράστασης. Το ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας, το οποίο ορίζει τα κύρια 

λειτουργικά µέρη της πλατφόρµας και, ουσιαστικά, περιγράφει τις βασικές της δυνατότητες, 

αποτελείται από τα ακόλουθα packages. 

jmad: βοηθητικά πακέτα ή πακέτα υποβοήθησης (utility packages), παρέχουν βασική, γενικής 

χρήσης λειτουργικότητα ανεξάρτητη της πλατφόρµας. 

reve.scene: το γράφηµα σκηνής REVE. 

reve.client.execution: execution API, επιτρέπει την εκτέλεση συστατικών του γραφήµατος 

σκηνής REVE µε την ανάλογη λειτουργικότητα, καθώς και την παρακολούθηση της 

διαδικασίας εκτέλεσης· αποτελεί µέρος του client API. 

reve.client.control: control API, επιτρέπει το χειρισµό συστατικών του γραφήµατος σκηνής 

REVE µε κοινή διεπαφή από άλλα συστατικά του εικονικού περιβάλλοντος· αποτελεί µέρος του 

client API. 

reve.verl: η XML-based γλώσσα VERL για τον ορισµό εικονικών κόσµων µε βάση την 

προτεινόµενη αναπαράσταση REVE. 

Επιπλέον, η πλατφόρµα συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω πακέτα, τα οποία αποτελούν συστατικά 

και βοηθήµατα ανάπτυξης εφαρµογών και όχι µέρος της αναπαράστασης του εικονικού κόσµου. 

reve.browser: συστατικό περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη για την οπτική και ακουστική 

µορφοποίηση του εικονικού κόσµου και την περιήγηση του χρήστη σε αυτόν. Παρέχει µία και 

µόνη βασική κλάση, την Browser, της οποίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα µοναδικό 

στιγµιότυπο ανά εικονικό κόσµο. 

reve.gui: συστατικά περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη για τη παρακολούθηση και τη διαχείριση 

του εικονικού κόσµου σε πραγµατικό χρόνο. 
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reve.logging: µηχανισµός καταγραφής (logging) προσαρµοσµένος στην πλατφόρµα, µε στόχο 

την αποτελεσµατική καταγραφή και τον ευέλικτο εντοπισµό πληροφορίας βασισµένης στην 

αναπαράσταση REVE. 

7.4 Ολοκληρωµένο εικονικό περιβάλλον 

Η δοµή ενός ολοκληρωµένου εικονικού περιβάλλοντος βασισµένου στην πλατφόρµα jREVE 

και σε εφαρµογές εικονικών πρακτόρων όπως, για παράδειγµα, οι REVE Explorer και mVital 

Agent που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 8, θα µπορούσε να έχει όπως στο σχήµα. 

 

Σχήµα 7.4 – Ολοκληρωµένο εικονικό ̟εριβάλλον µε βάση την ̟λατφόρµα jREVE1 

Στο σχήµα απεικονίζεται η δοµή του εικονικού περιβάλλοντος σε επίπεδα των οποίων ο 

προσανατολισµός κυµαίνεται µεταξύ της υλοποίησης και του εννοιολογικού υποβάθρου. Στα 

κατώτερο επίπεδο, ο εικονικός κόσµος δοµείται µε βάση τις απαιτήσεις και δυνατότητες 

συγκεκριµένου υλικού και λειτουργικού συστήµατος. Σε ανώτερο επίπεδο, η γλώσσα Java και 

βασικές της βιβλιοθήκες – όπως οι Swing, java.net και SAX – επιτρέπουν την υιοθέτηση 

µεταφέρσιµων δοµών και προσεγγίσεων, καθιστώντας δυνατή, σαν αποτέλεσµα, την θεώρηση 

του εικονικού περιβάλλοντος σαν ένα υψηλού επιπέδου προϊόν λογισµικού. Η πλατφόρµα 

jREVE επιτρέπει την ακόµα µεγαλύτερη ενθυλάκωση και απόκρυψη των µηχανισµών πίσω από 

τη λειτουργία του εικονικού περιβάλλοντος και, έτσι, επιτρέπει τη συστηµατική διαχείρισή του 

µέσω εξειδικευµένης προγραµµατιστικής διεπαφής. Στην αµέσως επόµενη θέση της διάταξης, το 

επίπεδο του εικονικού κόσµου ως λειτουργικής, αξιοποιήσιµης και προσπελάσιµης εφαρµογής, 

αποκρύπτει τελείως το λογισµικό και επιτρέπει την αλληλεπίδραση µε τον εικονικό κόσµο 

                                                      

 

1 Περισσότερες πληροφορίες για τα CLI, JMad και SAX δίνονται στην τεκµηρίωση της πλατφόρµας 
jREVE στο παράρτηµα Α. Για τη γλώσσα VAL, βλ. [Panayiotopoulos1999] και παράγραφο 8.6.1.4. 
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αποκλειστικά και µόνο µε χρήση όρων της αναπαράστασης. Το επίπεδο των εφαρµογών 

εικονικών πρακτόρων εισάγει και τυποποιεί το στοιχείο της αυτονοµίας και της ευφυούς 

συµπεριφοράς ως ακόµα υψηλότερης αφαίρεσης στοιχείων του συστήµατος, ενώ, τέλος, το 

ανώτατο επίπεδο των ορισµών αντιµετωπίζει το εικονικό περιβάλλον και τον εικονικό κόσµο 

από µία καθαρά εννοιολογική σκοπιά, παντελώς ανεξάρτητη της υλοποίησης και του 

φιλοξενούντος υπολογιστικού συστήµατος. 

7.5 Κύκλος ζωής 

Στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου κύκλου ζωής ενός εικονικού περιβάλλοντος, η λογική 

αξιοποίησης της πλατφόρµας έχει όπως παρακάτω (σε απλοποιηµένη µορφή και µε βάση τους 

ορισµούς που δίνονται στο παράρτηµα Α.) 

1. ∆ηµιουργείται ένα αντικείµενο Browser το οποίο εισάγεται στη γραφική διεπαφή χρήστη 

του εικονικού περιβάλλοντος. 

2. ∆ηµιουργείται ένα νέο αντικείµενο Scene για το παραπάνω Browser. 

3. Το scene αρχικοποιείται είτε µε χρήση των µηχανισµών επεξεργασίας ορισµών εικονικών 

κόσµων σε VERL όπως παρέχονται από το πακέτο reve.verl, ή µέσω άλλων 

υποστηριζόµενων µεθόδων. Η διαδικασία είναι ανεξάρτητη του µηχανισµού: 

a. Για κάθε ορισµό item: 

i. Κατασκευάζεται ένα νέο PhysicalAspect. 

ii. Καλείται η create του PhysicalAspect για το υποδέντρο µε κόµβο-ρίζα source όπως 

αυτό ορίζεται από τα resource και behaviours του γονικού itemgroup. H create 

αρχικοποιεί τον κόµβο-ρίζα µε βάση τον ορισµό TransformInfo, και τους 

ειδικευµένους κόµβους µε βάση τα fit και fitCentre. 

iii. Κατασκευάζεται ένα νέο SemanticAspect. 

iv. Για κάθε ορισµό συµβόλου, κατασκευάζεται ένα BaseCompoundSymbol. 

v. Για κάθε ορισµό ορίσµατος, κατασκευάζεται ένα νέο αντικείµενο της κλάσης-

υλοποίησης του interface Argument που ορίζεται από το class. 

vi. Καλείται η create του αντικειµένου Argument µε ορίσµατα όπως ορίζει το args. 

vii. Το αντικείµενο προστίθεται στα ορίσµατα του BaseCompoundSymbol. 

viii. Καλείται η create του BaseCompoundSymbol µε όνοµα όπως ορίζει το name. 

ix. Τα BaseCompoundSymbols που δηµιουργήθηκαν προστίθενται στα σύµβολα του 

SemanticAspect. 
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x. Καλείται η create του SemanticAspect µε item class όπως ορίζεται από το class του 

γονικού item. 

xi. Για κάθε ορισµό accesspoint, κατασκευάζεται ένα AccessPoint. 

xii. Για κάθε ορισµό function, κατασκευάζεται ένα νέο αντικείµενο της κλάσης-

υλοποίησης του interface BaseFunction που ορίζεται από το class. 

xiii. Καλείται η create του αντικειµένου BaseFunction µε ορίσµατα όπως αυτά ορίζονται 

από το args. 

xiv. Το αντικείµενο BaseFunction προστίθεται στα ορίσµατα του AccessPoint. 

xv. Καλείται η create του AccessPoint µε όνοµα όπως ορίζει το name και κόµβο του 

physical aspect µε όνοµα όπως ορίζει το node. 

xvi. Τα AccessPoints που δηµιουργήθηκαν προστίθενται στα accesspoints του 

AccessAspect. 

xvii. Καλείται η create του AccessAspect. 

xviii. Καλείται η create του item µε τα PhysicalAspect, SemanticAspect και 

AccessAspect, και όνοµα όπως ορίζει το name. 

b. ∆ηµιουργούνται debug artifacts. 

4. ∆ηµιουργείται ο µηχανισµός επεξεργασίας αιτήσεων για σύνδεση σε body controllers µέσω 

δικτύου και άλλων υποστηριζόµενων µεθόδων. 

5. ∆ιαχείριση εικονικών σωµάτων (το στάδιο επαναλαµβάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

λειτουργίας του εικονικού περιβάλλοντος): 

a. ∆ηµιουργία εικονικών σωµάτων: 

i. Κατασκευάζεται ένα νέο Body. 

ii. Το Body αρχικοποιείται, π.χ. µε κλήση µίας µεθόδου create, η συµπαγής υλοποίηση 

της οποίας δηµιουργεί συγκεκριµένα sensors και effectors. 

iii. ∆ηµιουργείται ένα BodyControlFacade για το Body, το οποίο φυλάσσεται για 

µελλοντική χρήση από ενδιαφερόµενα BodyControllers ή, σε περίπτωση όπου η 

δηµιουργία του Body ήταν αποτέλεσµα αίτησης σε κάποιο ενεργό BodyController, 

προωθείται σε αυτό για περαιτέρω διαχείριση. 

b. Αλληλεπίδραση µε εικονικά σώµατα: ενεργός body controller – για παράδειγµα, 

κάποιος CLIBodyController ή TCPIPBodyController – λαµβάνει εντολή από 

συνδεδεµένο client, την οποία και επεξεργάζεται και εντοπίζει τη σχετική 

λειτουργικότητα του BodyControlFacade του εικονικού σώµατος το οποίο 
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διαχειρίζεται. Για παράδειγµα: καλείται η µέθοδος sense του BodyControlFacade. 

Καλείται η µέθοδος getSensors του εικονικού σώµατος. Για κάθε sensor, καλείται η 

µέθοδος sense. Τα αποτελέσµατα συγκεντρώνονται και επιστρέφονται. Εναλλακτικά, αν 

έχει δοθεί ως όρισµα το όνοµα κάποιου sensor, γίνεται απόπειρα εντοπίσµού του και, 

αν υπάρχει, καλείται η δική του µέθοδος sense της οποίας τα αποτελέσµατα 

επιστρέφονται. 

c. ∆ιαγραφή εικονικών σωµάτων, είτε ως αποτέλεσµα αιτήσεων ενεργών BodyControllers 

ή µε πρωτοβουλία του συστήµατος. Σε κάθε περίπτωση, ένα BodyController του 

οποίου το διαχειριζόµενο εικονικό σώµα διεγράφη, πραγµατοποιεί τις αναγκαίες 

ενέργειες εκκαθάρισης (π.χ. ειδοποίηση χρηστών, αποδέσµευση πόρων, κατάργηση 

συνδέσεων δικτύου, κ.τ.λ.). 

6. Τερµατισµός εικονικού περιβάλλοντος. 

Παράδειγµα πλήρως υλοποιηµένου και λειτουργικού εικονικού περιβάλλοντος το οποίο 

αξιοποιεί την πλατφόρµα σε κύκλο ζωής ανάλογο µε τον παραπάνω, είναι το ευφυές εικονικό 

περιβάλλον REVE Worlds, το οποίο περιγράφεται στην παράγραφο 8.2 στη συνέχεια. 

7.6 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µία ολοκληρωµένη πλατφόρµα ανάπτυξης λογισµικού  για το 

σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη λειτουργία εικονικών περιβαλλόντων, µε βάση την 

προτεινόµενη αναπαράσταση. Η πλατφόρµα είναι υλοποιηµένη στη γλώσσα Java, ενώ βασίζεται 

σε συγκεκριµένες σχεδιαστικές προσεγγίσεις, όπως το πρότυπο X3D, οι οποίες αναλύονται µε 

λεπτοµέρεια. Η χρήση της πλατφόρµας περιγράφεται διεξοδικά αναφορικά µε όλες τις πλευρές 

της λειτουργικότητας ενός τυπικού εικονικού περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων, όπως η 

δηµιουργία και η διαχείριση του εικονικού κόσµου, η αλληλεπίδραση συστατικών ελέγχου 

συµπεριφοράς και άλλων συστατικών του εικονικού περιβάλλοντος µε εικονικά σώµατα, η 

προσαρµογή της σηµασιολογίας και των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης items στις ανάγκες της 

κάθε εφαρµογής, και η επεξεργασία ορισµών σε γλώσσα VERL. 
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888   Περιπτώσεις Χρήσης 

8.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό διερευνώνται και αξιολογούνται οι δυνατότητες της αναπαράστασης REVE 

κάλυψης των κυριότερων απαιτήσεων που διακρίνουν το σχεδιασµό και την ανάπτυξη ευφυών 

εικονικών περιβαλλόντων. Ειδικότερα, παρουσιάζονται συγκεκριµένες περιπτώσεις χρήσεις, οι 

οποίες στοχεύουν στο να αναδείξουν τις παρακάτω βασικές δυνατότητες της αναπαράστασης, 

αλλά και της πλατφόρµας jREVE, προς αυτή την κατεύθυνση: 

• Εικονικός κόσµος: µοντελοποίηση· λειτουργία· µορφοποίηση· σηµασιολογία· 

αλληλεπίδραση· κατανεµηµένη λειτουργία· λειτουργία σε πραγµατικό χρόνο. 

• Εικονικό σώµα: έλεγχος από συστατικά παραγωγής συµπεριφοράς· απόκρυψη 

χαρακτηριστικών υλοποίησης· αποµακρυσµένη πρόσβαση· ταυτόχρονη αλληλεπίδραση 

πολλαπλών εικονικών σωµάτων µε τον ίδιο εικονικό κόσµο. 

• Ευφυής εικονικός ̟ράκτορας: απεµπλοκή από χαρακτηριστικά υλοποίησης εικονικού 

σώµατος και εικονικού κόσµου· υποστήριξη ευφυούς συµπεριφοράς: συµβολική 

αναπαράσταση γνώσης, συµπερασµατολογία, σχεδιασµός ενεργειών, θεληµατικότητα, 

µάθηση· κάλυψη σηµαντικών αναγκών της πλειοψηφίας των εφαρµογών: εύρεση διαδροµών, 

µοντέλα αντίληψης και δράσης, αλληλεπίδραση µεταξύ πρακτόρων. 

• Ε̟εκτασιµότητα, διαλειτουργικότητα: εντοπισµένες µεταβολές και επεκτάσεις στο 

σύστηµα, καθώς και οµαλή ενσωµάτωσή τους· κλιµάκωση· αλληλεπίδραση µε άλλα 

συστατικά λογισµικού ανεξαρτήτως λεπτοµερειών σχεδιασµού και υλοποίησης· 

αλληλεπίδραση µε άλλα συστήµατα βάσει προδιαγραφών. 

Για κάθε περίπτωση χρήσης αναλύονται το σκεπτικό, οι στόχοι και το σχετικό θεωρητικό 

υπόβαθρο. Στη συνέχεια, περιγράφεται µε λεπτοµέρεια η εµπλοκή της αναπαράστασης και, 

κατά περίπτωση, της πλατφόρµας και άλλου λογισµικού βασισµένου σ’ αυτή. Τέλος, 

παρουσιάζονται αποτελέσµατα και συµπεράσµατα σχετικά µε την εφικτότητα αξιοποίησης της 

αναπαράστασης και της πλατφόρµας στον σχετικό µε την περίπτωση χρήσης χώρο, καθώς και 

τα πιθανά οφέλη που προκύπτουν. 
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8.2 REVE Worlds 

Το σύστηµα REVE Worlds είναι µία ολοκληρωµένη και πλήρως λειτουργική βάση για εικονικά 

περιβάλλοντα, σχεδιασµένο µε βάση την αναπαράσταση REVE για ευφυή εικονικά 

περιβάλλοντα και υλοποιηµένο µε βάση την πλατφόρµα jREVE. Το σύστηµα αφορά την 

αναπαράσταση και τη λειτουργία εικονικών κόσµων, αντικειµένων και σωµάτων, ενώ, µε στόχο 

την υποστήριξη ευφυούς συµπεριφοράς εικονικών πρακτόρων, παρέχει πληθώρα µέσων 

ολοκλήρωσης µε συστατικά ελέγχου συµπεριφοράς. 

Στο σχήµα 8.1 παρακάτω, απεικονίζεται η γραφική διεπαφή του συστήµατος, σε πλήρη 

ανάπτυξη και για ένα απλό δείγµα εικονικού κόσµου. Στο σχήµα απεικονίζεται και το εργαλείο 

SceneSpector (παράγωγο των λέξεων Scene και Inspector) το οποίο επιτρέπει την επισκόπηση και 

τη µεταβολή, σε πραγµατικό επίπεδο, των περιεχοµένων του εικονικού κόσµου, τόσο σε επίπεδο 

αναπαράστασης REVE όσο και σε επίπεδο X3D. 

 

Σχήµα 8.1 – Το γραφικό ̟εριβάλλον του συστήµατος REVE Worlds 

Επιπλέον, το εργαλείο υποστηρίζει την παρακολούθηση της σηµασιολογίας items σε συµβολική 

µορφή, όπως επίσης και τη διαχείριση Executable συστατικών και την χειροκίνητη και 

βηµατική εκτέλεση από το χρήστη του µοντέλου αλληλεπίδρασης µε items, για σκοπούς 

διερεύνησης, παρουσίασης και αποσφαλµάτωσης κατά τη δηµιουργία εικονικών κόσµων και 

εικονικών σωµάτων. 
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Στο σχήµα 8.2 παρακάτω φαίνονται διάφορα παραδείγµατα ιδιαίτερα σύνθετων αλλά και 

εκτενών σε µέγεθος και αριθµό items εικονικών κόσµων1. 

  

  

  

Σχήµα 8.2 – Παραδείγµατα εικονικών κόσµων στο σύστηµα REVE Worlds 

Αν και θυµίζουν συνηθισµένες τρισδιάστατες σκηνές όπως θα αποδίδονταν από κάποιο 

σύγχρονο πακέτο τρισδιάστατης σχεδίασης ή εικονικής πραγµατικότητας, οι παραπάνω κόσµοι 

έχουν δοµηθεί, σύµφωνα µε την αναπαράσταση REVE, ως συλλογές διακριτών items, το κάθε 

ένα µε συγκεκριµένη φυσική αναπαράσταση και, κατά περίπτωση, σηµασιολογία και 

δυνατότητες αλληλεπίδρασης. 

                                                      

 

1 Οι εικονικοί αυτοί κόσµοι αναπτύχθηκαν µε χρήση του συστήµατος REVE Worlds από τους φοιτητές 

Ε. Αλεβίζου (1), Π. ∆εδούσης, Β. Καπίνος, Ε. Μπαµπαλετάκης (2, 3), Γ. Φέστας (4), Γεωργιλαδάκης (5), 

Λάσπας, Λιάπης, Κωνσταντούλας (6), στα πλαίσια εργασιών για το µάθηµα «Εικονική Πραγµατικότητα» 

του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Τµ. Πληροφορικής, Παν. Πειραιά, 2008-2009. 

1 2 

3 4 

5 6 
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Μία εκτενής παρουσίαση του σχεδιασµού και της λειτουργίας του συστήµατος ξεφεύγει από 

τους σκοπούς του παρόντος κειµένου. Εντούτοις, καθώς το σύστηµα αποτελεί τη βάση για τις 

αναλύσεις περιπτώσεων χρήσης που ακολουθούν, αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά του, 

τα οποία συνοψίζονται στα παρακάτω. 

Είναι υλοποιηµένο σε γλώσσα Java, ενώ η γραφική διεπαφή του βασίζεται στη standard 

βιβλιοθήκη Swing [Sun2009]. Σαν αποτέλεσµα, µπορεί να εκτελεστεί και να λειτουργήσει σε 

πληθώρα ετερογενών περιβαλλόντων (Microsoft Windows, Linux, κ.τ.λ.), αρκεί αυτές να 

παρέχουν υποστήριξη για την βιβλιοθήκη Xj3D από την οποία εξαρτάται η πλατφόρµα. 

Επιπλέον, παρέχει υποστήριξη για έλεγχο εικονικών σωµάτων από εφαρµογές (π.χ., ευφυείς 

πράκτορες) µέσω δικτύων και του ∆ιαδικτύου. Συγκεκριµένα, υλοποιεί ένα πολυνηµατικό 

εξυπηρετητή TCP/IP sockets µέσω του οποίου επιτρέπει την πρόσβαση συνδεδεµένων clients 

σε TCPIPBodyControllers. 

Ακόµα, παρέχει πλήθος εργαλείων υποστήριξης στο χρήστη, τα οποία επιτρέπουν την 

παρακολούθηση και καταγραφή της λειτουργίας του, την επισκόπηση και µεταβολή, σε 

πραγµατικό χρόνο, των περιεχοµένων του εικονικού κόσµου, την 

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οπτικών βοηθηµάτων και debug artifacts, τον ορισµό και την 

εµφάνιση δεικτών (markers), την αποδοτική πλοήγηση στον εικονικό κόσµο, την φόρτωση 

ορισµών VERL από αρχεία, και άλλα. 

Τέλος, βελτιώνει την αισθητική του εικονικού κόσµου, υποστηρίζοντας εφέ όπως φόντο 

(background) και οµίχλη σε απόσταση (distance fog). Επιπλέον, για πρόσθετο ρεαλισµό, 

υποστηρίζει την οµαλή µεταβολή των αποχρώσεων των παραπάνω, ανάλογα µε προ-

καθορισµένα από το χρήστη κλειδιά (keyframes) και τεχνικές παρεµβολής, µε στόχο τη 

δηµιουργία της ψευδαίσθησης της εναλλαγής µεταξύ νύχτας-ηµέρας σε πραγµατικό χρόνο. 

8.3 Νοητική αναπαράσταση και εξερεύνηση κόσµων 

Ανεξάρτητα από τους τοµείς στους οποίους απευθύνεται το κάθε ευφυές εικονικό περιβάλλον, οι 

πράκτορες που συµµετέχουν σε αυτό πρέπει να είναι ικανοί για ορισµένες απλές, αλλά ιδιαίτερα 

σηµαντικές για την εξέλιξη περεταίρω σύνθετης συµπεριφοράς, λειτουργίες. Η σηµαντικότερη, 

ίσως, από αυτές είναι η δυνατότητα δηµιουργίας µίας νοητικής αναπαράστασης του 

περιβάλλοντος τους, «χτισµένης» πάνω στις δικές τους δοµές και ικανότητες αναπαράστασης 

γνώσης όπως αυτές προδιαγράφονται από την υλοποίησή τους, µε βάση διαθέσιµα δεδοµένα 

αντίληψης για τον εικονικό κόσµο. Επίσης, σε όλες σχεδόν τις εφαρµογές, είναι απαραίτητο για 

έναν ευφυή εικονικό πράκτορα να µπορεί να περιηγείται στο περιβάλλον του µε τρόπο που 

συµφωνεί µε τους νόµους του εικονικού κόσµου, κάτι το οποίο, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

προϋποθέτει την ικανότητα εύρεσης διαδροµών (pathfinding) και αποφυγής συγκρούσεων 

(collision avoidance). Τέλος, η δυνατότητα του ευφυούς εικονικού πράκτορα να εξερευνά το 
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περιβάλλον του, µε στόχο µία κατά το δυνατόν πληρέστερη νοητική αναπαράσταση του 

εικονικού κόσµου, είναι συχνά, αν όχι απαραίτητη, τουλάχιστον χρήσιµη για την εµφάνιση 

θεληµατικής συµπεριφοράς. 

Με στόχο τη διερεύνηση και αξιολόγηση των διαθέσιµων από την αναπαράσταση REVE 

δυνατοτήτων αντιµετώπισης των αναγκών αυτών, η συγκεκριµένη περίπτωση χρήσης βασίζεται 

στην εφαρµογή REVE Explorer. 

8.3.1 REVE Explorer 

Η εφαρµογή REVE Explorer είναι ένα σύνθετο προϊόν λογισµικού µε στόχο τη διερεύνηση 

αλλά και τη χρήση, στην πράξη, αν όχι του συνόλου, µεγάλου µέρους των δυνατοτήτων της 

αναπαράστασης REVE και της πλατφόρµας: αναπαράσταση εικονικών κόσµων και εικονικών 

σωµάτων, αλλά και ολοκληρωµένη λειτουργία εικονικών πρακτόρων µε πρόσθετα, πέραν του 

εικονικού σώµατος, συστατικά, τα οποία αφορούν κρίσιµες λειτουργίες όπως αποθήκευση 

γνώσης, συµπερασµατολογία και παραγωγή θεληµατικής συµπεριφοράς. 

Η εφαρµογή είναι εξ’ ολοκλήρου υλοποιηµένη σε γλώσσα Java. Η συµµετοχή της σε 

ολοκληρωµένα εικονικά περιβάλλοντα γίνεται βάσει επικοινωνίας της, µέσω TCP/IP και 

σύµφωνα µε το πρωτόκολλο AIP, µε υλοποιήσεις εικονικών κόσµων που παρέχουν τη 

δυνατότητα ελέγχου εικονικών σωµάτων µέσω body controllers, όπως είναι το σύστηµα REVE 

Worlds. Η διεπαφή χρήστη της εφαρµογής φαίνεται στο σχήµα 8.3 παρακάτω. 

 

Σχήµα 8.3 – ∆ιε̟αφή χρήστη εφαρµογής REVE Explorer 
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Το σχήµα απεικονίζει τα βασικά λειτουργικά συστατικά της διεπαφής, η χρήση των κυριότερων 

από τα οποία θα φανεί στις επόµενες παραγράφους παράλληλα µε την παρουσίαση των 

δυνατοτήτων της εφαρµογής. Τα συστατικά a (πλήκτρα «Connect» και «Hangup») και b 

(διεύθυνση και port number, όνοµα εικονικού πράκτορα) χρησιµοποιούνται για την επίτευξη 

και τον τερµατισµό σύνδεσης µε κάποιο AIP server, άρα και, ουσιαστικά, την είσοδο και την 

αποµάκρυνση του εικονικού πράκτορα σε/από κάποιο εικονικό κόσµο. Επιπλέον, η περιοχή m 

χρησιµοποιείται για την εµφάνιση ενηµερωτικών µηνυµάτων και την περιήγηση µεταξύ αυτών. 

Στην περιοχή n φαίνεται η µέση χρονική διάρκεια, σε ms, του απλούστερου και συντοµότερου 

δυνατού βήµατος επικοινωνίας µε τον AIP server (latency), στοιχείο ενδεικτικό της απόδοσης 

της διαθέσιµης δικτυακής υποδοµής. Τέλος, στην περιοχή o εµφανίζεται µία ένδειξη για τη 

διαδικασία που εκτελεί ανά πάσα στιγµή ο πράκτορας (IDLE, HANDSHAKING, SENSING, 

EXECUTING, PATHFINDING) καθώς και την κατάσταση της διαδικασίας ενηµέρωσης της 

βάσης γνώσης (SENSING, NOT_SENSING). 

Σχεδιαστικά, η εφαρµογή αποτελείται από ορισµένα βασικά στοιχεία, όπως φαίνεται στο σχήµα 

8.4 που ακολουθεί. 

 

Σχήµα 8.4 – Σχεδιασµός εφαρµογής REVE Explorer 

Τα στοιχεία αυτά είναι τα παρακάτω. 

• Βάση γνώσης (knowledge base, KB): αποθηκεύει την ανά πάσα στιγµή διαθέσιµη στον 

πράκτορα συµβολική γνώση. 

• Μοντέλο κόσµου (world model): ενδιάµεση µορφή αναπαράστασης µεταξύ συµβολικής 

γνώσης και µηχανισµών παραγωγής συµπεριφοράς. 

• Αντίληψη/δράση (perception/action): διαδικασίες λήψης γνώσης από sensors και 

αποστολής ενεργειών σε effectors του εικονικού σώµατος. 
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• Ενηµέρωση βάσης γνώσης (knowledge base update): ενηµέρωση βάσης γνώσης όταν 

είναι διαθέσιµη νέα γνώση. 

• Ενηµέρωση µοντέλου κόσµου (world model update): διατήρηση της συνέπειας του 

µοντέλου κόσµου µε τη βάση γνώσης. 

• Εύρεση διαδροµών (pathfinding): υπολογισµός διαδροµών κίνησης του εικονικού 

σώµατος στον εικονικό κόσµο, σύµφωνα µε το µοντέλο κόσµου, έτσι ώστε να αποφεύγονται 

συγκρούσεις µε αντικείµενα και άλλους πράκτορες. 

• Περι̟λάνηση (wandering): µετακίνηση σε τυχαία επιλεγµένα σηµεία του εικονικού 

κόσµου, ανάλογα µε τη µέγιστη απόσταση αντίληψης των sensors του εικονικού σώµατος. 

• Γραφική διε̟αφή χρήστη (graphical user interface, GUI): χειρισµός της εφαρµογής, 

παρουσίαση της βάσης γνώσης και του µοντέλου κόσµου στο χρήστη. 

Τα παραπάνω στοιχεία είναι αρκετά ώστε να εφοδιάζουν την εφαρµογή µε ένα ευρύ πλήθος 

δυνατοτήτων διερεύνησης της αναπαράστασης REVE και πειραµατισµού µε αυτή. Επιπλέον, 

όπως θα φανεί στη συνέχεια, η ικανότητα του εικονικού πράκτορα να εξερευνά τον εικονικό 

κόσµο ή, µε άλλα λόγια, να δηµιουργεί µία κατά το δυνατόν πλήρη νοητική αναπαράσταση γι’ 

αυτόν, αναδύεται ως αποτέλεσµα του παραπάνω σχεδιασµού και της συνεργασίας µεταξύ των 

συστατικών που τον απαρτίζουν. 

8.3.1.1 Παράλληλη λειτουργία αντίληψης, νοητικών διεργασιών και δράσης 

Ένα από τα βασικότερα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της εφαρµογής και, κατ’ επέκταση, µία 

από τις σηµαντικότερες δυνατότητές της, είναι η παράλληλη λειτουργία των διαφόρων τµηµάτων 

που την αποτελούν. Ειδικότερα, η λήψη δεδοµένων αντίληψης από τους sensors του εικονικού 

σώµατος εκτελείται ασύγχρονα ως προς τη διενέργεια νοητικών διεργασιών και την εκτέλεση 

ενεργειών, αντί ο εικονικός πράκτορας να λειτουργεί σε µία κυκλική, επαναλαµβανόµενη λογική, 

όπου τα στάδια της αντίληψης, της νοητικής επεξεργασίας και της δράσης διαδέχονται 

γραµµικά το ένα το άλλο – µία προσέγγιση µε αµφιλεγόµενα οφέλη η οποία, ωστόσο, έχει 

υιοθετηθεί ευρέως στο χώρο του σχεδιασµού και της υλοποίησης ευφυών εικονικών πρακτόρων. 

Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της ασύγχρονης προσέγγισης είναι η δυνατότητα αντίληψης και 

δράσης κατά τη διάρκεια της εξέλιξης νοητικών διεργασιών. Έτσι, χρονοβόρες νοητικές 

διεργασίες δεν παρεµποδίζουν την ενηµέρωση της βάσης γνώσης η οποία πραγµατοποιείται 

παράλληλα µε αυτές, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, γεγονός που µπορεί να έχει επιπτώσεις 

ακόµα και στην εξέλιξη των ίδιων των νοητικών αυτών διεργασιών. Επιπλέον, σε περιπτώσεις 

όπου η επικοινωνία µεταξύ πράκτορα και AIP server γίνεται µέσω περισσοτέρων της µίας 

TCP/IP συνδέσεων, κάθε µία εκ των οποίων είναι αφιερωµένη αποκλειστικά σε συγκεκριµένη 

λειτουργία (όπως, για παράδειγµα, αντίληψη, δράση, ή ακόµα και η εξυπηρέτηση συγκεκριµένου 
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sensor ή effector) είναι δυνατόν να εκτελούνται πολλαπλές ενέργειες παράλληλα και ταυτόχρονα 

µε διαδικασίες αντίληψης. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι απόλυτα συµβατό µε τη λογική των 

πολλαπλών effectors από τη µεριά του εικονικού σώµατος και των αντίστοιχα πολλαπλών 

accesspoints από τη µεριά του item – ενέργειες που αφορούν συγκεκριµένα, µη-επικαλυπτόµενα 

ζεύγη effector-accesspoint µπορούν, βάσει σχεδιασµού της αναπαράστασης REVE, να 

εκτελούνται παράλληλα. 

Η διαδικασία συνεχούς ενηµέρωσης της βάσης γνώσης σε τακτά χρονικά διαστήµατα εκκινείται 

και παύει µε το συστατικό c της διεπαφής χρήστη (πλήκτρο «Sense»). Η λειτουργία της 

συνίσταται στην περιοδική πραγµατοποίηση της διαδικασίας αντίληψης, η οποία διαιρείται στα 

στάδια της λήψης γνώσης από τους sensors του εικονικού σώµατος και της αποθήκευσης της 

γνώσης αυτής στη βάση γνώσης. Τα ανά πάσα στιγµή περιεχόµενα της βάσης γνώσης φαίνονται 

στην περιοχή d της διεπαφής. 

8.3.1.2 Νοητική αναπαράσταση κόσµου 

Προκειµένου να είναι εφικτή η οποιαδήποτε απόπειρα σχεδιασµού ευφυούς συµπεριφοράς από 

τη µεριά του εικονικού πράκτορα, είναι απαραίτητο αυτός να διαθέτει µία κάποιας µορφής 

νοητική αναπαράσταση του περιβάλλοντός του. Αυτός είναι ο σκοπός της διαδικασίας 

ενηµέρωσης της αναπαράστασης του εικονικού κόσµου: η δόµηση ενός µοντέλου του εικονικού 

κόσµου µε βάση γνώση η οποία είναι διαθέσιµη στον πράκτορα µέσω της βάσης γνώσης του, 

καθώς και η ανά πάσα στιγµή διατήρηση της συνέπειας µεταξύ του µοντέλου και της βάσης 

γνώσης, όπως αυτή ενηµερώνεται διαρκώς µε ευθύνη της σχετικής διαδικασίας ενηµέρωσης. 

Η νοητική αναπαράσταση για τον εικονικό κόσµο η οποία υιοθετείται από την εφαρµογή έχει 

τη µορφή συνόλου ορθογώνιων παραλληλεπιπέδων στο ίδιο επίπεδο και µε συγκεκριµένη θέση 

και προσανατολισµό το καθένα, τα οποία, χάριν απλότητας, θα αναφέρονται στη συνέχεια του 

κειµένου ως rects. Κάθε rect ισοδυναµεί µε την προβολή του OBB ενός item στο επίπεδο x-z, αν 

για το item αυτό ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: (α) το item είναι κατακόρυφο, δηλαδή ο 

άξονας y του συστήµατος συντεταγµένων του συµπίπτει µε τον άξονα y του συστήµατος 

συντεταγµένων του εικονικού κόσµου, και (β) το item class του είναι απόγονος του real item 

class, δηλαδή αναπαριστά ένα άµεσα αντιληπτό αντικείµενο. Έτσι, σε κάθε χρονική στιγµή, το 

µοντέλο του πράκτορα για τον εικονικό κόσµο περιέχει τόσα rects όσα είναι τα items για τα 

οποία υπάρχει καταχωρηµένη γνώση στη βάση γνώσης και για τα οποία ισχύουν οι 

προϋποθέσεις α και β παραπάνω. 

Για κάθε rect, το µοντέλο περιέχει ένα επιπλέον ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, το οποίο 

αντιστοιχεί στο άθροισµα Minkowsky του rect µε το rect που αντιστοιχεί στο εικονικό σώµα 

του πράκτορα [Schneider1993]. Στη συνέχεια του κειµένου, τα ορθογώνια παραλληλεπίπεδα 

αυτά θα αναφέρονται ως dilated rects. Η σηµασία τους για την εφαρµογή είναι µέγιστη καθώς, 
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όπως θα φανεί παρακάτω, αποτελούν τη βάση για την λειτουργία του µηχανισµού εύρεσης 

διαδροµών και, κατ’ επέκταση, του συνόλου των εξαρτώµενων από αυτόν λειτουργιών της. 

Τέλος, για κάθε δεδοµένο σύνολο rects και dilated rects, το µοντέλο περιέχει και ένα γράφηµα 

το οποίο περιέχει όλες τις κορυφές όλων των dilated rects καθώς και όλες τις ακµές µεταξύ των 

κορυφών αυτών οι οποίες δεν τέµνονται µε κανένα dilated rect. Το γράφηµα αυτό ονοµάζεται 

navigation mesh και περιέχει όλες τις ευθύγραµµες διαδροµές µεταξύ «γωνιών» αντικειµένων τις 

οποίες ο πράκτορας µπορεί να ακολουθήσει χωρίς να συγκρουστεί µε κανένα αντικείµενο. 

Η γραφική απεικόνιση του µοντέλου του πράκτορα για τον εικονικό κόσµο δίνεται, ανά πάσα 

στιγµή, στην περιοχή e της διεπαφής. Το navigation mesh διαγράφεται µε πορτοκαλί χρώµα 

ενώ σε κάθε dilated rect ανατίθεται ένα τυχαίο χρώµα προκειµένου να είναι αναγνωρίσιµα τα 

διάφορα αντικείµενα (π.χ. σε περίπτωση επικάλυψης, µετακίνησης, κ.τ.λ.) και τα όρια τους 

ευδιάκριτα. Τα πλήκτρα στην περιοχή f επιτρέπουν τη διαγραφή των περιεχοµένων της βάσης 

γνώσης (πλήκτρο «Clear») καθώς και την εκ νέου δόµηση του µοντέλου του εικονικού κόσµου 

(πλήκτρο «Refresh»). Τέλος, στην περιοχή g εµφανίζονται διάφορες πληροφορίες σχετικά µε 

τον εικονικό κόσµο (όπως µέγιστη και ελάχιστη παρατηρηθείσα θέση αντικειµένου, αριθµός 

αντικειµένων, κ.τ.λ.) και τον εικονικό πράκτορα (αριθµός ολοκληρωµένων διαδικασιών 

αντίληψης, µέγεθος βάσης γνώσης, διάφορα µέτρα για το navigation mesh, κ.α.) 

8.3.1.3 Χειροκίνητος χειρισµός εικονικού σώµατος 

Με στόχο την παροχή στο χρήστη κάποιων ελάχιστων και γενικής χρησιµότητας δυνατοτήτων 

ελέγχου του εικονικού σώµατος, η εφαρµογή REVE Explorer επιτρέπει τη χειροκίνητη 

µετακίνηση του εικονικού σώµατος. Η µετακίνηση γίνεται µε τα πλήκτρα στην περιοχή h, η 

χρήση καθενός από τα οποία έχει τα εξής αποτελέσµατα. 

Πλήκτρο Αποτέλεσµα 

 Περιστροφή κατά 10° δεξιά 

 Περιστροφή κατά 10° αριστερά 

▲ Μετακίνηση κατά 1m εµπρός 

▼ Μετακίνηση κατά 1m πίσω 

► Μετακίνηση κατά 1m δεξιά 

◄ Μετακίνηση κατά 1m αριστερά 

Πίνακας 4 – Πλήκτρα διε̟αφής REVE Explorer για χειροκίνητο χειρισµό εικονικού σώµατος 

Μία εξ’ ίσου χρήσιµη δυνατότητα της εφαρµογής, ιδιαίτερα για πειραµατισµό και εξοικείωση µε 

την αναπαράσταση REVE, είναι η απ’ ευθείας διατύπωση εντολών για εκτέλεση ενεργειών. Η 

σύνταξη των εντολών ακολουθεί το πρωτόκολλο AIP (παράρτηµα Α) και, για action µε όνοµα 

«<action>», το οποίο δέχεται n ορίσµατα εκτέλεσης και είναι διαθέσιµο µέσω του effector µε 

όνοµα «<effector>», έχει τη µορφή «act <effector> <action> <arg0> <arg1> … <argn-1>», 
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ενώ ως delimiter µεταξύ των ορισµάτων χρησιµοποιείται οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων 

κενού ή tab. 

Παρακάτω φαίνονται παραδείγµατα νόµιµων εντολών και µία πιθανή ερµηνεία τους. 

� act motor move 1,0 true: µετακίνηση ένα µέτρο εµπρός ως προς τον effector µε όνοµα 

«motor». 

� act motor turn 1.571: περιστροφή κατά 90° αντίθετα µε τη φορά των δεικτών του 

ρολογιού και ως προς τον effector µε όνοµα «motor». 

� act motor attach motorAccessPoint: συσχέτιση του effector µε όνοµα «motor» µε το 

accesspoint µε όνοµα «motorAccessPoint». 

� act motor select move translate: επιλογή του function µε όνοµα «translate» για το 

action µε όνοµα «move». 

� act motor select turn rotate: επιλογή του function µε όνοµα «rotate» για το action µε 

όνοµα «turn». 

Όπως είναι εµφανές, η δυνατότητα αυτή της εφαρµογής δίνει στο χρήστη πλήρη έλεγχο επί του 

µοντέλου εκτέλεσης ενεργειών της αναπαράστασης REVE και των σταδίων του, 

συµπεριλαµβανοµένων αυτών της συσχέτισης effector µε accesspoint (τρίτη κατά σειρά εντολή) 

και τις επιλογής functions (τέταρτη και πέµπτη κατά σειρά εντολή). 

Η εισαγωγή της εντολής γίνεται στην περιοχή i ενώ η εκτέλεσή της γίνεται µε το πλήκτρο 

«Execute». Το αποτέλεσµα της αίτησης εκτέλεσης της ενέργειας την οποία αφορά η εντολή 

καταγράφεται µε κατάλληλο µήνυµα στην περιοχή µηνυµάτων m. 

8.3.1.4 Εύρεση διαδροµών (pathfinding) 

Μία από τις πλέον απαραίτητες ικανότητες που καλούνται να επιδεικνύουν οι ευφυείς εικονικοί 

πράκτορες – και αυτό γιατί η συγκεκριµένη ικανότητα αποτελεί σχεδόν πάντα προϋπόθεση για 

την εφαρµογή της όποιας άλλης ενέργειας – είναι η ικανότητα εύρεσης διαδροµών, η ικανότητα, 

δηλαδή, µετακίνησης από µία δεδοµένη αφετηρία σε έναν επίσης δεδοµένο προορισµό µε 

πιστευτό τρόπο. Για να διατηρείται η πιστευτότητα, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι νόµοι που 

διέπουν τον εικονικό κόσµο, όπως, για παράδειγµα, το ότι δεν είναι επιτρεπτό το ίδιο σηµείο 

του εικονικού κόσµου να καταλαµβάνεται ταυτόχρονα από περισσότερα του ενός αντικείµενα, ο 

νόµος της βαρύτητας, κ.τ.λ. Με βάση τους νόµους οι οποίοι ισχύουν συχνότερα και στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων και, σαν αποτέλεσµα, την ικανότητα πιστευτής µετακίνησης σε 

µεγάλο εύρος εικονικών κόσµων, η εφαρµογή REVE Explorer παρέχει τη δυνατότητα εύρεσης 

διαδροµών σε εικονικούς κόσµους έτσι ώστε ο εικονικός πράκτορας να αποφεύγει αντιληπτά 

αντικείµενα αλλά να µην επηρεάζεται από αντικείµενα χωρίς φυσική αναπαράσταση 

(αναπαραστάσεις, µε άλλα λόγια, άυλων αντικειµένων) καθώς και από άλλα αντικείµενα για τα 
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οποία έχει ρητά δηλωθεί πως δεν επηρεάζουν την κίνηση εικονικών πρακτόρων (π.χ., έδαφος, 

αντικείµενα σε πολύ µεγάλο υψόµετρο, αντικείµενα καθαρά διακοσµητικής αξίας, αντικείµενα 

εκτός των ορίων της κίνησης του εικονικού πράκτορα, κ.τ.λ.). 

Ο αλγόριθµος εύρεσης διαδροµών που εφαρµόζει η εφαρµογή βασίζεται στο navigation mesh 

και, κατ’ επέκταση, στα dilated rects τα οποία δηµιουργεί και ανανεώνει συνεχώς η διαδικασία 

ενηµέρωσης της νοητικής αναπαράστασης του εικονικού κόσµου. Όπως αναφέρεται 

προηγουµένως, το navigation mesh περιέχει όλες τις ευθύγραµµες διαδροµές µεταξύ «γωνιών» 

αντιληπτών αντικειµένων στις οποίες ο εικονικός πράκτορας µπορεί να κινηθεί χωρίς να 

συγκρουστεί µε κανένα αντικείµενο. Με την ανάθεση ενός προορισµού, στο navigation mesh 

προστίθενται η τρέχουσα θέση του πράκτορα καθώς και ο προορισµός, και έτσι το navigation 

mesh επεκτείνεται µε συγκεκριµένο αριθµό ακµών. Κατόπιν, επί του επαυξηµένου αυτού 

navigation mesh εφαρµόζεται ο αλγόριθµος A* [Pearl1984] µε κόµβο αφετηρίας τη θέση του 

πράκτορα και κόµβο τερµατισµού τον προορισµό. Αν ο αλγόριθµος επιτύχει (δηλαδή, αν 

υπάρχει τουλάχιστον µία διαδροµή µεταξύ της αφετηρίας και του προορισµού), επιλέγεται η 

διαδροµή µε το ελάχιστο κόστος (ή, σε περίπτωση πολλαπλών διαδροµών µε ελάχιστο κόστος, 

µία από αυτές). Στη συνέχεια, δηµιουργείται ένα πλάνο ενεργειών µετακίνησης στα σηµεία που 

απαρτίζουν τη διαδροµή, το οποίο και εκτελείται µε τελικό αποτέλεσµα την µετάβαση του 

εικονικού πράκτορα στον προορισµό. 

Για την παραπάνω προσέγγιση, αξίζει να σηµειωθούν τα εξής. Πρώτον, το κόστος της 

διαδροµής µπορεί να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Σε µία περίπτωση θα µπορούσε 

απλά να εξαρτάται από την ευκλείδεια απόσταση µεταξύ της αφετηρίας και του προορισµού. Σε 

άλλες περιπτώσεις θα µπορούσε να εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των περιοχών του 

εικονικού κόσµου τις οποίες διατρέχει η διαδροµή, τα οποία θα µπορούσαν να επηρεάζουν το 

κόστος µετακίνησης βάσει του item class τους. Ακόµα, το κόστος της διαδροµής θα µπορούσε 

να επηρεάζεται ακόµα και από το κατά πόσο φέρνει τον εικονικό πράκτορα κοντά σε 

αντικείµενα µε βαθµό ελκυστικότητας ή απωθητικότητας, πάλι µε βάσει το item class των 

τελευταίων. ∆εύτερον, είναι προφανές πως η πιστευτότητα των διαδροµών που δηµιουργεί ο 

αλγόριθµος εξαρτάται άµεσα από το αν η νοητική αναπαράσταση που διατηρεί ο εικονικός 

πράκτορας είναι συνεπής µε την κατάσταση του εικονικού κόσµου. Για παράδειγµα, αν ο 

πράκτορας «πιστεύει» πως ένα αντικείµενο βρίσκεται σε κάποια συγκεκριµένη θέση και έχει 

δηµιουργήσει ένα navigation mesh µε βάση το πιστεύω αυτό, τότε είναι πιθανό να συγκρουστεί 

µε το αντικείµενο κατά τη µετακίνησή του εάν, για παράδειγµα, το αντικείµενο έχει µετακινηθεί 

στο µεσοδιάστηµα. Σε δεύτερο, κατά συνέπεια, επίπεδο, προκύπτει πως η πιστευτότητα των 

παραγόµενων διαδροµών εξαρτάται από τη συχνότητα ανανέωσης της νοητικής αναπαράστασης 

του πράκτορα και πιστοποίησης της τρέχουσας διαδροµής κατά τη διάρκεια της µετακίνησης. 

Με στόχο την ισορροπία µεταξύ υπολογιστικού κόστους και πιστευτότητας, η εφαρµογή 

ανανεώνει τη βάση γνώσης, την νοητική αναπαράσταση και τη διαδροµή σε κάθε βήµα 
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εκτέλεσης µίας ενέργειας του τρέχοντος πλάνου ενεργειών, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης µίας ενέργειας. 

Σε επίπεδο χειρισµού, η διαδικασία εύρεσης διαδροµής και µετακίνησης σε αυτή εκκινείται µε 

την ανάθεση ενός προορισµό χρησιµοποιώντας το ποντίκι και επιλέγοντας ένα σηµείο στην 

κάτοψη της νοητικής αναπαράστασης του πράκτορα για τον εικονικό κόσµο όπως αυτή 

απεικονίζεται στην περιοχή e. Η διαδροµή που δηµιουργείται (αν η διαδικασία επιτύχει) 

σηµειώνεται µε κόκκινο χρώµα ενώ η σε ανά πάσα στιγµή θέση του εικονικού πράκτορα όπως 

και ο προορισµός διαγράφονται ως κυκλικές ενδείξεις επίσης κόκκινου χρώµατος. Εναλλακτικά, 

ο ζητούµενος προορισµός µπορεί να δοθεί στην περιοχή j (στο στοιχείο µε ετικέτα «Goto:») ως 

ζεύγος συντεταγµένων (x, z) στο επίπεδο y = 0. Στη συνέχεια, µε το πλήκτρο «Plan», 

δηµιουργείται µία διαδροµή και ο εικονικός πράκτορας ξεκινά να µετακινείται. Το ανά πάσα 

στιγµή ισχύον πλάνο ενεργειών εµφανίζεται στο στοιχείο µε ετικέτα «Plan:». 

Με στόχο τον πειραµατισµό µε τη συµπεριφορά του πράκτορα, τα πλήκτρα «R», «D», «G» και 

«P» στην περιοχή k επηρεάζουν τον αλγόριθµο εύρεσης διαδροµής ως εξής. Το πλήκτρο «R» 

επιτρέπει ή αποτρέπει την ύπαρξη rects (και dilated rects, σαν αποτέλεσµα) στην νοητική 

αναπαράσταση του πράκτορα. Ουσιαστικά, ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη διαδικασία εύρεσης 

διαδροµών, καθιστώντας την εφαρµογή του αλγορίθµου εφικτή ή ανέφικτη. Οµοίως, τα πλήκτρα 

«D», «G» και «P» επηρεάζουν τα dilated rects, το navigation mesh και την τρέχουσα διαδροµή, 

µε ανάλογα αποτελέσµατα στον αλγόριθµο εύρεσης διαδροµών και τη συµπεριφορά του 

εικονικού πράκτορα. 

8.3.1.5 Περιπλάνηση και εξερεύνηση 

Σαν µέτρο της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών αντίληψης, δράσης και νοητικής 

αναπαράστασης ενός ευφυούς εικονικού πράκτορα µπορεί να υιοθετηθεί η ικανότητά του να 

εξερευνά εικονικούς κόσµος χωρίς να επηρεάζεται από παράγοντες όπως µέγεθος, σύνθεση και 

πολυπλοκότητα. Η εφαρµογή REVE Explorer παρέχει ένα απλό αλλά αποτελεσµατικό µέσο 

για την επιδίωξη αυτού του στόχου. Συγκεκριµένα, επιτρέπει την αέναη µετακίνηση του 

εικονικού πράκτορα µέσα στα όρια της περιοχής η οποία ορίζεται µε βάση τα γεωγραφικά όρια 

της νοητικής του αναπαράστασης για τον εικονικό κόσµο αφού αυτά επεκταθούν κατά µία τιµή 

η οποία αντιστοιχεί στο µέγιστο dsfar (βλ. παράγραφο 5.3.3.4) για το σύνολο των αισθητήρων 

του. ∆ιαισθητικά, η περιοχή αυτή αντιστοιχεί στην περιοχή του εικονικού κόσµου την οποία ο 

πράκτορας µπορεί ανά πάσα στιγµή να αντιληφθεί µετακινούµενος στα όρια που ορίζουν τα 

αντικείµενα τα οποία έχει αντιληφθεί ως εκείνη τη στιγµή. 

Η συµπεριφορά αυτή θα µπορούσε να θεωρηθεί κάπως «συντηρητική», δεδοµένου πως ο 

πράκτορας ναι µεν τολµά να µετακινηθεί ως τα όρια της περιοχής στην οποία γνωρίζει ότι 

βρίσκονται αντικείµενα, όπως επίσης και να «στρέψει το βλέµµα του» έξω από τα όρια της 

περιοχής αυτής, ωστόσο παραµένει αυστηρά µέσα στα όρια αυτά (έως ότου, φυσικά, αυτά να 
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επεκταθούν µε την αντίληψη, για παράδειγµα, κάποιου νέου αντικειµένου, έξω από τα ήδη 

γνωστά στον πράκτορα όρια). Εντούτοις, µεγάλος αριθµός πειραµάτων έδειξε πως, απλά και 

µόνο χάρη στη δυνατότητα αυτή της τυχαίας και συντηρητικής µετακίνησης στα όρια του 

αντιληπτού µέρους του εικονικού κόσµου, η εφαρµογή REVE Explorer είναι ικανή να οδηγήσει 

µε επιτυχία ευφυείς εικονικούς πράκτορες προς τη δηµιουργία πλήρων νοητικών 

αναπαραστάσεων για τις προσβάσιµες περιοχές του περιβάλλοντός τους, ανεξαρτήτως του 

πλήθους, του εύρους µεγέθους, της διάταξης και της πολυπλοκότητας των items που το 

αναπαριστούν συνολικά. 

Η συµπεριφορά που περιγράφεται παραπάνω εκκινείται και παύει µε το πλήκτρο l (πλήκτρο 

«Wander»). Κατά τη διάρκεια της εξέλιξής της, ο σταδιακός εµπλουτισµός της νοητικής 

αναπαράστασης του πράκτορα µπορεί να παρατηρηθεί στην περιοχή e. 

8.3.2 Συνύπαρξη πολλαπλών πρακτόρων 

Η εφαρµογή REVE Explorer αποτελεί ένα ιδανικό µέσο για την επίδειξη των δυνατοτήτων 

υποστήριξης πολλαπλών εικονικών πρακτόρων της αναπαράστασης REVE και της πλατφόρµας, 

µέσω της ταυτόχρονης αλληλεπίδρασης πολλαπλών εικονικών σωµάτων µε τον ίδιο εικονικό 

κόσµο. Καθώς ο AIP server που παρέχει η πλατφόρµα υποστηρίζει την εξυπηρέτηση 

πολλαπλών body controllers και η εφαρµογή επικοινωνεί µε AIP servers µέσω δικτύου, για την 

εισαγωγή περισσοτέρων του ενός πρακτόρων σε ένα εικονικό κόσµο αρκεί ο ορισµός της 

διεύθυνσης και του port number του αντίστοιχου AIP server, καθώς και ενός µοναδικού ανά 

πράκτορα ονόµατος, στα στοιχεία της περιοχής b. Το αποτέλεσµα στον εικονικό κόσµο αυτής 

της διαδικασίας θα ήταν κάτι σαν στο σχήµα 8.5 παρακάτω1. 

  

Σχήµα 8.5 – Συνύ̟αρξη ̟ολλα̟λών εικονικών ̟ρακτόρων στον ίδιο εικονικό κόσµο 

                                                      

 

1 Το εικονικό σώµα που εµφανίζεται στο σχήµα αντιστοιχεί στο ροµπότ «R2D2» από την 
κινηµατογραφική εξαλογία «Star Wars» (copyright Lucasfilm Ltd.) 
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Όπως φαίνεται και στο σχήµα 8.6 παρακάτω, τα διάφορα στιγµιότυπα της εφαρµογής µπορούν 

να βρίσκονται σε διαφορετικούς υπολογιστές, αρκεί µεταξύ τους να υπάρχει TCP/IP 

συνδεσιµότητα. 

 

Σχήµα 8.6 – ∆ικτυακή συνδεσιµότητα µεταξύ REVE Explorer και AIP server 

Σε µία ανάλογη διάταξη, οι πράκτορες µπορούν να τεθούν σε ταυτόχρονη κίνηση χάρη στη 

δυνατότητα τυχαίας µετακίνησης που προσφέρει η εφαρµογή (πλήκτρο «Wander»), µε έµµεσο 

αποτέλεσµα την περιστασιακή αντίληψη του ενός από τον άλλο και την (όχι πάντα επιτυχηµένη) 

προσπάθεια αποφυγής συγκρούσεων µεταξύ τους καθώς κινούνται στον εικονικό κόσµο 

εξερευνώντας το περιβάλλον τους. 

8.3.3 Αποτελέσµατα και συµπεράσµατα 

Αν και ιδιαίτερα απλή σε σχεδιασµό, χειρισµό και δυνατότητες, η εφαρµογή REVE Explorer 

καταφέρνει να επιδείξει τις δυνατότητες της αναπαράστασης REVE και της πλατφόρµας 

jREVE, τόσο σε επίπεδο υποστήριξης ευφυών εικονικών πρακτόρων και των απαιτήσεών τους 

για αντίληψη, συµπερασµατολογία και σχεδιασµό ενεργειών, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης, 

υποστήριξης πολλαπλών συνδέσεων µε πράκτορες και ταυτόχρονης αλληλεπίδρασής τους µε τον 

εικονικό κόσµο. 

Ως ολοκληρωµένο εικονικό περιβάλλον, ένα σύστηµα αποτελούµενο από το σύστηµα REVE 

Worlds, ή άλλη υλοποίηση εικονικού κόσµου, και αριθµό στιγµιότυπων της εφαρµογής REVE 

Explorer, χαρακτηρίζεται από το βασικό πλεονέκτηµα του ότι η λειτουργία των τελευταίων µε 

στόχο την εκδήλωση ευφυούς συµπεριφοράς εικονικών πρακτόρων είναι ολοκληρωτικά 

αποσυνδεδεµένη από την εσωτερική αναπαράσταση και υλοποίηση του εικονικού κόσµου. Στην 

ίδια διάταξη, θα µπορούσε, αντί του προτύπου X3D στο οποίο βασίζεται το σύστηµα REVE 

local 

LAN 

Internet 

... 

... 

... 
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Worlds, να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη αναπαράσταση γραφήµατος σκηνής, χωρίς να 

υπάρξει καµία επίπτωση στη δυνατότητα των πρακτόρων να συνδεθούν, να λειτουργήσουν στα 

πλαίσια του περιβάλλοντος και να αλληλεπιδράσουν µε τον εικονικό κόσµο. 

Η εφαρµογή µπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί ως βάση για περαιτέρω ανάπτυξη προς την 

κατεύθυνση σύνθετων εφαρµογών ευφυών εικονικών πρακτόρων, καθώς ήδη προσφέρει µία βάση 

υλοποίησης αποτελούµενη από µεγάλο αριθµό σηµαντικών συστατικών, όπως είναι αυτά που 

εµπλέκονται στην επικοινωνία µε τον εικονικό κόσµο, την ενηµέρωση της βάσης γνώσης και της 

αναπαράστασης, την αποστολή αιτηµάτων ενεργειών, την εύρεση διαδροµών, κ.τ.λ. Ένα 

πλεονέκτηµα της αναπαράστασης REVE το οποίο γίνεται αντιληπτό ιδιαίτερα έντονα σε µία 

τέτοια διαδικασία, είναι το ότι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του όποιου πρόσθετου 

συστατικού απευθύνεται αποκλειστικά στη συµβολική πληροφορία που παρέχουν τα semantic 

και perception aspects για τον κόσµο, καθώς και τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης µε αυτόν 

όπως προτυποποιούνται από τα access και activity aspects. Και σε αυτή την περίπτωση, οι 

λεπτοµέρειες υλοποίησης του εικονικού κόσµου δεν αποτελούν εµπόδιο στην προσπάθεια 

ανάπτυξης, καθώς αποκρύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το σχεδιαστή. 

8.4 Προηγµένες δυνατότητες αντίληψης και επεξεργασίας 

Ένας από τους βασικούς στόχους της προτεινόµενης αναπαράστασης είναι να υποστηρίζει 

προηγµένα, προσανατολισµένα σε συγκεκριµένες εφαρµογές, µοντέλα αντίληψης του εικονικού 

κόσµου από εικονικούς πράκτορες, µέσω του εικονικού τους σώµατος. Μία πρόσθετη απαίτηση 

είναι το να είναι δυνατή η εφαρµογή διαφόρων µοντέλων αντίληψης, βάσει της συµβολικής 

πληροφορίας που παρέχεται από semantic aspects και λαµβάνεται από sensors, χωρίς να 

εξαρτάται και να περιορίζεται η υλοποίηση του καθενός από την επιλογή φυσικής 

αναπαράστασης για τον εικονικό κόσµο ή άλλων πλευρών της υλοποίησης του εικονικού 

περιβάλλοντος. Επιπλέον, είναι αναγκαίο η αναπαράσταση να παρέχει τα µέσα για την οµαλή, 

εντοπισµένη και συστηµατική ενσωµάτωση του µοντέλου στο σύνολο του εικονικού 

περιβάλλοντος, όπως επίσης και η πλατφόρµα, ως υλοποίηση της αναπαράστασης, να 

υποστηρίζει µία τέτοια διαδικασία ενσωµάτωσης χωρίς να απαιτούνται µεταβολές σε σηµεία της 

που δεν έχουν σχέση µε διαδικασίες αντίληψης. 

Με στόχο την αξιολόγηση της ικανότητας της αναπαράστασης και της πλατφόρµας να 

ανταπεξέλθουν στις παραπάνω απαιτήσεις, η συγκεκριµένη περίπτωση χρήσης περιγράφει ένα 

µοντέλο αντίληψης που βασίζεται σε µία ασαφή αναπαράσταση της θέσης αντικειµένων, καθώς 

και την αξιοποίησή του σε ένα λειτουργικό σενάριο. Το µοντέλο επιτρέπει την πραγµατοποίηση 

εκτιµήσεων σχετικά µε τη µελλοντική θέση αντικειµένων ή, αν πρόκειται για αντικείµενα τα 

οποία δεν είναι αντιληπτά εκείνη τη στιγµή αλλά για τα οποία έχουν γίνει παρατηρήσεις θέσης 

και ταχύτητας στο παρελθόν, τη θέση τους τη στιγµή της διαδικασίας αντίληψης. 
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8.4.1 Αβεβαιότητα σε εικονικά περιβάλλοντα 

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των ευφυών εικονικών πρακτόρων ως συστατικών 

ευφυών εικονικών περιβαλλόντων είναι η αυτονοµία που διακρίνει τη συµπεριφορά τους. Οι 

ευφυείς εικονικοί πράκτορες δεν εκτελούν συγκεκριµένες, προκαθορισµένες ενέργειες. Αντίθετα, 

είναι ικανοί να δηµιουργούν δυναµικά πλάνα ενεργειών, λαµβάνοντας αποφάσεις ανάλογα µε την 

ανά πάσα στιγµή κατάσταση του περιβάλλοντός τους και την συνολική γνώση τους, σε µία 

συνεχή προσπάθεια επίτευξης συγκεκριµένων στόχων. 

Στο σηµείο αυτό, ο εξ’ ορισµού δυναµικός και απρόβλεπτος (από τη σκοπιά του παρατηρητή) 

χαρακτήρας των εικονικών κόσµων δηµιουργεί ένα συγκεκριµένο και σηµαντικό πρόβληµα: η 

συνολικά διαθέσιµη στον εικονικό πράκτορα γνώση σχετικά µε τον εικονικό κόσµο, όπως έχει 

προκύψει µέσω των διαδικασιών αντίληψης τις οποίες αυτός εκτελεί, ίσως να µην είναι αρκετή, ή 

αρκετά συγκεκριµένη, προκειµένου να είναι ικανός να δηµιουργήσει µία αρκετά σαφή νοητική 

αναπαράσταση του εικονικού κόσµου. Σαν αποτέλεσµα, οι εικονικοί πράκτορες καλούνται 

συχνά να αποφασίζουν σχετικά µε τη µελλοντική συµπεριφορά τους κάτω από συνθήκες 

αβεβαιότητας, τόσο όσο αφορά την κατάσταση του εικονικού κόσµου τη στιγµή κατά την οποία 

εκτελούνται οι διαδικασίες απόφασης, όσο και τις πιθανές µορφές του σε µελλοντικές στιγµές. 

Έτσι, είναι βάσιµο να υποτεθεί πως µία µορφή νοητικής αναπαράστασης για τον εικονικό 

κόσµο, η οποία συνυπολογίζει το στοιχείο της αβεβαιότητας και επιτρέπει την πραγµατοποίηση 

εκτιµήσεων σχετικά µε την εξέλιξη του εικονικού κόσµου, χαρακτηρίζεται από αυξηµένη 

πιθανότητα θετικής συµβολής στην συνολική αυτονοµία του εικονικού πράκτορα και, κατά 

συνέπεια, την πιστευτότητα της συµπεριφοράς του και την ικανότητά του να προσαρµόζεται µε 

ευελιξία σε ανοµοιογενείς εικονικούς κόσµους. 

8.4.2 Ασαφής χωροχρονική αναπαράσταση 

Το προτεινόµενο µοντέλο αξιοποιεί την έννοια του τρισδιάστατου ασαφούς συνόλου 

προκειµένου να αναπαραστήσει τα κινητικά χαρακτηριστικά των συστατικών του εικονικού 

κόσµου. Το κύριο στοιχείο της αναπαράστασης είναι η ασαφής θέση (fuzzy position) η οποία, για 

συστατικό e, ορίζεται ως 

( ) ( )( ) ( ){ }3,,:,,,,, ℜ∈= tyxtyxµtyxP Pee . 

Έτσι, το Pe είναι ένα τρισδιάστατο ασαφές σύνολο το οποίο αντιστοιχεί στην πιθανότητα του να 

βρίσκεται το e στη θέση (x, y) τη χρονική στιγµή t. 

Η συνάρτηση συµµετοχής (membership function) µPe (x, y, t) → [0, 1] εξαρτάται από 

συγκεκριµένους παράγοντες: τη γνώση του εικονικού πράκτορα σχετικά µε τη γεωµετρία, τη 

θέση και τον προσανατολισµό στατικών αντικειµένων στον εικονικό κόσµο, τα πιστεύω του πάνω 
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στις ικανότητες κίνησης του e, καθώς και τις πιθανώς διαθέσιµες εκτιµήσεις του ως προς τις 

µελλοντικές προθέσεις του e. 

Όσο αφορά τα χωρικά και γεωµετρικά χαρακτηριστικά στατικών αντικειµένων, η απαραίτητη 

γνώση προκύπτει µέσα από διαδικασίες παρατήρησης του περιβάλλοντος. Η παρατηρηθείσα 

πληροφορία αξιοποιείται σε µία διαδικασία προβολής στο επίπεδο 0=y , προκειµένου να 

υπολογιστούν δισδιάστατα πολύγωνα τα οποία αντιπροσωπεύουν περιοχές του εικονικού κόσµου 

στις οποίες ο εικονικός πράκτορας δεν µπορεί να µετακινηθεί. 

Σχετικά µε τις ικανότητες κίνησης συστατικών του εικονικού περιβάλλοντος, το προτεινόµενο 

µοντέλο προϋποθέτει τη διαθεσιµότητα τιµών για τα µέτρα της µέγιστης ταχύτητας vmax, της 

µέγιστης επιτάχυνσης amax και της µέγιστης γωνιακής ταχύτητας ωmax. Οι τιµές αυτές µπορεί να 

είναι a priori γνωστές στον εικονικό πράκτορα, ή να προκύπτουν µέσα από διαδικασίες 

παρατήρησης, αντίληψης, συµπερασµατολογίας και µάθησης. 

Τέλος, βασιζόµενος στη νοητική του αναπαράσταση του εικονικού κόσµου και τις δυνατότητες 

του για συµπερασµατολογία και σχεδιασµό ενεργειών, ο εικονικός πράκτορας είναι δυνητικά 

ικανός για εκτιµήσεις σχετικά µε τις µελλοντικές προθέσεις άλλων συστατικών του εικονικού 

κόσµου, αναφορικά, πάντα, µε την κίνησή τους. Ειδικότερα, ο εικονικός πράκτορας ίσως να έχει 

τη δυνατότητα να εντοπίζει περιοχές τις οποίες συγκεκριµένα συστατικά θα επιδιώξουν, κατά την 

κίνησή τους, να πλησιάσουν ή να αποφύγουν (όπως, π.χ., σε ένα παιχνίδι µάχης όπου ένας 

παίκτης θα αποφύγει έναν αντίπαλο παίκτη αλλά θα πλησιάσει ένα αντικείµενο που θα του 

προσφέρει ίαση, ενέργεια, πυροµαχικά, κ.τ.λ.). Το προτεινόµενο µοντέλο ονοµάζει τις περιοχές 

αυτές ελκυστές (attractors) και α̟ωθητές (repulsors ή distractors), αντίστοιχα. Ένας ελκυστής ή 

απωθητής µπορεί να είναι στατικός ή κινούµενος, ενώ µε κάθε συστατικό του εικονικού κόσµου 

σχετίζονται συγκεκριµένοι ελκυστές και απωθητές. 

Με βάση τα παραπάνω, η συνάρτηση συµµετοχής για την ασαφή θέση ενός συστατικού e 

ορίζεται ως 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )1 ,,,,,,,,min,, tyxattftyxoftyxdfyxaftyxµ eeeePe ⋅⋅⋅= , 

όπου: 

afe(x, y) → [0, 1]: ̟αράγων ̟ροσβασιµότητας (accessibility factor), αναπαριστά το εάν το e µπορεί να 

µετακινηθεί στο (x, y), λαµβάνει την τιµή 0 εάν το (x, y) ανήκει στη δισδιάστατη προβολή 

κάποιου άλλου του e συστατικού στο επίπεδο y = 0 και την τιµή 1 σε αντίθετη περίπτωση, 

dfe(x, y, t) → [0, 1]: ̟αράγων α̟όστασης (distance factor), παρέχει ένα µέτρο για την απόσταση του e 

από το (x, y) µε βάση τις ικανότητες κίνησης του e και τις πιο πρόσφατα παρατηρηθείσες τιµές 

ταχύτητας και επιτάχυνσής του, 
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ofe(x, y, t) → [0, 1]: ̟αράγων ̟ροσανατολισµού (orientation factor), παρέχει ένα µέτρο για τη µέγιστη 

γωνιακή ταχύτητα του e σε σχέση µε τον πιο πρόσφατα παρατηρηθέντα προσανατολισµό του, 

attfe(x, y, t) → [0, +∞]: ̟αράγων ελκυστικότητας (attraction factor), η τιµή του υπολογίζεται µε βάση 

τις αποστάσεις του e από τους ελκυστές και απωθητές του. 

Για τον υπολογισµό τιµών για τους παραπάνω παράγοντες, εφαρµόζονται τα παρακάτω.  

Η τιµή του παράγοντα προσβασιµότητας afe (σχήµα 8.7.a) υπολογίζεται χάρη σε ένα αλγόριθµο 

ελέγχου του αν ένα σηµείο βρίσκεται εντός ενός πολυγώνου (point-in-polygon, σχήµα 8.7.c). 

Για τον υπολογισµό της τιµής του παράγοντα απόστασης dfe (σχήµα 8.7.b, απαιτούνται οι πιο 

πρόσφατα παρατηρηθείσες θέσεις του e. Έστω t0 < t η χρονική στιγµή της πιο πρόσφατης 

παρατήρησης της θέσης του e και (x0, y0) η τιµή της. Το προτεινόµενο µοντέλο επιχειρεί να 

εκτιµήσει (αν αυτό είναι δυνατό) την ταχύτητα v0 και την επιτάχυνση a0 του e στη χρονική 

στιγµή t0. Η διαδικασία εκτίµησης βασίζεται σε παλαιότερες παρατηρηθείσες τιµές θέσης. Έστω 

(x-1, y-1) και (x-2, y-2) τιµές θέσης στις χρονικές στιγµές t-1 και t-2, αντίστοιχα, µε t-2 < t-1 < t0. 

Τότε, µία εκτίµηση για τα v0 και α0 προκύπτει ως 

( )
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Βασιζόµενο στις παραπάνω τιµές, το προτεινόµενο µοντέλο εκτιµά τη µέγιστη απόσταση την 

οποία το e έχει διανύσει κατά τη χρονική περίοδο από t0 έως t. Αρχικά, υπολογίζεται η χρονική 

στιγµή tmax στην οποία το e θα έχει επιταχυνθεί έως τη µέγιστη ταχύτητά του vmax, κινούµενο µε 

τη µέγιστη επιτάχυνσή του amax, υπολογίζεται µε βάση τη σχέση 

( )0maxmax0max ttαvv −⋅+= . 

Κατόπιν, η µέγιστη απόσταση smax εκτιµάται µε βάση τη σχέση 
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Η ελάχιστη απόσταση smin, δηλαδή, η απόσταση την οποία το e θα διανύσει αν κινείται µε τη 

µέγιστη, κατ’ απόλυτη τιµή, αρνητική επιτάχυνσή του, υπολογίζεται ανάλογα. Στη συνέχεια, 

υπολογίζεται η αναµενόµενη α̟όσταση (expected distance) sexp, την οποία το e θα διανύσει αν 

διατηρήσει σταθερές την ταχύτητα και την επιτάχυνσή του, ως 
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2

00exp
2

1
tαtvs += . 

Τελικά, ο παράγων απόστασης dfe υπολογίζεται ως ένα µέτρο για το πόσο απέχει, από την 

αναµενόµενη απόσταση sexp, η πραγµατική απόσταση s µεταξύ (x, y) και (x0, y0), µέσα στα όρια 

της ελάχιστης και της µέγιστης απόστασης. Έτσι,  
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Εντούτοις, η απόσταση s δεν αντιστοιχεί πάντα στην ευκλείδεια απόσταση µεταξύ (x0, y0) και (x, 

y), καθώς το ευθύγραµµο τµήµα µε άκρα τα δύο αυτά σηµεία µπορεί να διασχίζει περιοχές µη-

προσβάσιµες από εικονικούς πράκτορες. Για την οµοιόµορφη αντιµετώπιση τέτοιων 

περιπτώσεων, το προτεινόµενο µοντέλο βασίζεται σε µία εκτίµηση του µήκους της ελάχιστης 

διαδροµής την οποία το e πρέπει να διανύσει προκειµένου να φτάσει στο (x, y). Για τον ασφαλή 

υπολογισµό µίας τέτοιας διαδροµής, αν υπάρχει, εφαρµόζεται ο αλγόριθµος εύρεσης 

διαδροµών A* (A* pathfinding) [Pearl1984] µε χρήση σηµείων ορατότητας (points-of-

visibility) για την αναπαράσταση του περιβάλλοντος. Το συνολικό µήκος της διαδροµής αυτής 

είναι η ζητούµενη απόσταση s. 

Για τον παράγοντα προσανατολισµού ofe (σχήµα 8.7.d) υπολογίζεται η γωνία θ µεταξύ των 

διανυσµάτων (x – x0, y – y0) και v0. Επίσης, υπολογίζεται η µέγιστη γωνία θmax κατά την οποία το 

e µπορεί να περιστραφεί στο χρονικό διάστηµα (t – t0) και µε δεδοµένη την µέγιστη γωνιακή 

του ταχύτητα ωmax, ως 

θmax = ωmax (t – t0). 

Ο παράγοντας προσανατολισµού είναι ένα µέτρο για την µεταβολή του προσανατολισµού του e. 

Έτσι, µε βάση τα παραπάνω, 
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Σχετικά µε τον παράγοντα ελκυστικότητας (σχήµα 8.7.e), έστω ότι στο e έχουν ανατεθεί n 

ελκυστές και m απωθητές, για κάθε έναν από τους οποίους υπολογίζεται ένας µεµονωµένος 
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παράγοντας ελκυστικότητας µε βάση µία τιµή λi ∈ [0, 1] η οποία αποτελεί ένα µέτρο της 

επιρροής του ελκυστή ή απωθητή i στο e. Το γινόµενο όλων των µεµονωµένων αυτών 

παραγόντων ελκυστικότητας δίνει, τελικά, τον συνολικό για το e παράγοντα ελκυστικότητας attfe. 

Ο υπολογισµός έχει όπως παρακάτω. 

Έστω si η απόσταση του ελκυστή i από το (x0, y0) και is′  η απόσταση του από το (x, y), 

αντίστοιχα. Ο παράγοντας ελκυστικότητας attfi ∈ [1, 1 + λi] του ελκυστή i είναι 
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Όµοια, ο παράγοντας ελκυστικότητας dtfj ∈ [1 – λj, 1] ενός απωθητή j είναι 
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Όπως παρατηρείται, για δεδοµένη θέση (x, y) του e, ο παράγοντας ελκυστικότητας αυξάνει την 

τιµή της συνάρτησης συµµετοχής εάν το e πλησιάζει κάποιον ελκυστή,  ενώ την µειώνει εάν το e 

πλησιάζει κάποιον απωθητή. 

Τελικά, ο συνολικός παράγοντας ελκυστικότητας attfe για το e είναι  

( ) ∏ ∏
= =

⋅=
n

i

m

j

jie dtfattftyxattf
1 1

,, . 

Στο σχήµα 8.7 παρακάτω δίνονται γραφικές απεικονίσεις για τον κάθε παράγοντα ατοµικά 

καθώς και για τη συνολική συνάρτηση συµµετοχής. 

Η ασαφής θέση ενός συστατικού του εικονικού κόσµου µπορεί να αξιοποιηθεί στην εκτίµηση 

της θέσης του συστατικού τη χρονική στιγµή t, δεδοµένης αυξανόµενης ασάφειας για τα 

κινητικά χαρακτηριστικά του όσο το χρονικό διάστηµα (t – t0) αυξάνει (όπου µε t0 η χρονική 

στιγµή στην οποία πραγµατοποιείται η εκτίµηση). Εναλλακτικά, µπορεί να αξιοποιηθεί στην 

εκτίµηση της χρονικής στιγµής στην οποία το συστατικό θα βρεθεί σε κάποια συγκεκριµένη 

θέση ή εντός µίας συγκεκριµένης περιοχής. Οι εκτιµήσεις αυτές µπορούν να πραγµατοποιηθούν 

βάσει κάποιας µεθόδου αποσαφήνισης (defuzzification), όπως το κεντροειδές (centroid). Για 

την εκτίµηση της θέσης (x, y) του συστατικού τη χρονική στιγµή t, είναι 
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a. Accessibility factor 

 

b. Distance factor 

 

c. Points of visibility 

 

d. Orientation factor 

 

e. Attraction factor 

 

f. Membership function 

Σχήµα 8.7 – Γραφικές α̟εικονίσεις ̟αραγόντων και συνάρτηση συµµετοχής 

Επιπλέον, για την εκτίµηση της χρονικής στιγµής t στην οποία το συστατικό θα βρεθεί στη θέση 

(x, y), είναι 

dttyx

dttyxt
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µ
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Η ανάλυση και αποσαφήνιση της ασαφούς θέσης ενός συστατικού του εικονικού κόσµου µπορεί 

να αποτελέσει τη βάση για την παραγωγή πρόσθετης γνώσης σχετικά µε το συστατικό, όπως οι 

µελλοντικές του θέσεις ή η πραγµατική του θέση σε κάποια χρονική στιγµή στην οποία δεν είναι 

άµεσα αντιληπτό. Ακόµα σηµαντικότερη είναι η δυνατότητα που δίνεται στον πράκτορα να 

εντοπίσει θέσεις και περιοχές στις οποίες το συστατικό είναι αδύνατο να βρίσκεται µετά το 

πέρας δεδοµένου χρονικού διαστήµατος, εφ’ όσον τα κινητικά του χαρακτηριστικά είναι 

γνωστά. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερης σηµασίας για µηχανισµούς σχεδιασµού ενεργειών 

στους οποίους εµπλέκεται ασαφής χωρική γνώση και συµπερασµατολογία, αναπαράσταση και 

επικύρωση προϋποθέσεων που αφορούν θέση και ταχύτητα, κ.τ.λ. Έτσι, είναι επιπρόσθετα 

δυνατό να εκτιµηθούν παράµετροι και χαρακτηριστικά πιθανών αλληλεπιδράσεων µεταξύ 

συστατικών του εικονικού κόσµου, όπως, για παράδειγµα, στο περιβάλλον ενός παιχνιδιού µε 

υπολογιστή, το αν ένας παίκτης έχει συναντηθεί (και, πιθανώς, ανταλλάξει πληροφορία ή 

αντικείµενα) µε κάποιον άλλο παίκτη ή χαρακτήρα, το αν ένας παίκτης ή χαρακτήρας έχει 

εφοδιαστεί µε κάποιο αντικείµενο συγκεκριµένης χρησιµότητας (µε τις ανάλογες εκτιµώµενες 
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επιπτώσεις στις µετέπειτα δυνατότητές του), ο χρόνος τον οποίο ένας παίκτης, ένας χαρακτήρας 

ή µία οµάδα θα χρειαστεί ώστε να ολοκληρώσει κάποιο εγχείρηµα, κ.τ.λ. 

8.4.3 Αποτελέσµατα και συµπεράσµατα 

Η συµβολή του µοντέλου στις διαδικασίες αντίληψης εικονικών πρακτόρων µέσω της εκτίµησης 

και επεξεργασίας ασαφών θέσεων κινούµενων συστατικών του εικονικού περιβάλλοντος 

αξιολογήθηκε σε δοκιµαστικό τρισδιάστατο εικονικό κόσµο ο οποίος αναπαριστά ένα µουσείο 

µε διάφορα εκθέµατα. ∆όθηκε η δυνατότητα σε αριθµό χρηστών να µετακινηθούν ελεύθερα στο 

χώρο του µουσείου και να παρατηρήσουν τα εκθέµατα για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµούσαν. 

Η περιήγηση του κάθε χρήστη διήρκεσε 5 λεπτά ενώ, κατά την εξέλιξή της, καταγράφηκαν οι 

διαδοχικές θέσεις του µε συχνότητα 0.5 δευτερολέπτων, µε αποτέλεσµα την καταγραφή 600 

θέσεων ανά χρήστη.  

Για την αξιολόγηση, οι τοίχοι του µουσείου ορίστηκαν ως στατικά αντικείµενα, αναπαριστώντας 

απροσπέλαστες περιοχές, ενώ τα εκθέµατα ορίστηκαν για τους χρήστες ως ελκυστές. Οι 

καταγεγραµµένες θέσεις του κάθε χρήστη χρησιµοποιήθηκαν ως δεδοµένα αντίληψης µε τα 

οποία τροφοδοτήθηκε το µοντέλο µε στόχο την εκτίµηση της µελλοντικής θέσης του χρήστη 

για κάθε χρονική στιγµή στην οποία αντιστοιχούσε µία καταγεγραµµένη θέση.  

 

Σχήµα 8.8 – Κίνηση χρήστη και εκθέµατα 
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Σχήµα 8.9 – Συνάρτηση συµµετοχής 

Συγκεκριµένα, για κάθε (x, y, t), υπολογίστηκε η ασαφής θέση P του χρήστη έπειτα από χρονικό 

διάστηµα πέντε δευτερολέπτων. Επιπλέον, υπολογίστηκε ένα σηµείο παρεκβολής (extrapolation 

point) ep µε βάση την υπόθεση ότι η ταχύτητα του χρήστη (τόσο σε µέτρο όσο και σε 

διεύθυνση) παραµένει σταθερή. Κατόπιν, µε βάση την πραγµατική (δηλ. την καταγεγραµµένη) 

θέση του χρήστη (x’, y’, t + 5 sec) µετά το πέρας των πέντε δευτερολέπτων, υπολογίστηκε η 

τιµή µP(x’, y’, t + 5 sec) της συνάρτησης συµµετοχής και το σφάλµα e = dist(ep, (x’, y’)). Η τιµή 

µP υποδεικνύει το κατά πόσο η πραγµατική θέση µπορεί να θεωρηθεί εύλογη µε βάση την 
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εκτιµώµενη από το µοντέλο ασαφή θέση, ενώ το σφάλµα e αντιστοιχεί στο σφάλµα της 

εκτίµησης αν χρησιµοποιηθεί µία απλή µέθοδος παρεκβολής (extrapolation). Στο σχήµα 8.8 

παραπάνω απεικονίζονται οι καταγεγραµµένες θέσεις ενός χρήστη (τα εκθέµατα απεικονίζονται 

ως χρωµατισµένα σηµεία), ενώ στο σχήµα 8.9 απεικονίζεται το διάγραµµα της συνάρτησης 

συµµετοχής για 300 δευτερόλεπτα καταγραφής. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η τιµή της 

συνάρτησης κινήθηκε µεταξύ 0.62 και 1.0 ενώ η µέση τιµή της ήταν 0.97. Το σφάλµα κινήθηκε 

µεταξύ 0 και 25.54 µονάδες µήκους ενώ η µέση τιµή του ήταν 5.98 µονάδες µήκους. Οι 

διαστάσεις του µουσείου ήταν 100 x 100 µονάδες µήκους. 

8.4.4 Αξιοποίηση και συµβολή της αναπαράστασης REVE 

Η συµβολή της αναπαράστασης REVE και της πλατφόρµας στην διερεύνηση, αξιολόγηση και 

πρακτική εφαρµογή του µοντέλου είναι πολύπλευρη. 

Κατ’ αρχήν, η αναπαράσταση αποτελεί την ιδανική βάση για την αξιοποίηση του µοντέλου σε 

διαδικασίες αντίληψης εικονικών πρακτόρων. Οι έννοιες του sensor – µε τις εξ’ ορισµού 

δυνατότητές του για επεξεργασία δεδοµένων αντίληψης – και του perception aspect – µε την 

επίσης εξ’ ορισµού ικανότητα για φιλοξενία και χειρισµό πολλαπλών sensors – επιτρέπουν την 

τυποποιηµένη και κοµψή ενσωµάτωση του µοντέλου στους µηχανισµούς αντίληψης εικονικών 

πρακτόρων, σε σχεδιαστικό επίπεδο. Σε επίπεδο υλοποίησης, η εν λόγω ενσωµάτωση είναι 

εφικτή µέσω της δηµιουργίας µίας συµπαγούς κλάσης-υλοποίησης του interface Sensor το 

οποίο παρέχει η πλατφόρµα. Αντικείµενα µίας τέτοιας κλάσης είναι άµεσα αξιοποιήσιµα από 

υλοποιήσεις εικονικών πρακτόρων βασισµένες στην πλατφόρµα, χωρίς να απαιτούνται 

µεταβολές αυτών σε επίπεδο σχεδιασµού ή πηγαίου κώδικα. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία 

αξιοποίησης του µοντέλου σε εικονικούς πράκτορες επικεντρώνεται στη δηµιουργία ενός και 

µόνο εξειδικευµένου τµήµατος λογισµικού, του οποίου η αλληλεπίδραση µε άλλα τµήµατα είναι 

πλήρως τυποποιηµένη και ανεξάρτητη από την εσωτερική τους λειτουργία, και το οποίο, 

επιπλέον, είναι επαναχρησιµοποιήσιµο σε πλήθος υπαρχόντων αλλά και µελλοντικών 

εφαρµογών εικονικών πρακτόρων. 

Η σηµαντικότερη, όµως, συµβολή της αναπαράστασης έγκειται στη δηµιουργία του 

απαραίτητου υποβάθρου αναπαράστασης του εικονικού κόσµου πάνω στο οποίο λειτουργεί το 

µοντέλο. Χάρη στο semantic aspect, τα δεδοµένα που, τελικά,  φτάνουν στα sensors του 

εικονικού πράκτορα δεν εξαρτώνται από την υλοποίηση του εικονικού κόσµου σε επίπεδο 

φυσικής αναπαράστασης. Αυτό σηµαίνει, µε απλά λόγια, ότι µπορεί ένας εικονικός κόσµος να 

αναπαρίσταται βάσει διαφορετικών προτύπων – VRML, X3D, ή οποιουδήποτε άλλου 

γραφήµατος σκηνής µε το δικό του ιδιαίτερο σύστηµα τύπων, στα sensors, όµως, των εικονικών 

πρακτόρων θα φτάνουν πάντα δεδοµένα σχετικά µε τη θέση, τον προσανατολισµό, τις 

διαστάσεις και τους ορισµένους από τον χρήστη σχολιασµούς του κάθε item, και µάλιστα στην 

ίδια, πάντα, συµβολική ή άλλης µορφής αναπαράσταση. Έτσι, το µοντέλο µπορεί να 
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εφαρµοστεί, χωρίς µεταβολές στην υλοποίησή του, σε µεγάλο ευρέως ετερογενώς υλοποιηµένων 

εικονικών κόσµων. Επιπλέον, η πληροφορία στην οποία το µοντέλο βασίζεται – θέση και 

προσανατολισµός αντικειµένων – προβλέπεται ήδη από την αναπαράσταση και διατίθεται ήδη 

από την πλατφόρµα υπό τη µορφή χαρακτηριστικών του item, χωρίς να είναι αναγκαία καµία 

πρόσθετη ενέργεια από τη µεριά του σχεδιαστή του εικονικού περιβάλλοντος, όπως, για 

παράδειγµα, ο ορισµός και η υλοποίηση εξειδικευµένων συµβόλων ή ορισµάτων συµβόλων. 

Με λίγα λόγια, µία υλοποίηση του µοντέλου ως sensor εικονικού πράκτορα µε βάση την 

αναπαράσταση και την πλατφόρµα REVE µπορεί να χρησιµοποιηθεί και να λειτουργήσει, 

χωρίς σηµαντική κατά περίπτωση προσπάθεια, σε όλα τα εικονικά περιβάλλοντα µε βάση την 

αναπαράσταση και την πλατφόρµα REVE, υπάρχοντα ή µελλοντικά. Έτσι, τόσο η θεωρητική 

όσο και η πρακτική συµβολή του µοντέλου δεν περιορίζονται από τις ιδιαιτερότητες 

συγκεκριµένης εφαρµογής. 

8.5 Μάθηση και δράση 

Η συγκεκριµένη περίπτωση χρήσης τονίζει τις δυνατότητες της αναπαράστασης REVE και της 

πλατφόρµας για υποστήριξη προηγµένων µοντέλων µάθησης και δράσης στα πλαίσια των 

µηχανισµών παραγωγής συµπεριφοράς εικονικών πρακτόρων. 

Εννοιολογικά, η ανάλυση που ακολουθεί κινείται γύρω από την έννοια της αυτονοµίας, της 

οποίας η σηµασία, στην περίπτωση ευφυών εικονικών πρακτόρων από τους οποίους απαιτείται 

πιστευτότητα συµπεριφοράς µε κριτήριο την ανάλογη συµπεριφορά βιολογικών οντοτήτων, 

εδραιώνεται και τονίζεται. Η ανάλυση εντοπίζει τα προβλήµατα που προκύπτουν από το γεγονός 

ότι, στους εικονικούς πράκτορες, τα χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον 

αντιµετωπίζονται ως ανεξάρτητα των αναπαραστάσεών τους, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση 

καθενός εκ των οποίων καθοδηγείται, συχνά, από τις ανάγκες αναπαράστασης του εικονικού 

κόσµου και των νοητικών διεργασιών του πράκτορα, αντίστοιχα, και όχι από τη µεταξύ τους 

σηµασιολογική σχέση. 

Για την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων, προτείνεται µία προσέγγιση βασισµένη  στο 

διαδραστικό (interactivist) µοντέλο και την έννοια των σηµειωτικών διεργασιών (semiotic processes), 

χάρη στην οποία ο πράκτορας είναι ικανός να δηµιουργεί θεµελιωµένες (grounded) 

αναπαραστάσεις για τα διαδραστικά του χαρακτηριστικά, µε βάση τις προσδοκίες 

(anticipations) και τα παρατηρούµενα αποτελέσµατα των ενεργειών του, αντί να απαιτεί την εκ 

των προτέρων διαθεσιµότητά τους προκειµένου να λειτουργήσει επιδεικνύοντας θεληµατική και 

αποτελεσµατική συµπεριφορά. Έτσι, η αυτονοµία δεν αντιµετωπίζεται ως ένα πρόσθετο, ρητά 

ορισµένο, σχεδιασµένο και υλοποιηµένο συστατικό του ευφυούς εικονικού πράκτορα – αντίθετα, 

αναδύεται ως αποτέλεσµα των συντακτικών δοµών στις οποίες ο πράκτορας βασίζεται για την 
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αναπαράσταση του εικονικού κόσµου και των διαδικασιών παρατήρησης και µάθησης, µέσω του 

προοδευτικού εµπλουτισµού των δοµών αυτών, τις οποίες εφαρµόζει. 

8.5.1 Προσδοκίες, δράση και Σηµειωτική 

Στο προτεινόµενο µοντέλο, η αυτονοµία δεν αντιµετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό συστατικό του 

εικονικού πράκτορα, αλλά ως ένα χαρακτηριστικό που αναδύεται από την ικανότητά του να 

αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του. Ειδικότερα, στόχο του µοντέλου αποτελεί η ενοποίηση των 

τροπισµών της αλληλεπίδρασης και της ενέργειας βάσει του ελάχιστου δυνατού αριθµού 

πρωταρχικών στοιχείων αναπαράστασης. Ο µηχανισµός για το σχηµατισµό των σχετικών 

αναπαραστάσεων βασίζεται στην έννοια των σηµειωτικών διεργασιών [Peirce1992], ενώ κύριο 

στοιχείο αναπαράστασης αποτελεί το σήµα (sign). Υπό αυτή την έννοια και για τους στόχους του 

µοντέλου, σήµα αποτελεί οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψη του πράκτορα σχετικά µε το 

περιβάλλον του (πληροφορίες για αντικείµενα, εσωτερικές αναπαραστάσεις για τον εικονικό 

κόσµο και τον ίδιο, κ.τ.λ.) καθώς και ότι εµπλέκεται στην ανά πάσα στιγµή αλληλεπίδρασή του 

µε το περιβάλλον του (ενέργειες). 
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Σχήµα 8.10 – Σήµατα και beliefs σε υ̟οθετική αρχιτεκτονική εικονικού ̟ράκτορα 

Η υποθετική αρχιτεκτονική εικονικού πράκτορα στην οποία βασίζεται το προτεινόµενο µοντέλο 

φαίνεται στο σχήµα 8.10 παραπάνω. Ο πράκτορας διαθέτει ένα αριθµό αισθητήρων, µε τους 

οποίους λαµβάνει σήµατα από το περιβάλλον, καθώς και ένα αριθµό επιδραστών, χάρη στους 

οποίους αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον, αποστέλλοντας σήµατα που αναπαριστούν ενέργειες. 

Επιπλέον, ορίζεται µία, τουλάχιστον, εσωτερική µεταβλητή η οποία αντιστοιχεί στο βαθµό 

ικανοποίησης του πράκτορα. Η αντίληψη (perception) ορίζεται ως η διαδικασία η οποία 

λαµβάνει σήµατα από τους αισθητήρες τα οποία αναπαριστούν πληροφορία σχετικά µε το 

περιβάλλον του πράκτορα. Η διαδικασία παραγωγής πιστεύω (belief formation) δηµιουργεί, 

βάσει των σηµάτων αυτών, πιστεύω σχετικά µε τις προσδοκίες του πράκτορα. Η διαδικασία 

πιστοποίησης (evaluation) αξιολογεί συνεχώς τις προσδοκίες του πράκτορα σχετικά µε τις 

αλληλεπιδράσεις του µε το περιβάλλον µε βάση τα σήµατα που προέρχονται από τη διαδικασία 

αντίληψης, προκειµένου να εντοπίζει σφάλµατα στις εσωτερικές αναπαραστάσεις του πράκτορα 

και να καθιστά δυνατή την σε κατάλληλο επίπεδο και βαθµό αναδόµησή τους. Τέλος, η 
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διαδικασία επιλογής ενεργειών (action selection) αποτελεί το θεληµατικό µέρος του πράκτορα, 

το οποίο σχηµατίζει πλάνα ενεργειών και, µέσω αυτών, επιλέγει τις ενέργειες εκείνες οι οποίες, 

σύµφωνα µε τις προσδοκίες του πράκτορα, θα φέρουν το περιβάλλον του σε µία κατάσταση η 

οποία θα οδηγήσει στην αύξηση του βαθµού ικανοποίησής του.  

8.5.1.1 Παραγωγή σηµάτων και λειτουργική εξάρτηση 

Τα σήµατα αποθηκεύονται στην αποθήκη σηµάτων (sign repository). Αναπαριστούν όλη την 

πληροφορία την οποία συλλέγει ο πράκτορας κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής του µε το 

περιβάλλον του: οντότητες, ιδιότητες, γεγονότα, µεταβολές στον εικονικό κόσµο καθώς και 

ενέργειες τις οποίες έχει πραγµατοποιήσει. Ο στόχος αυτής της συλλογής σηµάτων είναι να 

επιτρέψει τη µετέπειτα παραγωγή πιστεύω του πράκτορα σχετικά µε το περιβάλλον του και τη 

δυναµική αυτού. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στον εντοπισµό σχέσεων µεταξύ σηµάτων, το 

σχηµατισµό σύνθετων σηµάτων, την γενίκευση παρόµοιων σηµάτων σε κανόνες καθώς και τη 

διατύπωση και επαλήθευση υποθέσεων, ενώ αποτελεί την κινητήρια δύναµη πίσω από τις όποιες 

δυνατότητες του πράκτορα για ευφυή αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον του. 

Για την παρουσίαση και την ανάλυση της διαδικασίας παραγωγής σηµάτων, έστω ένα απλό 

παράδειγµα εικονικού κόσµου ο οποίος περιέχει έναν πράκτορα καθώς και παθητικά 

αντικείµενα διαφόρων ειδών. Στον κόσµο ισχύει ένα απλό µοντέλο φυσικής: επιταχυνόµενη 

κίνηση, αναγνώριση συγκρούσεων, ανταπόκριση σε συγκρούσεις, και τριβή. Επιπλέον, ο 

πράκτορας είναι ικανός να πραγµατοποιήσει µόνο τις ενέργειες forward, left και right, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε κίνηση εµπρός, στροφή αριστερά και στροφή δεξιά, αντίστοιχα. Έτσι, οι µόνες 

ουσιαστικές ικανότητες του πράκτορα στο συγκεκριµένο κόσµο είναι η µετακίνηση και, κατ’ 

επέκταση, η σύγκρουση µε αντικείµενα. Τέλος, για τον πράκτορα ορίζεται µία συνάρτηση 

µεταξύ της εσωτερικής του κατάστασης και της κατάστασης του περιβάλλοντός του, 

συγκεκριµένα, την απόσταση του από δεδοµένο αντικείµενο. 

Ως σήµα ε̟ι̟έδου 0 ορίζεται οποιαδήποτε διακριτή ιδιότητα του κόσµου την οποία ο πράκτορας 

παρατηρεί άµεσα. Κάθε σήµα επιπέδου 0 έχει ένα τύπο (ο οποίος εξαρτάται από το αντικείµενο 

στο οποίο αναφέρεται το σήµα) και µία τιµή. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, ένα σήµα 

επιπέδου 0 µπορεί να αναπαριστά τα παρακάτω. 

• time: ένας ακέραιος που αντιστοιχεί στον αριθµό των ολοκληρωµένων κύκλων λειτουργίας 

που έχει εκτελέσει ο πράκτορας. 

• object: ένας µοναδικός ανά αντικείµενο προσδιοριστής. 

• position: η θέση του αντικειµένου στο επίπεδο x-z ως δυάδα πραγµατικών αριθµών. 

• orientation: ο προσανατολισµός του πράκτορα, ως γωνία µεταξύ του διανύσµατος (1, 0, 0) 

στο σύστηµα συντεταγµένων του αντικειµένου και του άξονα x του κόσµου. 
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• action: το είδος κάποιας ενέργειας την οποία έχει εκτελέσει ο πράκτορας. 

• event: ένα γεγονός το οποίο έχει παρατηρήσει ο πράκτορας, π.χ. µία σύγκρουση µεταξύ 

δύο αντικειµένων. 

• status: η εσωτερική κατάσταση του πράκτορα. 

Ως σήµα ε̟ι̟έδου 1 ορίζεται ένας συνδυασµός σηµάτων επιπέδου 0. Σήµατα επιπέδου 1 

παράγονται από τις διαδικασίες αντίληψης και δράσης του πράκτορα. Στο συγκεκριµένο 

παράδειγµα, τα σήµατα επιπέδου 1 που µπορούν να παραχθούν είναι τα παρακάτω. 

• object-perception: το σήµα αυτό συσχετίζει µία τιµή χρόνου t (σήµα time), ένα 

αντικείµενο o (σήµα object), µία τιµή θέσης (x, y) (σήµα position) και µία τιµή 

προσανατολισµού r (σήµα orientation). Η σηµασιολογία του είναι πως το αντικείµενο o τη 

χρονική στιγµή t βρισκόταν στη θέση (x, y) και είχε προσανατολισµό r. Σήµατα object-

perception παράγονται κάθε φορά που ο πράκτορας αντιλαµβάνεται αντικείµενα µέσω των 

αισθητήρων του. Μία ειδική περίπτωση σήµατος object-perception είναι αυτά που 

αφορούν τον ίδιο τον πράκτορα. Αυτά παράγονται σε κάθε χρονική στιγµή, καθώς ο 

πράκτορας είναι πάντα αντιληπτός από τον εαυτό του. 

• event-perception: το σήµα αυτό συσχετίζει µία τιµή χρόνου t (σήµα time) και ένα γεγονός 

e (σήµα event). Η σηµασιολογία του είναι πως το γεγονός e έγινε αντιληπτό τη χρονική 

στιγµή t. 

• status-time: το σήµα αυτό συσχετίζει µία τιµή χρόνου t (σήµα time) και µία τιµή s για την 

εσωτερική κατάσταση του πράκτορα (σήµα status), ενώ σηµαίνει πως τη χρονική στιγµή t η 

εσωτερική κατάσταση του πράκτορα ήταν s. 

• action-time: το σήµα αυτό συσχετίζει µία τιµή χρόνου t (σήµα time) και µία ενέργεια a 

(σήµα action), ενώ σηµαίνει πως o πράκτορας εκτέλεσε την ενέργεια a τη χρονική στιγµή t. 

Το ίδιο σήµα επιπέδου 0 µπορεί να περιέχεται σε πολλαπλά σήµατα επιπέδου 1. Για 

παράδειγµα, δύο σήµατα object-perception που αναφέρονται στο ίδιο αντικείµενο περιέχουν το 

ίδιο σήµα object, ενώ ένα σήµα event-perception και ένα σήµα object-perception µε κοινό 

σήµα time αναφέρονται στην ίδια χρονική στιγµή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα σήµατα επιπέδου 

1 µπορούν να είναι συσχετιστούν βάσει του γεγονότος ότι µοιράζονται µία ή περισσότερες 

κοινές ιδιότητες, και, έτσι, να σχηµατίσουν σήµατα επιπέδου 2. Όµοια, πολλαπλά σήµατα 

επιπέδου 2 µε ένα ή περισσότερα κοινά σήµατα επιπέδου 1 µπορούν επίσης να συσχετιστούν µε 

αποτέλεσµα το σχηµατισµό σηµάτων επιπέδου 3, κ.ο.κ. 
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8.5.1.2 Belief formation, Evaluation and Action Selection 

Είναι φανερό ότι η παραπάνω διαδικασία παραγωγής σηµάτων µπορεί να δώσει ένα τεράστιο 

αριθµό σηµάτων υψηλότερου επιπέδου από σήµατα επιπέδου 1. Φυσικά, κάποια από τα σήµατα 

αυτά αναπαριστούν πληροφορία η οποία έχει ουσιαστική σηµασία για τις νοητικές διεργασίες 

ενός συγκεκριµένου πράκτορα, ενώ κάποια άλλα όχι. Έτσι, η µεγαλύτερη πρόκληση για τους 

γνωστικούς µηχανισµούς του πράκτορα είναι η παραγωγή των κατάλληλων σηµάτων, µεταξύ των 

οποίων θα εντοπιστούν οµοιότητες και βάσει των οποίων θα σχηµατιστούν υποθέσεις µε στόχο 

τη διατύπωση έγκυρων εµπειρικών νόµων για το συγκεκριµένο περιβάλλον του. 

Βεβαίως, ως υπολογιστική διαδικασία, η παραγωγή και η σύγκριση όλων των δυνατών σηµάτων 

αντιµετωπίζει το πρόβληµα της συνδυαστικής έκρηξης (combinatorial explosion), ακόµα και 

µετά από µικρό αριθµό επαναλήψεων. Μία πιθανή λύση για το πρόβληµα αυτό είναι η 

αξιοποίηση ευρεστικών κανόνων οι οποίοι θα καθοδηγούν την παραγωγή σηµάτων προς σήµατα 

υψηλότερου επιπέδου µε εκ των προτέρων γνωστή αυξηµένη πιθανότητα συµβολής στη 

δηµιουργία χρήσιµων αναπαραστάσεων για συγκεκριµένο πράκτορα σε συγκεκριµένο 

περιβάλλον. Για παράδειγµα, ένας κανόνας θα µπορούσε να ευνοεί το συνδυασµό δύο σηµάτων 

object-perception µε κοινό σήµα object και σήµατα time που αναφέρονται σε διαδοχικές 

χρονικές στιγµές. Η εφαρµογή του παραπάνω κανόνα οδηγεί στην παραγωγή σηµάτων που 

αναπαριστούν ρευστά (fluents), δηλαδή, µεταβολές ιδιοτήτων αντικειµένων στο χρόνο. Έτσι, ως 

σήµα επιπέδου 2, ο συνδυασµός δύο σηµάτων object-perception ουσιαστικά περιγράφει τη 

µεταβολή της θέσης και του προσανατολισµού του αντικειµένου, άρα και την ταχύτητά του στο 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Βάσει δύο τέτοιων σηµάτων επιπέδου 2, ο ίδιος κανόνας 

οδηγεί στην παραγωγή σηµάτων επιπέδου 3 που περιγράφουν επιτάχυνση, κ.ο.κ. 

Έτσι, ένα σύνολο ευρεστικών κανόνων το οποίο θα µπορούσε να οδηγήσει στη δηµιουργία 

αναπαραστάσεων µε ουσιαστική χρησιµότητα στις νοητικές διεργασίες του πράκτορα και στην 

δυνατότητά του για εµφάνιση ευφυούς, θεληµατικής συµπεριφοράς, είναι το παρακάτω. 

1. fluents: σύµφωνα µε αυτό τον κανόνα, δύο σήµατα µε κοινό σήµα object, σήµατα time που 

αναπαριστούν διαδοχικές χρονικές στιγµές και k άλλα σήµατα συνδυάζονται µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός ρευστού. Ένα ρευστό περιγράφει τη µεταβολή των τιµών k 

ιδιοτήτων του αντικειµένου, µε βάση τις τιµές v1, v2, …, vk, τη χρονική στιγµή t, και v’1, v’2, 

…, v’k, τη χρονική στιγµή (t + 1), των αντίστοιχων σηµάτων. 

2. action effects: ο κανόνας αυτός οδηγεί στη δηµιουργία σηµάτων που περιγράφουν τα 

αποτελέσµατα της εφαρµογής µίας ενέργειας σε k ιδιότητες, µέσω του συνδυασµού ενός 

σήµατος action για τη χρονική στιγµή t, k σηµάτων που αναπαριστούν τις τιµές των 

αντίστοιχων ιδιοτήτων τη στιγµή t και k επιπλέον σηµάτων που αναπαριστούν τις τιµές των 

ιδιοτήτων τη στιγµή (t + 1), δηλαδή, αµέσως µετά από την εφαρµογή της ενέργειας. 
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3. event effects: σε αντιστοιχία µε τον κανόνα 2, ο κανόνας αυτός οδηγεί στην δηµιουργία 

σηµάτων που περιγράφουν τα αποτελέσµατα ενός γεγονότος σε k ιδιότητες, συνδυάζοντας 

ένα σήµα event για τη χρονική στιγµή t, k σήµατα για τις ιδιότητες τη χρονική στιγµή t, 

και k σήµατα για τις ιδιότητες τη χρονική στιγµή (t + 1), δηλαδή, αµέσως µετά το γεγονός. 

4. desired states: ο κανόνας αυτός ευνοεί τη δηµιουργία σηµάτων που αποτελούνται από ένα 

σήµα status-time για τη χρονική στιγµή t και άλλα σήµατα που επίσης αφορούν την ίδια 

χρονική στιγµή. Τα σήµατα αυτά έχουν ως στόχο την υποστήριξη υποθέσεων σχετικά µε 

καταστάσεις του περιβάλλοντος του πράκτορα και το πώς αυτές επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά του σε συνάρτηση µε τους στόχους του. 

Εντούτοις, έστω και αν ένας σηµαντικός αριθµός σηµασιολογικά χρήσιµων σηµάτων υψηλού 

επιπέδου µπορούν να παραχθούν βάσει ευρεστικών κανόνων, η πληροφορία σχετικά µε 

γεγονότα στο παρελθόν και µεταβολές στις τιµές παραµέτρων συγκεκριµένων αντικειµένων δεν 

παρουσιάζει, από µόνη της, ιδιαίτερη πρακτική χρησιµότητα και δυνατότητα αξιοποίησης από 

τις νοητικές διεργασίες του πράκτορα µε στόχο τη θεληµατικότητα. Τέτοιου είδους σήµατα θα 

ήταν ιδιαίτερα χρήσιµα αν µπορούσαν να γενικευτούν και να οδηγήσουν στο σχηµατισµό 

νόµων, τους οποίους ο πράκτορας θα µπορούσε να αξιοποιήσει προκειµένου να προβλέπει 

µελλοντικές καταστάσεις του εικονικού κόσµου. Στα πλαίσια του προτεινόµενου µοντέλου, µία 

τέτοιου είδους απαγωγή (abduction) πραγµατοποιείται από τη διαδικασία παραγωγής πιστεύω, 

η οποία συγκρίνει σήµατα ιδίου τύπου σε µία προσπάθεια γενίκευσής τους. Η προσπάθεια αυτή 

έχει ως στόχο τον εντοπισµό προτύπων (patterns), τα οποία αφορούν το αν οι τιµές 

συγκεκριµένων ιδιοτήτων παραµένουν σταθερές, αν µεταβάλλονται µε σταθερό, γραµµικό ή 

άλλο ρυθµό, κ.α. 

Η διαδικασία γενίκευσης προσπαθεί να αντικαταστήσει τα σήµατα επιπέδου 0 – τα οποία 

ανήκουν σε σήµατα υψηλότερου επιπέδου – µε µεταβλητές, υποθέτοντας ότι το πιστεύω που 

τελικά αναπαρίσταται ισχύει για όλες τις δυνατές τιµές της κάθε µίας από αυτές τις µεταβλητές, 

π.χ., για όλες τις χρονικές στιγµές, όλα τα αντικείµενα, κ.τ.λ. Επιπλέον, στην περίπτωση fluents, 

action effects και event effects, γίνεται η υπόθεση ότι για µεταβλητή v’i τη χρονική στιγµή t + 1 

υπάρχει µία συνάρτηση fi για την οποία ισχύει v’i – vi = fi(v1, v2, …, vi-1, vi+1, …, vk), όπου v1, v2, 

…, vk είναι οι τιµές της µεταβλητής έως τη χρονική στιγµή t. Εάν υποτεθεί πως το σχετικό 

πιστεύω και η συνάρτηση αυτή µπορεί να προσεγγιστεί ικανοποιητικά βάσει προηγούµενων 

παρατηρήσεων, ο πράκτορας θα είναι ικανός να προβλέψει επόµενες καταστάσεις (µέρους) του 

περιβάλλοντός του. 

Παρακάτω δίνεται ένα απλό παράδειγµα παραγωγής πιστεύω. Το παράδειγµα βασίζεται σε 

σήµατα action effects, σήµατα, δηλαδή, τα οποία συσχετίζουν την τιµή µίας ιδιότητας τη 

χρονική στιγµή t, µία ενέργεια την οποία ο πράκτορας πραγµατοποίησε τη χρονική στιγµή t 

καθώς και την τιµή της ιδιότητας τη χρονική στιγµή t + 1. Έστω p, r η θέση και ο 
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προσανατολισµός, αντίστοιχα, του πράκτορα τη χρονική στιγµή t, a µία ενέργεια την οποία 

πραγµατοποίησε τη χρονική στιγµή t και p’, r’ η θέση και προσανατολισµός του, αντίστοιχα, τη 

χρονική στιγµή t + 1. Εάν υποτεθεί πως κάθε ενέργεια την οποία πραγµατοποιεί ο πράκτορας 

µεταβάλλει τη θέση και τον προσανατολισµό του, τότε η διαδικασία παραγωγής πιστεύω πρέπει 

να προσεγγίσει τις συναρτήσεις f1 και f2, όπου p’ – p = f1(r, a) και r’ – r = f2(p, a). Συνεχής 

αξιολόγηση όλο και περισσότερων σηµάτων action effects θα οδηγήσει σε ολοένα συνθετότερες 

προσεγγίσεις, ικανές να αναπαραστήσουν µε ακρίβεια την σχέση µεταξύ ενεργειών τις οποίες 

πραγµατοποιεί ο πράκτορας και µεταβολών στη θέση και τον προσανατολισµό του. Αν, τέλος, 

υποτεθεί πως ο πράκτορας µπορεί να περιστραφεί µόνο µε συγκεκριµένη, σταθερή γωνιακή 

ταχύτητα και πως, κάθε φορά, µετακινείται εµπρός µόνο κατά συγκεκριµένη, σταθερή 

απόσταση, η αξιολόγηση ικανού αριθµού σηµάτων θα οδηγήσει στα εξής: αν το a είναι ενέργεια 

τύπου left ή right, τότε η τιµή της f1 είναι πάντα 0 ενώ η τιµή της f2 είναι σταθερή· αν το a είναι 

ενέργεια τύπου forward, τότε η τιµή της f1 δεν είναι σταθερή και πρέπει να προσεγγιστεί, ενώ η 

τιµή της f2 είναι πάντα 0. 

Τα παραγόµενα πιστεύω δεν αναπαριστούν, κατ’ ανάγκη, αληθή πληροφορία, καθώς 

λαµβάνονται ως το αποτέλεσµα απαγωγής οπότε και είναι πιθανό να µην αληθεύουν σε κάθε 

πιθανό πεδίο (context). Για παράδειγµα, ένα πιστεύω σχετικά µε τα αποτελέσµατα µίας 

σύγκρουσης στην κίνηση δύο σωµάτων µπορεί να αληθεύει για αντικείµενα ανάλογης µάζας, 

αλλά είναι αναληθές σε περιπτώσεις όπου το ένα από τα δύο αντικείµενα είναι κατά πολύ 

βαρύτερο από το άλλο, ή ακόµα και τελείως ανίκανο να κινηθεί. Ο στόχος της διαδικασίας 

πιστοποίησης είναι ο έλεγχος της ισχύος των πιστεύω του πράκτορα µέσω της εξέτασης 

υπαρχόντων και εισερχοµένων σηµάτων και της εξακρίβωσης του κατά πόσο τα σήµατα αυτά τα 

υποστηρίζουν. Εάν ανιχνευθεί κάποιο σήµα το οποίο δεν υποστηρίζει κάποιο συγκεκριµένο 

πιστεύω, το πιστεύω αναπροσαρµόζεται ώστε να συνυπολογίζει την εξαίρεση που 

αντιπροσωπεύεται από το σήµα. Εντούτοις, και αυτή η διαδικασία υπόκειται σε σφάλµατα. 

Τελικά, η παραγωγή και η αξιολόγηση πιστεύω είναι µία συνεχής, επαναληπτική διαδικασία η 

οποία, όσο διαρκεί, τόσο οδηγεί τον πράκτορα προς περισσότερο ακριβείς και αξιοποιήσιµες 

αναπαραστάσεις στα πλαίσια ευφυούς, θεληµατικής συµπεριφοράς. 

Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσµα του επαναλαµβανόµενου ελέγχου συµβατότητας µεταξύ σηµάτων 

και ενός πιστεύω είναι η προκύπτουσα δυνατότητα κατηγοριοποίησης ιδιοτήτων µε ουσιαστικό 

κριτήριο το τι το συγκεκριµένο πιστεύω αναπαριστά. Για παράδειγµα, ένα action-effect 

κατηγοριοποιεί αντικείµενα αν αφορά µόνο κάποιο συγκεκριµένο υποσύνολο των αντικειµένων 

του εικονικού κόσµου. Εάν µία κατηγορία αποδειχθεί συνεπής στο χρόνο, τότε ίσως να 

αντιπροσωπεύει µία ουσιώδη ιδιότητα του εικονικού κόσµου η οποία, εν προκειµένω, γίνεται 

έµµεσα αντιληπτή από τον πράκτορα, όπως, π.χ., µάζα, τριβή, ταχύτητα, κ.τ.λ. Σε µία τέτοια 

περίπτωση, ο πράκτορας προβαίνει στην παραγωγή σηµάτων που αναπαριστούν την κατηγορία, 

µε αποτέλεσµα τη µετάβαση των αναπαραστάσεών του σε υψηλότερα επίπεδα αφαίρεσης. 



 

 
201 

Ο µηχανισµός επιλογής ενεργειών έχει ως στόχο την αύξηση του βαθµού ικανοποίησης του 

πράκτορα, όπως αυτός αναπαρίσταται από την εσωτερική του κατάσταση του (σήµα status). Αν 

υποτεθεί πως ο πράκτορας έχει παραγάγει ένα αριθµό πιστεύω σχετικά µε ρευστά και γεγονότα 

του περιβάλλοντός του, καταστάσεις οι οποίες αυξάνουν το βαθµό ικανοποίησής του και 

αποτελέσµατα των ενεργειών του στον ίδιο (δηλαδή, στις δικές του ιδιότητες), τότε είναι ικανός 

να δηµιουργεί πλάνα ενεργειών βάσει ενός απλού αλγορίθµου πρόσθιας αλυσωτής εκτέλεσης 

(forward chaining) µε στόχο τη µεγιστοποίηση του βαθµού ικανοποίησής του και, άρα, την 

βελτίωση της εσωτερικής του κατάστασης. Ένας τέτοιος αλγόριθµος εκτιµά τα αποτελέσµατα 

της εφαρµογής κάθε δυνατής από τη µεριά του πράκτορα ενέργειας για δεδοµένη κατάσταση 

του εικονικού κόσµου και χρονική στιγµή, αξιοποιώντας τις συναρτήσεις που συνθέτουν τα 

σχετικά πιστεύω, µε στόχο την αναπαράσταση όλων των δυνατών καταστάσεων για την επόµενη 

χρονική στιγµή. Πλάνα ενεργειών δηµιουργούνται µε επαναληπτική εφαρµογή του αλγορίθµου 

για ορισµένο µέγιστο µήκος ακολουθιών υποθετικών καταστάσεων. Είναι, βέβαια, δυνατή η 

παραγωγή πλάνων ενεργειών τα οποία, εάν εφαρµοστούν στην πράξη, θα αποτύχουν εξ’ αιτίας 

ανακριβών αναπαραστάσεων υπό τη µορφή αναληθών, για το περιβάλλον του συγκεκριµένου 

πράκτορα και τους νόµους που το διέπουν, πιστεύω. Αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την 

επιλογή, ανά πάσα στιγµή, των ενεργειών εκείνων τις οποίες ο πράκτορας µπορεί να εφαρµόσει 

και οι οποίες αναµένεται να αυξήσουν τη γνώση του για το περιβάλλον του βάσει της παραπάνω 

διαδικασίας παραγωγής και πιστοποίησης πιστεύω. 

8.5.2 Αποτελέσµατα και συµπεράσµατα 

Το µοντέλο και η συµβολή του στην αύξηση της αυτονοµίας στη συµπεριφορά εικονικών 

πρακτόρων αξιολογήθηκε σε δοκιµαστικό τρισδιάστατο εικονικό κόσµο µε έναν εικονικό 

πράκτορα καθώς και παθητικά αντικείµενα τα οποία ο πράκτορας µπορεί να µετακινήσει µε την 

επαφή χάρη σε µηχανισµό εντοπισµού και χειρισµού συγκρούσεων (collision detection and 

response). Ο µηχανισµός εφαρµόζεται µε ευθύνη του ίδιου του εικονικού κόσµου, ενώ ο 

πράκτορας δε διαθέτει για αυτόν προκαθορισµένη γνώση. Επίσης, ο πράκτορας δε διαθέτει 

καµία προκαθορισµένη γνώση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ενεργειών τις οποίες µπορεί να 

πραγµατοποιήσει στον εικονικό κόσµο. Αντίθετα, είναι ικανός µόνο να τα αντιληφθεί έµµεσα 

καθώς παρατηρεί το περιβάλλον του. 

Επιπλέον, ο πράκτορας είναι ικανός να δηµιουργεί σήµατα τύπου action-effect και να τα 

αποθηκεύει στην αποθήκη σηµάτων του. Το κριτήριο µε βάση το οποίο προσδιορίζεται, ανά 

πάσα στιγµή βαθµός, ο ικανοποίησης του πράκτορα είναι η απόσταση του από συγκεκριµένο 

στόχο: µείωση της απόστασης προκαλεί αύξηση του βαθµού ικανοποίησης. Στα πειράµατα που 

διενεργήθηκαν, ως στόχοι µπορούσαν να οριστούν είτε συγκεκριµένα σηµεία στο χώρο, είτε 

αντικείµενα του εικονικού κόσµου. Στη δεύτερη περίπτωση η δυναµική των πειραµάτων ήταν 

αυξηµένη καθώς το γεγονός της συνεχούς µετατόπισης των στόχων του πράκτορα, µέσω 
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συγκρούσεων οι οποίες προκαλούνταν καθώς ο πράκτορας επιζητούσε τη µείωση της απόστασης 

του από τους στόχους του, οδηγούσαν στην αέναη µεταβολή της διάταξης των αντικειµένων 

στον εικονικό κόσµο. 

Ακόµα, µε στόχο την παρατήρηση του εικονικού κόσµου και την πραγµατοποίηση διαδικασιών 

αντίληψης, ο πράκτορας είναι εφοδιασµένος µε αισθητήρα η λειτουργία του οποίου βασίζεται 

στην έννοια του πεδίου όρασης (field-of-view) και του αποκλεισµού (occlusion). Ο πράκτορας 

αποθηκεύει τα δεδοµένα που λαµβάνει από τον αισθητήρα στην αποθήκη σηµάτων του. 

Τέλος, η επιλογή των ενεργειών τις οποίες πρόκειται να εκτελέσει ο πράκτορας γίνεται µε βάση 

την προσδοκώµενη συµβολή της κάθε διαθέσιµης ενέργειας στο βαθµό ικανοποίησής του, 

δηλαδή, το πως η κάθε ενέργεια θα επηρεάσει την απόσταση του πράκτορα από το στόχο του. 

Η οργάνωση και η εκτέλεση των πειραµάτων επικεντρώθηκαν στην παρατήρηση και ανάλυση 

της συµπεριφοράς του πράκτορα αναφορικά µε την ηθεληµένη µεταβολή της θέσης του µε 

χρήση των ενεργειών οι οποίες του ήταν διαθέσιµες (µετακίνηση µπροστά, στροφή αριστερά και 

στροφή δεξιά) και σε σχέση µε τη θέση του εκάστοτε στόχου. Τα αποτελέσµατα απεικονίζονται 

στο σχήµα 8.11 παρακάτω. 
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Σχήµα 8.11 – Μεταβολή της α̟όστασης του ̟ράκτορα α̟ό στόχο στο χρόνο 

Στο παραπάνω διάγραµµα φαίνεται µία καταµέτρηση 561 δειγµάτων της ευκλείδειας απόστασης 

στο επίπεδο x-z µεταξύ του πράκτορα και του εκάστοτε στόχου του, µε συχνότητα µίας 

µέτρησης ανά δευτερόλεπτο. 

Αρχικά, τη χρονική στιγµή t0 στον πράκτορα ανατίθεται ένας στόχος. Η ολοκληρωτική έλλειψη 

γνώσης από τη µεριά του πράκτορα σχετικά µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα των ενεργειών του 

τον οδηγεί στο να κινείται ακανόνιστα, αυξάνοντας, ουσιαστικά, την απόστασή του από τον 

στόχο αυτό. Καθώς, όµως, το κάνει αυτό, ο πράκτορας προοδευτικά εµπλουτίζει τις 

αναπαραστάσεις του ενόσω παρατηρεί στο περιβάλλον του τα αποτελέσµατα των ενεργειών που 

εφαρµόζει. Σαν αποτέλεσµα, περίπου τη χρονική στιγµή t1 = 56, ο πράκτορας διαθέτει 
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αναπαραστάσεις αρκετά ακριβείς ώστε να είναι ικανός να σχεδιάσει ένα αποτελεσµατικό πλάνο 

ενεργειών, η εφαρµογή του οποίου θα τον οδηγήσει, πράγµατι, στο στόχο. Έτσι, αρχίζει να 

κινείται µειώνοντας σταθερά την απόστασή του από το στόχο, αν και όχι µε σταθερό ρυθµό, 

καθώς οι αναπαραστάσεις του δεν είναι, ακόµη, απόλυτα ακριβείς. Περίπου τη χρονική στιγµή 

t2 = 112, ο πράκτορας έχει φτάσει πολύ κοντά στο στόχο και συνεχίζει να κινείται τριγύρω του, 

περιορίζοντας, ωστόσο, την κίνησή του σε µία σχετικά µικρή περιοχή. Ο εµπλουτισµός των 

αναπαραστάσεων του πράκτορα συνεχίζει και κατά τη διάρκεια αυτής της κίνησης. 

Τη χρονική στιγµή t3 = 155 στον πράκτορα ανατίθεται ένας νέος στόχος, εξ’ ου και η απότοµη 

αύξηση στην τιµή της απόστασης στο διάγραµµα. Με βάση, όµως, τις αµέσως επόµενες τιµές, 

γίνεται φανερό ότι η κίνηση του πράκτορα προς το στόχο είναι, πλέον, πολύ περισσότερο 

ελεγχόµενη και κατευθυνόµενη από πριν, καθώς η απόσταση πέφτει εξ’ αρχής και συνεχώς, έστω 

και, πάλι, όχι µε απόλυτα σταθερό ρυθµό. Περίπου τη χρονική στιγµή t4 = 259 ο πράκτορας 

έχει φτάσει στο στόχο και, κινούµενος σε µία µικρή περιοχή γύρω του, συµπεριφέρεται µε 

τρόπο ανάλογο µε εκείνον στο χρονικό διάστηµα (t2, t3). 

Τη χρονική στιγµή t5 = 381, στον πράκτορα ανατίθεται ένας ακόµα νέος στόχος. Αυτή τη φορά, 

η κίνηση του πράκτορα προς το στόχο είναι σχεδόν γραµµική και η απόσταση µεταξύ τους 

µειώνεται µε σταθερό ρυθµό. Τελικά, ο πράκτορας φτάνει στο στόχο περίπου τη χρονική 

στιγµή t6 = 453. Η παραπάνω συµπεριφορά σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι, όπως 

παρατηρείται, ο πράκτορας τώρα περιορίζει την κίνησή του γύρω από το στόχο σε µία ακόµα 

µικρότερη περιοχή µετά τη χρονική στιγµή t6, αποτελούν ενδείξεις της ικανότητας του 

πράκτορα να εµπλουτίζει και να αυξάνει, προοδευτικά, την ακρίβεια των αναπαραστάσεών του 

για τα αποτελέσµατα των ενεργειών του και, τελικά, να τις αξιοποιεί στην πράξη, στα πλαίσια 

ηθεληµένης και αποτελεσµατικής συµπεριφοράς µε σκοπό την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. 

8.5.3 Αξιοποίηση και συµβολή της αναπαράστασης REVE 

Το µοντέλο που παρουσιάζεται στην συγκεκριµένη περίπτωση χρήσης αφορά την καταγραφή 

και παραγωγή γνώσης σχετικά µε το περιβάλλον ενός εικονικού πράκτορα, σε συµβολική µορφή 

και σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης. Επιπλέον, στοχεύει στην υποστήριξη αναδυόµενης ευφυούς 

συµπεριφοράς µέσω της διαθεσιµότητας αναπαραστάσεων ολοένα αυξανόµενης 

πολυπλοκότητας αλλά και αξιοποιησιµότητας στους µηχανισµούς σχεδιασµού συµπεριφοράς 

του πράκτορα. Ο σχεδιασµός αλλά και εφαρµογή του η στην πράξη προϋποθέτουν δύο βασικά 

στοιχεία. Πρώτον, τη διαθεσιµότητα συµβολικής, αφηρηµένης πληροφορίας για το περιβάλλον 

του πράκτορα (π.χ., η πληροφορία σχετικά µε τα αντικείµενα και τις ιδιότητές τους η οποία 

παρέχεται στον πράκτορα στην παραπάνω ανάλυση). ∆εύτερον, τη δυνατότητα δράσης στο 

περιβάλλον του πράκτορα βάσει συµβολικά, αφηρηµένα αναπαριστώµενων ενεργειών των 

οποίων τα ουσιαστικά αποτελέσµατα δεν προδιαγράφονται από τον πράκτορα (π.χ., οι ενέργειες 

forward, left και right στην παραπάνω ανάλυση). 
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Η αναπαράσταση REVE υποστηρίζει άµεσα και εξ’ ορισµού τα δύο αυτά στοιχεία και στέκεται, 

έτσι, ως µία ιδανική βάση για την υλοποίηση, τη διερεύνηση, τη βελτίωση αλλά και την 

πρακτική αξιοποίηση του µοντέλου. Πληροφορία για τα αντικείµενα, όπως επίσης και τη θέση 

και τον προσανατολισµό τους, δίνεται σε οποιοδήποτε πράκτορα, ανάλογα µε τα χωρικά και 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των sensors του καθενός. Η πληροφορία αυτή δίνεται υπό τη µορφή 

traits, δηλαδή, τόσο συµβολικά και αφαιρετικά, όσο και εξ’ ορισµού, χωρίς να απαιτείται καµία 

πρόσθετη σχεδιαστική ενέργεια µε στόχο τον εικονικό κόσµο από τη µεριά του σχεδιαστή της 

κάθε εφαρµογής. Εξ’ άλλου, η δυνατότητα ορισµού αυθαίρετου αριθµού actions µε αδιαφανή 

λειτουργία και συµβολική αναπαράσταση επιτρέπει την εφαρµογή στην πράξη των πλάνων 

ενεργειών που παράγονται µε βάση το µοντέλο όπως έδειξε η παραπάνω ανάλυση. Σε επίπεδο 

υλοποίησης, η όποια απαιτούµενη από την κάθε εφαρµογή ενέργεια αποτελεί συµπαγή 

υλοποίηση της αφηρηµένης κλάσης AbstractAction. Εναλλακτικά, σε περίπτωση όπου είναι 

εφικτή και θεµιτή η επαναχρησιµοποίηση του εξ’ ορισµού διαθέσιµου από την πλατφόρµα 

υποβάθρου actions, οι ενέργειες υλοποιούνται ως κλάσεις-ειδικεύσεις άλλων κλάσεων-

ειδικεύσεων. Αυτό προφανώς ισχύει για την περίπτωση των forward, left και right, οι οποίες 

µπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν κλάσεις-ειδικεύσεις των BodyMoveAction και 

BodyTurnAction (βλ. παράρτηµα Α), αντίστοιχα. 

Το σηµαντικότερο, όµως, πλεονέκτηµα που δηµιουργεί η χρήση της αναπαράστασης REVE 

στη συγκεκριµένη περίπτωση χρήσης είναι η απόκρυψη των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών και 

λεπτοµερειών υλοποίησης του εικονικού κόσµου από το µοντέλο κατά τη λειτουργία του ως 

συστατικό εικονικού πράκτορα. Πράγµατι, ανεξάρτητα της επιλεγµένης από την κάθε εφαρµογή 

αναπαράστασης γραφήµατος σκηνής, η πληροφορία η οποία διατίθεται στους sensors του 

πράκτορα και, σαν αποτέλεσµα, στο µοντέλο, έχει πάντα την ίδια, συµβολική και αφηρηµένα 

διατυπωµένη µορφή, όπως επίσης και ανάλογη σηµασιολογία. Επιπλέον, η χρήση των εννοιών 

του action και του function, των διαθέσιµων από την πλατφόρµα υλοποιήσεών τους και της 

πλήρως προτυποποιηµένης από την αναπαράσταση συνεργασίας µεταξύ τους στα πλαίσια 

εκτέλεσης ενεργειών από τον πράκτορα στον εικονικό κόσµο, εξασφαλίζει πως η διαδικασία 

σχεδιασµού συµπεριφοράς του πράκτορα µπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στις νοητικές 

αναπαραστάσεις του σχετικά µε τα πιθανά αποτελέσµατα των ενεργειών τις οποίες είναι ικανός 

να εκτελέσει, εντούτοις η εφαρµογή των ενεργειών αυτών στον εικονικό κόσµο θα έχει 

εξειδικευµένη, βάσει της υλοποίησης του συγκεκριµένου εικονικού κόσµου, επίδραση, σε µία 

λογική πλήρους απεµπλοκής της αναπαράστασης µίας ενέργειας από τα αποτελέσµατά της και 

το υπολογιστικό µέρος που συνιστά την πραγµατοποίησή τους. Σαν αποτέλεσµα, µία δεδοµένη 

υλοποίηση του µοντέλου, ως συστατικό εικονικού πράκτορα συµβατού µε την αναπαράσταση 

REVE, θα είναι πάντα συµβατή µε, και επαναχρησιµοποιήσιµη σε, πληθώρα ετερογενών 

εικονικών κόσµων, ενώ, ταυτόχρονα, οι προσπάθειες διερεύνησης, επέκτασης και βελτίωσης του 

µοντέλου θα µπορούν να επικεντρώνονται στις αφηρηµένες έννοιες τις οποίες αυτό 
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πραγµατεύεται (ιδιότητες, fluents, κανόνες, κατηγορίες, κ.τ.λ.) και να µην δεσµεύονται από τις 

εκάστοτε λεπτοµέρειες υλοποίησής τους. 

 

Σχήµα 8.12 – Προσαρµοσµένες εκδόσεις REVE Worlds και REVE Explorer 

Στο σχήµα 8.12 φαίνεται η δοκιµαστική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε. Η διάταξη αποτελείται 

από ειδικά προσαρµοσµένες για την συγκεκριµένη περίπτωση χρήσης εκδόσεις του συστήµατος 

REVE Worlds και της εφαρµογής REVE Explorer. 

8.6 Συνεργασία µε άλλα συστήµατα 

Όπως προσεγγίζεται από το εικονικό περιβάλλον αναφοράς της παραγράφου 1.7, το εικονικό 

περιβάλλον είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο υπολογιστικό σύστηµα το οποίο, λόγω της εγγενούς 

αναγκαιότητας για κάλυψη ολοκληρωτικά ετερογενών – ανά συστατικό – υπολογιστικών 

αναγκών η οποία το χαρακτηρίζει, ενσωµατώνει πλήθος σχεδιαστικών προσεγγίσεων, µορφών 

αναπαράστασης πληροφορίας, αλγοριθµικών διαδικασιών και αποφάσεων υλοποίησης. Η 

θεωρητική αλλά και πρακτική αξία των προσεγγίσεων αυτών, κάθε µία από τις οποίες 

απευθύνεται σε ιδιαίτερο θεωρητικό τοµέα (γραφικά µε υπολογιστή, αναπαράσταση γνώσης, 

λογική και συµπερασµατολογία, δικτυακή επικοινωνία, κ.τ.λ.) περιορίζεται από έναν αυξηµένο 

βαθµό αλληλεξάρτησής τους: ένα, για παράδειγµα µοντέλο αντίληψης ή συµπεριφοράς ευφυούς 

πράκτορα, το οποίο δεσµεύεται από µία συγκεκριµένη υλοποίηση εικονικού κόσµου, υστερεί σε 

εφαρµοσιµότητα σε διαφορετικούς σε επίπεδο υλοποίησης, αλλά ισοδύναµους εννοιολογικά, 

εικονικούς κόσµους. Κατ’ επέκταση, η πιθανή συµβολή του στη συνολική, γενική αντιµετώπιση 

του προβλήµατος το οποίο αφορά, είναι περιορισµένη. 

Το παραπάνω πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπιστεί εν µέρει αν υπάρχει η δυνατότητα 

διαλειτουργικότητας µεταξύ συστατικών (εικονικός κόσµος, ευφυής πράκτορας, λογισµικό 

µορφοποίησης, υπόβαθρο επικοινωνίας µεταξύ συστατικών, κ.τ.λ.) υλοποιηµένων µε ξεκάθαρο 
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και ανεπηρέαστο προσανατολισµό σε συγκεκριµένο τοµέα το καθένα. Μία τέτοια δυνατότητα 

προϋποθέτει την ύπαρξη του κατάλληλου εννοιολογικού υποβάθρου για µία καθολική 

περιγραφή του εικονικού κόσµου, αλλά και µίας υλοποίησης αρκετά ευέλικτης ώστε να στηρίζει 

την επικοινωνία µεταξύ συστατικών σε επίπεδο λογισµικού. Η συµβολή της δεν περιορίζεται 

µόνο στην απεµπλοκή της διαδικασίας ανάπτυξης ενός συστατικού από τα εξειδικευµένα 

χαρακτηριστικά κάποιου άλλου. Εκτείνεται και στο επίπεδο της ουσιαστικής χρησιµότητας των 

εικονικών περιβαλλόντων, καθώς η διαλειτουργικότητα είναι η αναγκαία βάση για τη δηµιουργία 

σύνθετων, κατανεµηµένων συστηµάτων, µε συνδυασµό πολλαπλών ανεξάρτητων τµηµάτων 

λογισµικού, αντί των παραδοσιακών, µε αµφίβολη επεκτασιµότητα και αντοχή στο χρόνο, 

µονολιθικών συστηµάτων. 

Η συγκεκριµένη περίπτωση χρήσης διερευνά τις δυνατότητες της προτεινόµενης 

αναπαράστασης και της πλατφόρµας για µία τέτοιου είδους διαλειτουργικότητα. Η διερεύνηση 

βασίζεται σε συνεργασία του συστήµατος REVE Worlds και του συστατικού agent client του 

συστήµατος mVital µε στόχο την παροχή εικονικού σώµατος και την υποστήριξη της 

συµπεριφοράς, αντίστοιχα, ολοκληρωµένων εικονικών πρακτόρων. 

8.6.1 Το σύστηµα mVital 

Το σύστηµα mVital είναι ένα πειραµατικό αλλά πλήρως λειτουργικό κατανεµηµένο σύστηµα 

πολλαπλών ευφυών πρακτόρων σε εικονικούς κόσµους. Αναπτύχθηκε µε στόχο την εκτέλεση και 

παρατήρηση πειραµατικών σεναρίων καθώς και την εφαρµογή µίας ποικιλίας τεχνικών και 

µεθοδολογιών από το χώρο της Τεχνητής Νοηµοσύνης σε ευφυείς εικονικούς πράκτορες. 

Βασίζεται σε συγκεκριµένες αποφάσεις σχεδιασµού και υλοποίησης προκειµένου να καλύπτει µε 

επιτυχία απαιτήσεις όπως ακρίβεια και ευελιξία µοντελοποίησης κόσµων και προσωπικοτήτων 

πρακτόρων, φιλικότητα και χρηστικότητα, επεκτασιµότητα, σταθερότητα, κ.α. Αποτελεί εξέλιξη 

του προγενέστερου συστήµατος Vital [Anastassakis2000]. Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά 

του είναι τα παρακάτω. 

8.6.1.1 Κατανεµηµένη δοµή 

Το σύστηµα αποτελείται από έναν αριθµό συστατικών που λειτουργούν ως ξεχωριστές, 

αυτόνοµες διεργασίες και επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω δικτύου. Όπως φαίνεται στο σχήµα 

8.13 παρακάτω, υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη συστατικών: world server, agent client και 

viewer client. 

Ο world server αναλαµβάνει την αναπαράσταση του εικονικού κόσµου, την παροχή δεδοµένων 

αντίληψης στους πράκτορες, την λήψη αιτήσεων εκτέλεσης ενεργειών από τους πράκτορες και 

την παροχή δεδοµένων παρουσίασης στους viewer clients. Είναι µία εφαρµογή εξυπηρετητή, 

οπότε και παρέχει στα υπόλοιπα συστατικά του συστήµατος τη δυνατότητα σύνδεσης. 
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Εξυπακούεται πως αντιστοιχεί ένα και µόνο στιγµιότυπο world server σε κάθε περίπτωση 

χρήσης του συστήµατος, καθώς κάθε µία αφορά έναν και µόνο εικονικό κόσµο. 

 

 

Σχήµα 8.13 – Η κατανεµηµένη δοµή του συστήµατος mVital 

Ο agent client είναι µία υλοποίηση ευφυούς πράκτορα. Λειτουργώντας σε ένα κύκλο αντίληψη-

απόφαση-δράση (sense-decide-act cycle), αποστολή του είναι να λαµβάνει δεδοµένα αντίληψης 

από το world server, να εκτελεί διαδικασίες παραγωγής συµπεριφοράς και να αποστέλλει στο 

world server αιτήσεις εκτέλεσης ενεργειών. Υιοθετεί µία συµβολική προσέγγιση για τη 

µοντελοποίηση του εικονικού κόσµου και της κατάστασης του ιδίου. Για το σκοπό αυτό, 

υλοποιεί και διαχειρίζεται µία BDI βάση γνώσης, στην οποία ανά πάσα στιγµή φυλάσσονται τα 

πιστεύω του πράκτορα για τον ίδιο και το περιβάλλον του (beliefs), οι στόχοι του (desires) και 

το εκάστοτε πλάνο ενεργειών το οποίο ακολουθεί (intentions). Όπως συζητείται στη συνέχεια 

µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια, µέρος των πιστεύω του πράκτορα αποτελούν και οι ικανότητες του. 

Οι διαδικασίες παραγωγής συµπεριφοράς έχουν σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός πλάνου 

ενεργειών για τον στόχο µε την υψηλότερη προτεραιότητα για τον οποίο είναι δυνατό να 

δηµιουργηθεί ένα πλάνο βάσει των ικανοτήτων του πράκτορα και των ανά πάσα στιγµή πιστεύω 

του. Για το σκοπό αυτό αξιοποιείται ένας µεταερµηνευτής (meta-interpreter) και ένας απλός 

σχεδιαστής ενεργειών (planner). 

Ο viewer client είναι υπεύθυνος για την τρισδιάστατη γραφική απεικόνιση της ανά πάσα στιγµή 

κατάστασης του κόσµου. Το γεγονός ότι δεν αποτελεί µέρος της ίδιας διεργασίας µε το world 

server οδηγεί στο διαχωρισµό της λειτουργικότητας απεικόνισης από την εσωτερική στο 

σύστηµα αναπαράσταση του εικονικού κόσµου και δηµιουργεί ενδιαφέρουσες δυνατότητες 

ανάπτυξης του συστήµατος: οι viewer clients µπορούν να λειτουργούν αποµακρυσµένα, 

επιτρέποντας την παρατήρηση του ίδιου εικονικού κόσµου από διαφορετικά σηµεία στο δίκτυο. 

Σηµαντικά είναι τα οφέλη και σε επίπεδο διαχείρισης πόρων, καθώς οι απαιτήσεις από ένα 

υπολογιστικό σύστηµα που διαχειρίζεται πολύπλοκες δοµές δεδοµένων και παρέχει δικτυακή 

εξυπηρέτηση σε πλήθος πελατών είναι τελείως διαφορετικές από ότι από ένα άλλο του οποίου ο 

ρόλος είναι η µορφοποίηση τρισδιάστατων γραφικών. 
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Σχήµα 8.14 – Σχεδιασµός συστατικών συστήµατος mVital 

Στο σχήµα 8.14 παραπάνω φαίνεται ο σχεδιασµός των τριών συστατικών του συστήµατος καθώς 

και η ροή πληροφορίας µεταξύ τους. 

 

Σχήµα 8.15 – Η γραφική διε̟αφή χρήστη του συστήµατος mVital 

Στο σχήµα 8.15 παραπάνω φαίνεται η γραφική διεπαφή του συστήµατος, αποτελούµενη από ένα 

world server, ένα agent client και ένα viewer client. 

8.6.1.2 Αναπαράσταση εικονικού κόσµου 

Κάθε συστατικό του συστήµατος διατηρεί το δικό του, πλήρες η αποσπασµατικό, µοντέλο του 

εικονικού κόσµου, ανάλογα µε το ρόλο του και τις λειτουργικές απαιτήσεις που καλείται να 

καλύψει: ο world server για να παρέχει την απαραίτητη στους viewer clients πληροφορία για 

µορφοποίηση του κόσµου και να εξυπηρετεί τις διαδικασίες αντίληψης και δράσης των agent 

clients, ο agent client για να υποστηρίζει νοητικές διεργασίες, συµπερασµατολογία και 

σχεδιασµό ενεργειών, ενώ, τέλος, ο viewer client για να παρέχει µία ολοκληρωµένη 

τρισδιάστατη απεικόνιση του κόσµου και να επιτρέπει την ελεύθερη πλοήγηση του χρήστη σ’ 

αυτήν. Στην περίπτωση του agent client, το µοντέλο περιέχει επιπλέον πληροφορία σχετικά µε 

την εσωτερική κατάσταση του εικονικού πράκτορα. Σε κάθε περίπτωση, το µοντέλο αυτό 

βασίζεται σε µία αναπαράσταση η οποία, συντακτικά, είναι είτε αντικειµενοστρεφής (agent και 

viewer client) είτε συµβολική (world server). Για την ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ 
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συστατικών, το σύστηµα χρησιµοποιεί και την pseudo-symbolic representation όπως αυτή 

ορίζεται στην παράγραφο 7.2.5. 

Σύµφωνα µε την αντικειµενοστρεφή αναπαράσταση, ο εικονικός κόσµος αναπαρίσταται ως ένα 

γράφηµα από locations, τα οποία αναπαριστούν συγκεκριµένες, αυτόνοµες και διακριτές θέσεις 

στο χώρο. Κάθε location µπορεί να περιλαµβάνει αυθαίρετο πλήθος items, τα οποία 

αναπαριστούν αντικείµενα. Κάθε item έχει ένα µοναδικό όνοµα, ένα item class και αυθαίρετο 

αριθµό properties. Οι εικονικοί πράκτορες αναπαρίστανται επίσης ως items. Το item class 

προέρχεται από µία ταξινόµηση κλάσεων ορισµένη από την εφαρµογή. Κάθε property 

αναπαριστά µία συγκεκριµένη, ατοµική ιδιότητα του αντικειµένου, ενώ έχει ένα µοναδικό όνοµα 

και µία τιµή. Με σκοπό τον εµπλουτισµό της αναπαράστασης µε κάποιες ελάχιστες δυνατότητες 

αναφοράς στο χώρο, κάθε location έχει ένα ζεύγος συντεταγµένων, η ερµηνεία του οποίου 

εξαρτάται µεµονωµένα από την κάθε εφαρµογή. Η αναπαράσταση αυτή επιτρέπει τη 

µοντελοποίηση µίας µεγάλης ποικιλίας ετερογενών εικονικών κόσµων και περιβαλλόντων 

γενικότερα, όπως λαβυρίνθους, εσωτερικούς χώρους, δίκτυα, κ.τ.λ. Στο σχήµα 8.16 

απεικονίζεται ο σχεδιασµός της σε UML. 

 

Σχήµα 8.16 – Αντικειµενοστρεφής ανα̟αράσταση κόσµου στο σύστηµα mVital 

Η συµβολική αναπαράσταση δανείζεται συντακτικά στοιχεία από το λογικό προγραµµατισµό. 

Ο πίνακας 5 παρακάτω καταγράφει τα σύµβολα που χρησιµοποιεί το σύστηµα και την ερµηνεία 

τους. 

Symbol Interpretation 

connects(X1, Y1, X2, Y2) Locations (X1, Y1) and (X2, Y2) are connected 

at(Item, X, Y) The location of ‘Item’ is (X, Y) 

location(X, Y) (X, Y) is a valid maze location 

item(Item) ‘Item’ is a valid maze item 

class(Item, Class) The class of ‘Item’ is ‘Class’ 

<property_name>(Item, Value) ‘Item’ has a ‘<property_name>’ property with a value of ‘Value’ 

Πίνακας 5 – Σύµβολα και ερµηνείες στο σύστηµα mVital 

0..*

Name  Name 

ItemClass 

Name 
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World 
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Οι παραπάνω αναπαραστάσεις είναι απόλυτα συµβατές µεταξύ τους και κάθε µοντέλο σε µία 

από αυτές µπορεί να µετατραπεί συντακτικά σε οποιαδήποτε άλλη χωρίς καµία απώλεια 

πληροφορίας. Ο πίνακας 6 παρακάτω απεικονίζει τρία ισοδύναµα µοντέλα, σε κάθε µία από τις 

παραπάνω αναπαραστάσεις, αντίστοιχα, για έναν απλό εικονικό κόσµο ο οποίος αποτελείται από 

µία µοναδική θέση µε συντεταγµένες (2, 3) στην οποία βρίσκεται ένα αντικείµενο µε όνοµα 

«redBall», item class «ball» και µία ιδιότητα µε όνοµα «color» και τιµή «red». Όπως είναι 

προφανές, ανεξάρτητα από την επιλεγµένη αναπαράσταση, και τα τρία µοντέλα αναπαριστούν 

µία κόκκινη µπάλα στη θέση (2, 3) του εικονικού κόσµου. 

Object-oriented Symbolic Pseudo-symbolic 

 location(2, 3). 
item(redBall). 
at(redBall, 2, 3). 
class(redBall, ball). 
Color(redball, red). 

location�  
2�  
3�  
. �  
item�  
redBall�  
. �  
at�  
redBall�  
2�  
3�  
. �  
…      (remaining strings for color/2 and class/2) 
. �  
. �  

Πίνακας 6 – Ισοδυναµία ανα̟αραστάσεων στο σύστηµα mVital 

Με στόχο τη δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ εικονικών πρακτόρων βάσει µίας µορφής 

προσοµοίωσης του προφορικού λόγου, το σύστηµα υιοθετεί µία ειδική κατηγορία items, τα 

οποία ονοµάζονται speech items και χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένο item class. Τα items 

αυτά διαθέτουν µία και µόνη ιδιότητα µε όνοµα «text», η τιµή της οποίας αποτελεί το 

αντικείµενο του «προφορικού λόγου» του πράκτορα. ∆ηµιουργούνται στο περιβάλλον του 

πράκτορα µε πρωτοβουλία του ιδίου και σαν αποτέλεσµα της εκτέλεσης κατάλληλης ενέργειας 

από την πλευρά του. Έτσι, ο πράκτορας έχει τη δυνατότητα να µεταφέρει πληροφορία σε 

άλλους πράκτορες καθώς οι τελευταίοι αντιλαµβάνονται τα speech items που δηµιουργεί. Για να 

εξοµοιώνεται µε πιστευτότητα το φαινόµενο της εξασθένισης του ήχου όπως συµβαίνει στο 

φυσικό κόσµο, ο world server αναλαµβάνει την αποµάκρυνση των speech items από τον 

εικονικό κόσµο µετά το πέρας ορισµένου χρονικού διαστήµατος από τη στιγµή της 

δηµιουργίας τους. 

Η διαδικασία αρχικοποίησης και διαχείρισης του µοντέλου του κάθε συστατικού του 

συστήµατος αποτελείται από συγκεκριµένα βήµατα. Αρχικά, κατά την εκκίνηση του 

συστήµατος, ο world server τροφοδοτείται µε αρχικά δεδοµένα, όπως στον πίνακα 7 

παρακάτω. Τα αρχικά δεδοµένα ορίζουν τη θέση έγκυρων locations στο χώρο ενώ οι συνδέσεις 

µεταξύ τους υπονοούνται από την αλληλοσυσχέτιση των συντεταγµένων τους. Στο παράδειγµα, 

Location 
X = 2 
Y = 3 

Item 
Name = redBall 

Property 
Name = color 
Value = red 

ItemClass 
Name = ball 
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µε «r» και «b» ορίζονται δύο αντικείµενα, ενώ, επιπλέον, φαίνεται και µία πλήρης τρισδιάστατη 

κάτοψη του εικονικού κόσµου όπως αυτός µορφοποιείται τελικά από το viewer client. 

External data 3D visualization 

******************* 

*.*.****...*..*.*** 

*......*.****.*...* 

*.*.****...*..*.*** 

*....*...*.*.....** 

*.*....*.*.*..*...* 

*.********.*****..* 

*.*....***.******** 

*.*.****...**.*r*** 

*.*....*.*....*...* 

*.*.****...**.*.*** 

*....*...*.**....** 

*.*b...*.*.**.*...* 

******************* 

r/redBall/ball/[color/red] 

b/blueBall/ball/[color/blue] 
 

Πίνακας 7 – Αρχικά δεδοµένα και µορφο̟οίηση κόσµου στο σύστηµα mVital 

Εξ’ άλλου, µετά από κάθε επιτυχηµένη σύνδεση ενός viewer client στο σύστηµα, αποστέλλονται 

από το world server στο viewer client δεδοµένα για ολόκληρο τον εικονικό κόσµο, σε pseudo-

symbolic αναπαράσταση, µε σκοπό την αρχικοποίηση του τρισδιάστατου µοντέλου του κόσµου 

όπως το παρουσιάζει ο viewer client στο χρήστη. Μετέπειτα µεταβολές στο αντικειµενοστρεφές 

µοντέλο του world server αποστέλλονται ανά location σε όλους τους συνδεδεµένους viewer 

clients, προκειµένου η τρισδιάστατη απεικόνιση των τελευταίων να είναι πάντα συνεπής. Τέλος, 

η παροχή πληροφορίας για τον εικονικό κόσµο στους συνδεδεµένους agent clients γίνεται 

αποκλειστικά και µόνο ως αποτέλεσµα αιτηµάτων για δεδοµένα αντίληψης που υποβάλλουν τα 

ίδια στο world server στα πλαίσια διαδικασιών αντίληψης που διενεργούν, ενώ, και σε αυτή την 

περίπτωση, τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται είναι σε pseudo-symbolic αναπαράσταση. 

8.6.1.3 Ευφυής συµπεριφορά 

Οι εικονικοί πράκτορες στο σύστηµα mVital είναι ικανοί για ευφυή συµπεριφορά, η οποία 

εκδηλώνεται µε τη µορφή επαναλαµβανοµένων σε κύκλους βηµάτων παρατήρησης, απόφασης 

και δράσης. Το στοιχείο της ευφυΐας εντοπίζεται στο βήµα της απόφασης: ο πράκτορας επιλέγει 

την επόµενη ενέργειά του σύµφωνα µε τους στόχους και τις ικανότητές του, λειτουργώντας σε 

µία θεληµατική βάση αντί να εφαρµόζει προκαθορισµένα πρότυπα συµπεριφοράς. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, το συστατικό agent client, ως υλοποίηση ευφυών πρακτόρων, υποστηρίζει αυτή 

την ικανότητα χάρη σε µία συµβολική  BDI βάση γνώσης, ένα µεταερµηνευτή και ένα 

σχεδιαστή ενεργειών. 

Η βάση γνώσης περιέχει τα ανά πάσα στιγµή πιστεύω του πράκτορα για τον εικονικό κόσµο και 

τον εαυτό του, το πλάνο δράσης του και τους στόχους του. Σε σύνταξη δανεισµένη από το 
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λογικό προγραµµατισµό, ένα απλό παράδειγµα βάσης γνώσης φαίνεται παρακάτω. 

[ 

    beliefs([ 

        holding([]) 

    ]), 

    desires([ 

        explore(X, Y), 

        pickup(theRedBall), 

        drop(theRedBall, 1, 2), 

        pickup(theBlueBall), 

        drop(theBlueBall, 3, 2), 

        move(2, 2) 

    ]), 

    intentions([ 

    ]) 

] 

∆εδοµένης µίας προφανούς πιθανής ερµηνείας για τα εµπλεκόµενα σύµβολα, η παραπάνω βάση 

γνώσης περιγράφει τα εξής. Πρώτον, ο πράκτορας δεν κρατάει κανένα αντικείµενο. ∆εύτερον, οι 

στόχοι του συνοψίζονται (σε σειρά προτεραιότητας) στην εξερεύνηση του περιβάλλοντός του, 

την εύρεση και πρόσληψη της κόκκινης µπάλας, την τοποθέτησή της στη θέση (1, 2), την εύρεση 

και πρόσληψη της µπλε µπάλας, την τοποθέτησή της στη θέση (3, 2) και, τέλος, τη µετακίνηση 

στη θέση (2, 2). Τρίτον, ο πράκτορας δε διαθέτει κανένα πλάνο δράσης για την επίτευξη των 

παραπάνω στόχων. 

Επιπλέον δοµές επιτρέπουν την αναπαράσταση των ικανοτήτων (abilities) του πράκτορα. Μία 

ικανότητα ορίζεται ως µία τριάδα (n, P, E), όπου n ένα συναρτησιακό που προσδιορίζει 

µοναδικά την ικανότητα και τις παραµέτρους εκτέλεσής της, P ένα σύνολο προϋποθέσεων 

(preconditions) για την εφαρµογή της ικανότητας και E ένα σύνολο αποτελεσµάτων (effects) τις 

οποίες θα επιφέρει η εφαρµογή της ικανότητας στο περιβάλλον αλλά και στον ίδιο τον 

πράκτορα. Ένα παράδειγµα ικανότητας θα µπορούσε να είναι το παρακάτω. 

ability: move(X, Y) 

preconditions: [at(CX, CY), connects(CX, CY, X, Y)] 

delete: [at(CX, CY)] 

add: [at(X, Y)] 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό, η εφαρµογή της ικανότητας move(Χ, Υ) απαιτεί το να 

αληθεύουν οι προϋποθέσεις at(CX, CY) και connects(CX, CY, X, Y), ενώ έχει σαν αποτέλεσµα 

την αποµάκρυνση του συµβόλου at(CX, CY) από τη βάση γνώσης και την πρόσθεση του 

συµβόλου at(X, Y) σ’ αυτήν. Με άλλα λόγια, η εφαρµογή της ικανότητας move(X, Y) θα 

µετακινήσει τον πράκτορα στη θέση (X, Y) αν η θέση του (CX, CY) τη στιγµή της εφαρµογής 

συνδέεται µε την (Χ, Υ). 

Η επαλήθευση των προϋποθέσεων λαµβάνει χώρα µε ευθύνη του µεταερµηνευτή στο πλαίσιο 

των πιστεύω που περιέχει η βάση γνώσης. Ο µεταερµηνευτής λειτουργεί σύµφωνα µε ένα σύνολο 

προκαθορισµένων κανόνων όπως ο παρακάτω (σε ψευδοκώδικα µε την προφανή ερµηνεία). 
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connects(X1, Y1, X2, Y2) if 

  ((Χ1 equals Χ2) and (Υ1 equals Y2 + 1)) or 

  ((Χ1 equals Χ2) and (Υ1 equals Y2 - 1)) or 

  ((Χ1 equals Χ2 + 1) and (Υ1 equals Y2)) or 

  ((Χ1 equals Χ2 - 1) and (Υ1 equals Y2)). 

Ο σχεδιαστής ενεργειών του συστατικού agent client είναι ιδιαίτερα απλός και βασίζεται στην 

κλασσική προσέγγιση του STRIPS planner [Fikes1971]. Λειτουργεί µε βάση τους στόχους και 

τις ικανότητες του πράκτορα (means-end planning), σύµφωνα µε τις οποίες πραγµατοποιεί 

προοδευτικές εκτιµήσεις πιθανών καταστάσεων του κόσµου ως αποτέλεσµα της εκτέλεσης 

δυνατών ενεργειών (forward planning). Για κάθε πιθανή κατάσταση ελέγχεται το κατά πόσο ο 

ζητούµενος στόχος έχει επιτευχθεί, στην οποία περίπτωση η διαδικασία σταµατά και παράγεται 

ένα πλάνο ενεργειών µε αντίστροφη απαρίθµηση των ενεργειών που οδήγησαν στην κατάσταση. 

8.6.1.4 Virtual Agent Language 

Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του συστήµατος mVital είναι η αξιοποίηση της 

γλώσσας VAL [Panayiotopoulos1999] ως µέσο για τον ορισµό της προσωπικότητας εικονικών 

πρακτόρων. Η γλώσσα VAL είναι µία απλή αλλά αποτελεσµατική λύση στο πρόβληµα του 

ορισµού στοιχείων σχετικών µε τις νοητικές διεργασίες ευφυών πρακτόρων, µε τρόπο 

επικεντρωµένο στις εµπλεκόµενες έννοιες και τη συµβολική τους αναπαράσταση και, σαν 

αποτέλεσµα, ανεξάρτητο της υλοποίησης. Στην περίπτωση του συστατικού agent client, τέτοια 

στοιχεία είναι τα αρχικά πιστεύω του πράκτορα, οι ικανότητες και οι στόχοι του, όπως επίσης 

και οι κανόνες συµπερασµατολογίας µε βάση τους οποίους λειτουργεί ο µεταερµηνευτής. Ένα 

απλό παράδειγµα ορισµού προσωπικότητας πράκτορα σε VAL δίνεται παρακάτω. 

agent smith { 

 

    abilities { 

 

        move(X, Y) { 

 

            preconditions { 

                at(CX, CY), connects(X, Y, CX, CY) 

            } 

 

            effects { 

                \- at(CX, CY), \+ at(X, Y) 

            } 

        } 

 

    } 

 

} 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό, ο πράκτορας µε το όνοµα «smith» διαθέτει µία ικανότητα, 

τη move(X, Y), η οποία ορίζεται όπως στην παράγραφο 8.6.1.3 παραπάνω. Ο ορισµός στόχων 

και κανόνων συµπερασµατολογίας ακολουθεί ανάλογη σύνταξη. 
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Σχήµα 8.17 – Περιβάλλον ε̟εξεργασίας ̟ροσω̟ικότητας ̟ράκτορα σε VAL 

Στο σχήµα 8.17 παραπάνω φαίνεται το περιβάλλον που προσφέρει το συστατικό agent client για 

την επεξεργασία της προσωπικότητας του πράκτορα. Το περιβάλλον περιέχει µία περιοχή στην 

οποία καταγράφεται ο ορισµός σε VAL (δεξί µέρος, σκιαγράφηση µε κίτρινο χρώµα) όπως 

επίσης και µία δενδροειδή του αναπαράσταση (αριστερό µέρος). Στη συγκεκριµένη περίπτωση, 

ορίζονται τα αρχικά πιστεύω του πράκτορα, ένας κανόνας συµπερασµατολογίας (σε δύο µέρη) 

και δύο στόχοι. 

8.6.2 mVital και αναπαράσταση REVE 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, στόχος της συγκεκριµένης περίπτωσης χρήσης είναι η 

διερεύνηση της ικανότητας της αναπαράστασης REVE να αξιοποιηθεί και να συµβάλλει σε ένα 

εύρος διαφορετικών προσεγγίσεων στην έννοια του ευφυούς εικονικού πράκτορα. Το συστατικό 

agent client του συστήµατος mVital αποτελεί µία ιδανική επιλογή για τη δηµιουργία της 

απαραίτητης για το στόχο αυτό βάσης. Καθώς σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε τόσο σε 

προηγούµενη χρονική περίοδο όσο και τελείως ανεξάρτητα από την αναπαράσταση REVE και 

την πλατφόρµα, είναι προφανές ότι το µόνο κοινό στοιχείο µεταξύ των δύο πλευρών είναι το 

εννοιολογικό υπόβαθρο και η συµβολική αναπαράσταση του εικονικού κόσµου. Το γεγονός 

αυτό δίνει βάση και περιεχόµενο στη διερεύνηση καθώς την απεµπλέκει ολοκληρωτικά 

σχεδιαστικές αποφάσεις και λεπτοµέρειες υλοποίησης. 

Η διαλειτουργικότητα µεταξύ των δύο πλευρών είναι εφικτή χάρη σε κάποια αναπόσπαστα 

χαρακτηριστικά τους: τη εξ’ ορισµού προσαρµοσιµότητα του συµβολικού περιεχοµένου του 

semantic aspect από τη µεριά του εικονικού κόσµου, καθώς και την εκ των πραγµάτων, χάρη 
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στη χρήση της γλώσσας VAL, δυνατότητα ορισµού της προσωπικότητας του πράκτορα 

σύµφωνα µε αυθαίρετα επιλεγµένο συµβολικό υπόβαθρο. Με άλλα λόγια, είναι δυνατό να 

οριστούν τόσο annotations για items όσο και αρχικά πιστεύω, ενέργειες, στόχοι και κανόνες 

συµπερασµατολογίας για τον πράκτορα µε βάση κοινά σύµβολα και γνωστή και στις δύο 

πλευρές ερµηνεία. 

Στην πράξη, η δοκιµαστική διάταξη αποτελείται από ένα στιγµιότυπο του συστήµατος REVE 

Worlds όσο και από αριθµό στιγµιότυπων του συστατικού agent client του συστήµατος mVital, 

όπως απεικονίζεται στο σχήµα 8.18 παρακάτω. 

 

Σχήµα 8.18 – mVital agent clients συνδεδεµένοι στο σύστηµα REVE Worlds 

Τόσο ο AIP server (παρουσιάζεται αναλυτικά στην τεκµηρίωση της πλατφόρµας jREVE στο 

παράρτηµα Α) του συστήµατος REVE Worlds όσο και το συστατικό agent client βασίζονται στην 

αναπαράσταση PSR για ανταλλαγή δεδοµένων, οπότε και δεν χρειάστηκαν παρά ελάχιστες 

προσαρµογές, επικεντρωµένες καθαρά σε θέµατα υλοποίησης, προκειµένου να επιτευχθεί η αναγκαία 

συνδεσιµότητα και δυνατότητα εξυπηρέτησης των διαδικασιών αντίληψης και δράσης του πράκτορα. 

Για την αξιολόγηση, οι πράκτορες εφοδιάστηκαν µε απλούς1 ορισµούς ικανοτήτων και 

                                                      

 

1 Καθώς o σκοπός της περίπτωσης χρήσης δεν είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων του καθενός 
συστατικού µεµονωµένα αλλά της δυνατότητας συνεργασίας µεταξύ τους στο πλαίσιο ενός 
ολοκληρωµένου εικονικού περιβάλλοντος. 
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αντίστοιχα απλούς στόχους σε γλώσσα VAL. Ένας τέτοιος ορισµός δίνεται παρακάτω. 

agent follower { 

 

    abilities { 

 

        explore(X, Y) { 

            preconditions { 

                item(fafias), location(fafias, CX, CY), 

                random(X, -10, 10), random(Y, -10, 10) 

            } 

            effects { 

                \- location(fafias, CX, CY), \+ location(fafias, X, Y) 

            } 

        } 

        approach(I, D, X, Y) { 

            preconditions { 

                item(fafias), location(fafias, CX, CY), item(I), 

                location(I, X, Y), D is (X – CX) * (X – CX) + (Y – CY) * (Y – CY) 

            } 

            effects { 

                \- location(fafias, CX, CY), \+ location(fafias, TX, TY) 

            } 

        } 

    } 

 

    goals { 

        approach(leader, 1), explore(_, _) 

    } 

 

} 

Ο πράκτορας του οποίου η προσωπικότητα ορίζεται παραπάνω έχει δύο ικανότητες. Αφ’ ενός, 

έχει τη δυνατότητα να εξερευνά µέρος του περιβάλλοντός του µετακινούµενος σε τυχαίες θέσεις 

στην περιοχή (-10, -10) – (10, 10). Αφ’ ετέρου, έχει τη δυνατότητα να πλησιάζει συγκεκριµένα 

αντικείµενα σε ορισµένη απόσταση. Οι στόχοι του αφορούν την προσέγγιση του αντικειµένου 

«leader» σε απόσταση 1 και, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, η εξερεύνηση του περιβάλλοντος. 

Ο συγκεκριµένος ορισµός της ικανότητας «explore(X, Y)» εξασφαλίζει πως ο πράκτορας θα 

έχει πάντα ένα ενεργό πλάνο δράσης καθώς οι προϋποθέσεις της επαληθεύονται σε κάθε 

περίπτωση. Έτσι, ακόµα και αν ποτέ δεν πετύχει τους υπόλοιπους στόχους του, ο πράκτορας θα 

βρίσκεται σε µία αδιάκοπη περιπλάνηση στον εικονικό κόσµο. Εξ’ άλλου, σε περίπτωση όπου το 

αντικείµενο «leader» είναι ένας άλλος πράκτορας ο οποίος, προφανώς, κινείται και αυτός, η 

συµπεριφορά την οποία θα καταλήξει να επιδεικνύει ο πράκτορας «follower» συνοψίζεται στην 

περιπλάνηση του στον κόσµο µέχρι να εντοπίσει τον πράκτορα «leader», οπότε και προσπαθεί 

να παραµείνει µόνιµα σε συγκεκριµένη απόσταση από αυτόν. 

Για την εµφάνιση της παραπάνω συµπεριφοράς στην πράξη, ορίστηκαν δύο actions µε τα οποία 

εφοδιάστηκε το activity aspect του εικονικού σώµατος που χρησιµοποιεί το σύστηµα REVE 

worlds στα πλαίσια της συγκεκριµένης περίπτωσης χρήσης. Το πρώτο δηλώνεται ως explore(x, 

z) και έχει ως αποτέλεσµα τη µετακίνηση του εικονικού σώµατος στη θέση (x, z) στο επίπεδο  

y = 0 του εικονικού κόσµου. Ουσιαστικά, αποτελεί µία απλή υλοποίηση βασισµένη στα actions 

BodyMoveAction και BodyTurnAction τα οποία ήδη παρέχονται από την πλατφόρµα. Το 

δεύτερο action δηλώνεται ως approach(i, d, x, y) και έχει παρόµοια αποτελέσµατα, µε τις εξής 

διαφορές: (α) αγνοεί το όρισµα i το οποίο δηλώνεται για λόγους συντακτικής συµβατότητας µε 
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τον ορισµό σε VAL της αντίστοιχης ικανότητας του πράκτορα, και (β) προκαλεί τη µετακίνηση 

του εικονικού σώµατος προς τη θέση x, y µέχρι η µεταξύ τους απόσταση είναι ίση µε d. Κατά 

τα άλλα, ο ορισµός προϋποθέτει την υποστήριξη από το µεταερµηνευτή ενός κατηγορήµατος 

random/3 (το οποίο επιστρέφει ψευδοτυχαίους αριθµούς µεταξύ ορίων) ενώ το συµβολικό του 

υπόβαθρο περιορίζεται σε σύµβολα για τα οποία υπάρχει εξ’ ορισµού υποστήριξη (ως traits) 

από την αναπαράσταση REVE και την πλατφόρµα jREVE. 

8.7 Ανακεφαλαίωση 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί µία αξιολόγηση της προτεινόµενης αναπαράστασης REVE και της 

πλατφόρµας jREVE µέσα από µία σειρά περιπτώσεων χρήσης. Η επιλογή τους έγινε µε στόχο 

την διερεύνηση συγκεκριµένων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων, µε κυριότερα τη δυνατότητα 

υποστήριξης ευφυούς συµπεριφοράς, τη συµβατότητα µε προηγµένα µοντέλα αντίληψης και 

δράσης εικονικών πρακτόρων, καθώς και την υποστήριξη στοιχείων διαλειτουργικότητας. 

Στόχος της κάθε περίπτωσης χρήσης είναι, εκτός από την αξιολόγηση της αναπαράστασης και 

της πλατφόρµας ως προς τα παραπάνω, η επικύρωση της συµβολής τους στη δηµιουργία των 

αναγκαίων συνθηκών ώστε να είναι εφικτή µία επικεντρωµένη προσέγγιση από το χρήστη σε 

συγκεκριµένες πλευρές του εικονικού περιβάλλοντος ως υπολογιστικού συστήµατος, τόσο σε 

σχεδιαστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ορισµών και ανάπτυξης λογισµικού. 
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999   Συµπεράσµατα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις 

9.1 Συµπεράσµατα 

Όπως προκύπτει από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας στο κεφάλαιο 2, η 

αναπαράσταση εικονικών περιβαλλόντων συνιστά ένα υπαρκτό επιστηµονικό πεδίο, µε έντονο 

ερευνητικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη να παρουσιάσει µία πληθώρα 

προσεγγίσεων µε πρακτικά και, πολλές φορές, εντυπωσιακά αποτελέσµατα – κυρίως ως προς την 

υποστήριξη αυτόνοµης συµπεριφοράς από την πλευρά εικονικών πρακτόρων – αντιµετωπίζει, 

ακόµα, σηµαντικά προβλήµατα. 

Ο εικονικός κόσµος, σαν αποτέλεσµα της λειτουργίας ενός εικονικού περιβάλλοντος αλλά και 

σαν αντικείµενο χειρισµού από τα διάφορα συστατικά ενός εικονικού περιβάλλοντος, είναι εξ’ 

ορισµού µία πολύπλευρη έννοια. Όπως είναι αναµενόµενο, ένας από τους βασικούς του ρόλους 

είναι να δρα ως µία «ψηφιακή απεικόνιση» της φυσικής υπόστασης του αναπαριστώµενου 

κόσµου, είτε αυτός είναι ο φυσικός είτε κάποιος ιδεατός ή φανταστικός. Επιπλέον, καθώς είναι 

απαραίτητο να γίνεται αντιληπτός από εικονικούς πράκτορες – αναπόσπαστο συστατικό, και 

αυτοί, του εικονικού περιβάλλοντος – και, µάλιστα, σε πραγµατικό χρόνο και µε δεδοµένους 

περιορισµούς στους διαθέσιµους υπολογιστικούς πόρους, είναι επιθυµητό να παρέχει, στην 

όποια ενδιαφερόµενη πλευρά, σηµασιολογική πληροφορία σχετικά µε τα συστατικά του. 

Οµοίως, πάντα µε στόχο την εξυπηρέτηση δυναµικής, αυτόνοµης συµπεριφοράς εικονικών 

πρακτόρων, είναι απαραίτητο να επιτρέπει διαδικασίες αλληλεπίδρασης. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να υποστηρίζονται ταυτόχρονα, µε διαφάνεια και 

συνέπεια, και χωρίς να λειτουργεί το ένα σε βάρος του άλλου. Επιπλέον, ένας βαθµός 

τυποποίησης είναι, αν όχι απαραίτητος, τουλάχιστον αναγκαίος, προκειµένου προσεγγίσεις που 

αφορούν τις νοητικές ικανότητες και τη συµπεριφορά εικονικών πρακτόρων να µην δεσµεύονται 

από συγκεκριµένες σχεδιαστικές προσεγγίσεις και επιλογές υλοποίησης από την πλευρά του 

εικονικού κόσµου. Κάτι τέτοιο θα είχε σοβαρό και αδιαµφισβήτητο αρνητικό αντίκτυπο στη 

γενικότητα, την εφαρµοσιµότητα και τη γενικότερη βαρύτητά τους ως ερευνητικές ή άλλης 

φύσης προσπάθειες και προτάσεις. Επιπρόσθετα, καθώς, τόσο οι διαδικασίες ορισµού µοντέλων 

δεδοµένων για τον εικονικό κόσµο και τα συστατικά του από ανθρώπους-σχεδιαστές, όσο και η 

αλγοριθµική αξιοποίηση τέτοιων µοντέλων από το εικονικό περιβάλλον, κινούνται γενικά σε 
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πολλαπλά, ασύµβατα µεταξύ τους εννοιολογικά επίπεδα (φυσικό, σηµασιολογικό, 

αλληλεπιδραστικό, αντίληψης, συµπεριφοράς, κ.α.) και χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς 

βαθµούς αφαίρεσης και προσανατολισµού στο υλικό και την υλοποίηση, είναι απαραίτητο να 

συνυπάρχουν και να υποστηρίζονται παράλληλα και ισοδύναµα, µε ανάλογη έµφαση από την 

κατά περίπτωση υιοθετηµένη αναπαράσταση, µε τον ελάχιστο δυνατό βαθµό αλληλεξάρτησης 

και αλληλοεπικάλυψης και, φυσικά, µε συνέπεια. 

Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη συµβολή στην αντιµετώπιση των παραπάνω ζητηµάτων. 

Αντικείµενό της είναι η αναπαράσταση REVE για εικονικά περιβάλλοντα, όπως επίσης και η 

πλατφόρµα jREVE – µία παραδειγµατική αλλά πλήρως λειτουργική υλοποίηση της 

αναπαράστασης – και η γλώσσα VERL – για τον ορισµό εικονικών κόσµων µε βάση την 

αναπαράσταση REVE – η συµβολή των οποίων αναλύεται στη συνέχεια. 

9.2 Συνεισφορά της αναπαράστασης REVE 

Η συνεισφορά της αναπαράστασης REVE στον τοµέα της αναπαράστασης εικονικών 

περιβαλλόντων και στην αντιµετώπιση των αναγκών και προβληµάτων που τον διακρίνουν 

συνοψίζεται στα παρακάτω, κυρίως, σηµεία. 

Α̟οτελεσµατικότητα. Η προτεινόµενη αναπαράσταση λαµβάνει υπ’ όψη βασικές ιδιότητες του 

αντικειµένου και, κατ’ επέκταση, του item ως εικονική του αναπαράσταση: φυσική υπόσταση, 

σηµασιολογία και δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Οµοίως συνυπολογίζει τις πρόσθετες ιδιότητες 

της ειδικής κατηγορίας items τα οποία αναλογούν σε εικονικά σώµατα: δυνατότητες αντίληψης 

και δράσης επί άλλων αντικειµένων. Σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι, πέραν των παραπάνω  

ιδιοτήτων για τις οποίες παρέχει εγγενή υποστήριξη, επιτρέπει την κατά βούληση υιοθέτηση 

πρόσθετων «απόψεων» στη διαδικασία µοντελοποίησης, αποτελεί τελικά µία αποτελεσµατική 

µεθοδολογία αναπαράστασης του εικονικού αντικειµένου και, κατ’ επέκταση, του εικονικού 

κόσµου, καθώς επιτυγχάνει να απευθυνθεί στο σύνολο των αναγκών αναπαράστασης 

πληροφορίας που αφορούν το εικονικό περιβάλλον. 

Γενικότητα. Το item aspect υιοθετεί µια ιδιαίτερα ευέλικτη και προσαρµόσιµη εσωτερική δοµή 

προκειµένου να αναπαριστά συγκεκριµένες απόψεις του εικονικού αντικειµένου. Το 

χαρακτηριστικό αυτό εντοπίζεται τόσο στο δενδροειδή χαρακτήρα του item aspect όσο και στη 

δυνατότητα ορισµού τύπων κόµβων από το χρήστη, όπως, για παράδειγµα, ισχύει για τους 

σχολιασµούς του semantic aspect ή για τους κόµβους του επιπέδου υλοποίησης του physical 

aspect. Έτσι, το item aspect αποτελεί ουσιαστικά µία γενικής και ευρείας χρήσης µετα-δοµή, 

ικανή να προσαρµοστεί σε πλήθος εξειδικευµένων προσεγγίσεων αναπαράστασης δεδοµένων και 

γνώσης, όπως για παράδειγµα το γράφηµα σκηνής και οι συµβολικές αναπαραστάσεις γνώσης 

που συχνά αξιοποιούνται στο λογικό προγραµµατισµό. 
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∆ιαφάνεια. Η προτεινόµενη αναπαράσταση δίνει µεγάλη έµφαση στην απόκρυψη των 

συστατικών της υλοποίησης τα οποία εξάγουν πληροφορία. Έτσι, το πληροφοριακό 

περιεχόµενο καθενός item aspect ερµηνεύεται αποκλειστικά µε βάση τη σηµασιολογία της 

εσωτερικής δοµής του και των τύπων κόµβων τους οποίους αξιοποιεί. Αφ’ ενός, το 

χαρακτηριστικό αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη δυνατότητα προσαρµογής τόσο του επιπέδου 

αφαίρεσης όσο και των συντακτικών χαρακτηριστικών του κάθε item aspect ανάλογα µε τους 

σκοπούς αναπαράστασης που το αφορούν. Επιπλέον, επιτρέπει µεταβολές και βελτιώσεις στην 

υλοποίηση ανά τύπο κόµβου, χωρίς αυτό να επηρεάζει την παρεχόµενη πληροφορία και τους 

µηχανισµούς προσπέλασής της σε επίπεδο πεδίων κόµβου, γεγονός µε σηµαντικό όφελος ως 

προς τη µεταφερσιµότητα και τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης υλοποιήσεων item aspects. 

Επιπρόσθετα, το κάθε συστατικό του εικονικού περιβάλλοντος µπορεί να προσπελάσει το item 

µε τρόπο συµβατό µε τη δοµή και τη λειτουργία του, και να επικεντρωθεί στην πληροφορία που 

το αφορά, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες, πολύπλοκες και, πολλές φορές, ad hoc και, ως 

αποτέλεσµα, επικίνδυνες µετατροπές. Σε επίπεδο ανάπτυξης, ο σχεδιασµός του item είναι 

πολυεπίπεδος και έτσι µπορεί να πραγµατοποιηθεί από περισσότερους του ενός σχεδιαστές, 

κάθε ένας εκ των οποίων θα έχει τη δυνατότητα να περιοριστεί στον τοµέα εξειδίκευσής του. Για 

παράδειγµα, ένας σχεδιαστής γραφικών µπορεί να αναλάβει τον σχεδιασµό της τρισδιάστατης 

αναπαράστασης του αντικειµένου, ένας ειδικός στην αναπαράσταση γνώσης την σηµασιολογική 

πληροφορία που το συνοδεύει, ενώ ένας υπεύθυνος για τον συνολικό καθορισµό πλοκής και 

σεναρίων στον εικονικό κόσµο τις δυνατότητες λειτουργικότητας του συγκεκριµένου item. 

Τέλος, η ακριβής δοµή του κάθε item aspect είναι ανεξάρτητη των υπολοίπων. Έτσι µπορεί, για 

παράδειγµα, να επιλεγεί µία ίδια δοµή για ένα δεδοµένο item aspect, επιτρέποντας την 

αξιοποίηση συσσωρευµένης τεχνογνωσίας και υπαρχουσών υλοποιήσεων και εφαρµογών, 

διασυνδεσιµότητα µε άλλα ήδη διαθέσιµα συστήµατα, κ.τ.λ Από την άλλη, σε τοµείς που δεν 

καλύπτονται από την διαθέσιµούς ίδιους πόρους, µία δοµή βασισµένη σε κάποια εµπορική, 

τρίτων κατασκευαστών, λύση, θα επιτρέψει την παράκαµψη των όποιων εµποδίων καθώς και την 

εκµετάλλευση δηµοφιλών, ισχυρών και πιστοποιηµένων τεχνολογιών και προϊόντων. 

Συνέ̟εια. Η προτεινόµενη αναπαράσταση προδιαγράφει ως απαραίτητη ιδιότητα του item, 

αλλά και υποστηρίζει εγγενώς, την ανά πάσα στιγµή διατήρηση της συνέπειας µεταξύ του 

πληροφοριακού περιεχοµένου των διαφόρων item aspects που το απαρτίζουν. Από τη µία 

πλευρά, οι προδιαγεγραµµένοι από την υλοποίηση τύποι κόµβων του semantic aspect που 

αναπαριστούν χαρακτηριστικά του item αντλούν δεδοµένα µε σαφώς ορισµένο τρόπο, από το 

physical aspect ή βάσει άλλης λογικής ανάλογα µε τη σηµασιολογία τους. Έτσι, ο κόµβος για 

το χαρακτηριστικό θέσης θα παρέχει πάντα τις συντεταγµένες στον εικονικό κόσµο της αρχής 

των αξόνων του τοπικού συστήµατος συντεταγµένων του item, το χαρακτηριστικό διαστάσεων 

το µέγεθος του περικλείοντος σχήµατός του, το χαρακτηριστικό κλάσης αντικειµένου τη 

σταθερή και προκαθορισµένη κλάση του, κ.ο.κ. Σε συνδυασµό µε τη διαφάνεια που διακρίνει 
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τους µηχανισµούς πρόσβασης στο πληροφοριακό περιεχόµενο του item και τη δυνατότητα 

επέκτασης του διαθέσιµου συνόλου τύπων κόµβων από τη χρήστη µέσω ίδιων υλοποιήσεων, η 

δυνατότητα διατήρησης της πληροφοριακής συνέπειας του item αναδύεται ως εγγενές 

χαρακτηριστικό της προτεινόµενης αναπαράστασης. 

Τυ̟ο̟οίηση. Η προτεινόµενη αναπαράσταση επενδύει στην αξία της τυποποίησης σαν 

πρακτικής γενικότερου χαρακτήρα και µε πολλαπλά οφέλη, χωρίς, όµως, αυτό να οδηγεί στην 

επιβολή δεσµευτικών στοιχείων. Για το σκοπό αυτό, παρέχει µια προκαθορισµένη 

σηµασιολογική αναπαράσταση του εικονικού αντικειµένου, όπως αυτή αντανακλάται από τους 

κόµβους τύπου χαρακτηριστικού (κλάση, θέση, προσανατολισµός, διαστάσεις, 

λειτουργικότητα), η οποία είναι ικανή να υποστηρίξει διαδικασίες αντίληψης, 

συµπερασµατολογίας και σχεδιασµού ενεργειών για µία µεγάλη ποικιλία στόχων και 

εφαρµογών. Επιπλέον, εισάγοντας ένα προδιαγεγραµµένο µοντέλο αλληλεπίδρασης items-

εικονικών πρακτόρων, η προτεινόµενη αναπαράσταση καθιστά εφικτή την δράση εικονικών 

πρακτόρων σε εικονικούς κόσµους ανεξαρτήτων της υλοποίησης της κάθε πλευράς. 

Ταυτόχρονα, ο παράγοντας της τυποποίησης δεν δεσµεύει ούτε το σηµασιολογικό ούτε το 

αλληλεπιδραστικό µοντέλο, καθώς η προτεινόµενη αναπαράσταση υποστηρίζει εγγενώς την 

επέκτασή τους, οµοίως βάσει προτυποποιηµένων µεθοδολογιών και µηχανισµών. 

Ε̟εκτασιµότητα. Το χαρακτηριστικό της επεκτασιµότητας είναι διάχυτο στο συνολικό, 

σχεδόν, εύρος της προτεινόµενης αναπαράστασης. Έτσι, πληθώρα χαρακτηριστικών, όπως η 

ακριβής δοµή κάθε συγκεκριµένου, συµπαγούς item aspect, η επιλογή τύπων κόµβων, οι 

σχολιασµοί, τα functions και actions, ακόµα και το ίδιο το σύνολο item aspects από τα οποία 

απαρτίζεται το item, επαφίενται στην επιλογή του σχεδιαστή έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους 

στόχους της κάθε εφαρµογής και να εκµεταλλεύονται τους διαθέσιµους πόρους. Σε δεύτερο 

επίπεδο, η γλώσσα VERL υποστηρίζει εγγενώς αυτή την επεκτασιµότητα, καθώς θέτει στη 

διάθεση του σχεδιαστή τις απαραίτητες δοµές για τον ορισµό στοιχείων εξαρτώµενων από την 

εφαρµογή, αλλά και τη συνύπαρξη και συνεργασία τέτοιων στοιχείων, ανεξαρτήτως της 

υλοποίησής τους, µε τις βασικές συντακτικές δοµές της αναπαράστασης. Σε επίπεδο ανάπτυξης 

λογισµικού και εκτέλεσης εφαρµογών, η πλατφόρµα jREVE αποτελεί ένα ιδανικό µέσο για 

εντοπισµένες προσθήκες και µεταβολές σε υλοποιήσεις των παραπάνω χαρακτηριστικών, µε 

στόχους που περιλαµβάνουν τον εµπλουτισµό τους και την αύξηση της αποδοτικότητάς τους, 

χάρη στην εξ’ ορισµού ευελιξία του αντικειµενοστρεφούς µοντέλου προγραµµατισµού και της 

δυναµικότητας του µηχανισµού πρόσβασης σε κλάσεις της γλώσσας Java. 

Α̟λότητα. Τελευταίο στη σειρά, αλλά σε καµία περίπτωση ελάχιστης βαρύτητας και σηµασίας, 

χαρακτηριστικό της προτεινόµενης αναπαράστασης, είναι η απλότητα η οποία την διακρίνει. Η 

προτεινόµενη αναπαράσταση βασίζεται σε ιδιαίτερα απλές και εύληπτες έννοιες: αντικείµενο, 

φυσική υπόσταση, σηµασιολογία και «νόηµα», αλληλεπίδραση, αντίληψη και συµπεριφορά. Η 

αποµόνωση των εννοιών αυτών προκύπτει από την κοινή αντίληψη του µέσου ανθρώπου για την 
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έννοια «κόσµος» και, κατ’ επέκταση, για το τι περιµένει να βιώσει µέσα από την επαφή του µε 

ένα υπολογιστικό σύστηµα το οποίο διατείνεται ότι αναπαριστά κόσµους. Αποφεύγοντας την 

όποια απόπειρα τυπικού ορισµού των παραπάνω εννοιών, η προτεινόµενη αναπαράσταση 

επικεντρώνεται στον ορισµό εξ’ ίσου απλών δοµών για την αναπαράστασή τους, δηλαδή το item 

και τα δοµικά του συστατικά: physical, semantic, access, perception και activity aspect. Από 

ανάλογη απλότητα χαρακτηρίζονται και οι µηχανισµοί αξιοποίησης των δοµών αυτών. 

9.3 Μελλοντικές κατευθύνσεις 

Η προτεινόµενη αναπαράσταση REVE αντιπροσωπεύει µία πρώτη προσπάθεια αντιµετώπισης 

του ευρύτατου και ιδιαίτερα σηµαντικού, για το σχετικό επιστηµονικό χώρο, ζητήµατος της 

αναπαράστασης εικονικών περιβαλλόντων. Τα κυριότερα σηµεία της στα οποία εντοπίζεται 

ερευνητικό ενδιαφέρον και πιθανότητα ανάπτυξης και βελτιώσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

Φυσική ανα̟αράσταση. Σαν δοµή δεδοµένων, το item aspect είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και 

προσαρµόσιµο και, σαν αποτέλεσµα, το physical aspect µπορεί να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία 

πρόσθετων – πέραν του X3D – αναπαραστάσεων βασισµένων στην έννοια του γραφήµατος 

σκηνής (παραδείγµατα στο κεφάλαιο 2), όπως και την υποστήριξή τους σε επίπεδο µοντέλου 

εικονικού κόσµου αλλά και µορφής αρχικών δεδοµένων σε νέα έκδοση της πλατφόρµας. 

Σηµασιολογική ανα̟αράσταση. Οµοίως, το semantic aspect µπορεί να φιλοξενήσει µία 

µεγάλη ποικιλία δοµών για αναπαράσταση δεδοµένων και γνώσης. Παράλληλα, στη διεθνή 

βιβλιογραφία διατίθεται µία µεγάλη ποικιλία συγκεκριµένων οντολογικών αναπαραστάσεων για 

εικονικά αντικείµενα και αλληλεπιδράσεις (πολλές από τις οποίες αναλύονται στο κεφάλαιο 2). Η 

αξιοποίηση κάποιων από αυτές στα πλαίσια συγκεκριµένων εφαρµογών αλλά και συστηµάτων 

γενικής χρήσης παρουσιάζει σηµαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον αλλά και πιθανά οφέλη σε 

επίπεδο τυποποίησης και χρηστικότητας. 

Βιβλιοθήκες συµβόλων functions, actions, εικονικών σωµάτων, sensors. Η δηµιουργία 

µίας βιβλιοθήκης υλοποιήσεων επαναχρησιµοποιήσιµων συστατικών της αναπαράστασης µπορεί 

να λειτουργήσει ως µία ολοκληρωµένη βάση µοντελοποίηση εικονικών κόσµων και να 

διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό τη διαδικασία σχεδιασµού. Τέτοια συστατικά είναι, κατά κύριο 

λόγο, τα σύµβολα, τα functions και τα actions (για παράδειγµα, τα εγγενώς διαθέσιµα από την 

πλατφόρµα X3DConnectableArgument, AccessPointTranslateFunction και BodyTurnAction 

τα οποία ορίζονται στο παράρτηµα Α). Στη βάση επαναχρησιµοποιήσιµων συστατικών, µε 

επαρκείς δυνατότητες παραµετροποίησης ώστε να µην προσανατολίζονται σε συγκεκριµένες 

εφαρµογές, µπορούν να περιέχονται, επιπλέον, υλοποιήσεις sensors αλλά και ολοκληρωµένων 

εικονικών σωµάτων. Ένα παράδειγµα θα µπορούσε να είναι ένα τυποποιηµένο εικονικό σώµα 

σχεδιασµένο µε βάση το πρωτόκολλο H-Anim [X3D2009]. 
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Ε̟έκταση µοντέλου αλληλε̟ίδρασης. Μία από τις κατευθύνσεις διερεύνησης και περαιτέρω 

ανάπτυξης της προτεινόµενης αναπαράστασης αφορά το µοντέλο αλληλεπίδρασης item-

εικονικού σώµατος. Ήδη διαφαίνεται η εγγενής ικανότητα της αναπαράστασης να υποστηρίξει 

ταυτόχρονες µετακινήσεις, από διαφορετικούς effectors, το αποτέλεσµα των οποίων είναι η 

συνιστάµενη µετατόπιση και περιστροφή του item. Επιπλέον, ήδη διερευνάται η υποστήριξη 

διαδικασιών λήψης κινούµενων accesspoints από effectors, γεγονός το οποίο θα προκαλέσει την 

µετακίνηση του effector (και, κατ’ επέκταση, του εικονικού σώµατος) ως αποτέλεσµα της 

κίνησης του accesspoint. Σε συνδυασµό µε ταυτόχρονη λήψη του ιδίου, κινούµενου 

accesspoint, από πολλαπλούς effectors, οι οποίοι, µάλιστα, µπορεί να εφαρµόζουν σε αυτό τις 

δικές τους ενέργειες µετακίνησης αλλά και να επηρεάζουν έµµεσα την κίνηση ανάλογα µε 

φυσικές παραµέτρους όπως ο όγκος και το βάρος του εικονικού σώµατος, δηµιουργεί αυξηµένες 

προοπτικές για ένα σύνθετο, ευέλικτο και ιδιαίτερα εκφραστικό µοντέλο αλληλεπίδρασης 

εικονικών πρακτόρων-εικονικών αντικειµένων, µε ευρύ φάσµα εφαρµογών. 

Σύνθετα items. Μία κατεύθυνση µε εξ’ ίσου σηµαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον, αλλά και 

προοπτικές για χρηστικά οφέλη, αφορά την έννοια του σύνθετου item. Ως σύνθετο µπορεί να 

οριστεί ένα item το οποίο προκύπτει ως σύνθεση – σε επίπεδο item aspect – άλλων items, 

σύνθετων ή µη. Η προτεινόµενη αναπαράσταση φαίνεται ήδη ικανή να υποστηρίξει την έννοια 

αυτή: το physical aspect του σύνθετου item προκύπτει ως σύνθεση των επιµέρους επιπέδων 

αναπαράστασης των physical aspects που το απαρτίζουν, κάτω από ένα κοινό κόµβο-ρίζα, µετά 

από κατάλληλη ρύθµιση των τιµών των κόµβων ριζών τους ώστε να αφορούν το ίδιο τοπικό 

σύστηµα συντεταγµένων· το semantic aspect του σύνθετου item προκύπτει ως απ’ ευθείας 

σύνθεση των επιµέρους σχολιασµών και επαναπροσδιορισµό των προδιαγεγραµµένων από την 

αναπαράσταση traits (καθώς αυτά ορίζονται µοναδικά ανά item)· τo access aspect προκύπτει ως 

απλή και απ’ ευθείας σύνθεση των επιµέρους access aspects, µε τα accesspoints να διατηρούν 

έγκυρες χωρικές αναφορές, δεδοµένου του σύνθετου physical aspect όπως περιγράφεται 

παραπάνω. Το σύνθετο item θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για µία βιβλιοθήκη δοµικών 

συστατικών εικονικών κόσµων γενικής χρήσης, µε πρωταρχικά αλλά τυποποιηµένα στοιχεία 

φυσικής αναπαράστασης, σηµασιολογίας και δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης. 

Συνοδευτικά εργαλεία ανά̟τυξης. Σε επίπεδο λογισµικού, η ανάπτυξη πρόσθετων εργαλείων 

σχεδιασµού έχει ήδη ξεκινήσει, µε στόχο τη δηµιουργία, σε συνδυασµό µε το σύστηµα REVE 

Worlds, ενός λειτουργικού, πολυεπίπεδου περιβάλλοντος ανάπτυξης εικονικών κόσµων, όπως 

και εκτέλεσης και παρακολούθησης εφαρµογών. Τέτοια εργαλεία είναι η εφαρµογή REVE 

World Viewer, για την ταχεία ανάπτυξη εικονικών κόσµων µέσω ορισµών σε VERL, όπως και η 

εφαρµογή REVE World Designer, για τον οπτικό σχεδιασµό και την επεξεργασία εικονικών 

κόσµων µέσω γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής (µε δυνατότητες όπως προεπισκόπηση 

µοντέλων αντικειµένων, διαγραµµατικού ορισµού σηµασιολογίας και λειτουργιών, κ.α.) 
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Παράρτηµα Α – Τεκµηρίωση Πλατφόρµας jREVE 

Εισαγωγή 

Σε αυτό το παράρτηµα παρουσιάζονται τα κύρια πακέτα και άλλα βασικά συστατικά της 

προγραµµατιστικής διεπαφής της πλατφόρµας jREVE, σε αντιπαράσταση µε τις αντίστοιχες 

έννοιες της αναπαράστασης REVE και τις σχεδιαστικές αποφάσεις στις οποίες βασίζεται η 

υλοποίησή τους. Επιπλέον, δίνονται, για το καθένα, απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την 

αξιοποίησή του, στοιχεία για την σχέση και αλληλεξάρτησή του µε άλλα µέρη της υλοποίησης, 

καθώς και λεπτοµέρειες που αφορούν τον εσωτερικό σχεδιασµό και την υλοποίησή του. 

Βοηθητική υλοποίηση 

Τα βοηθητικά πακέτα ή πακέτα υποβοήθησης (utility packages), παρέχουν βασική, γενικής 

χρήσης λειτουργικότητα, η οποία έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ανεξαρτήτως της πλατφόρµας. 

∆ιατίθενται σε αυτόνοµη (standalone) µορφή ως βιβλιοθήκες κλάσεων, ενώ, επιπλέον, µπορούν 

να αξιοποιηθούν και για την υλοποίηση άλλων εφαρµογών (για παράδειγµα, επεκτάσεων της 

παραδειγµατικής υλοποίησης εικονικού περιβάλλοντος, εφαρµογές εικονικών πρακτόρων, κ.α.) 

jmad.state 

Το βοηθητικό αυτό πακέτο επιτρέπει την περιγραφή της κατάστασης αντικειµένων. Μεταξύ 

άλλων, περιέχει και το creation state API για την παρακολούθηση της κατάστασης δηµιουργίας 

(creation state) αντικειµένων, το οποίο αποτελείται από το interface Creatable και τις κλάσεις 

NotCreatedException και AlreadyCreatedException. Το creation state API είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµο για την εφαρµογή του προτύπου αργοπορηµένης δηµιουργίας. 

Creatable 

Το interface αυτό καταδεικνύει ότι αντικείµενα της υλοποιούσας κλάσης βρίσκονται, ανά πάσα 

στιγµή του κύκλου ζωής τους, σε συγκεκριµένη κατάσταση δηµιουργίας (creation state) για την 

οποία και µπορούν να παρέχουν πληροφόρηση. 

public interface Creatable; 

Το interface δηλώνει την παρακάτω µέθοδο. 

public boolean isCreated(); 
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Η µέθοδος αυτή επιστρέφει true αν το αντικείµενο έχει δηµιουργηθεί ή false σε κάθε άλλη 

περίπτωση. 

NotCreatedException 

Η κλάση αυτή αντιπροσωπεύει ένα τύπο exception που εγείρεται σε δύο περιπτώσεις: 

1. Όταν καλούνται µέθοδοι (εκτός των mutators για την αρχικοποίηση immutable πεδίων, του 

constructor και, αν έχει οριστεί, της µεθόδου create) ενώ η δηµιουργία του αντικειµένου 

δεν έχει ολοκληρωθεί. 

2. Όταν καλείται η οποιαδήποτε µέθοδος όταν η δηµιουργία του αντικειµένου έχει αποτύχει 

(όταν, δηλαδή, το αντικείµενο βρίσκεται σε κατάσταση stale). 

Εξυπακούεται πως, όταν εγερθεί exception αυτού του τύπου σαν αποτέλεσµα της κλήσης της 

µεθόδου isCreated, µπορεί να υποτεθεί µε ασφάλεια ότι η δηµιουργία του αντικειµένου έχει 

αποτύχει και ότι το αντικείµενο βρίσκεται σε κατάσταση stale. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class NotCreatedException extends Exception; 

Η κλάση δεν ορίζει καµία επιπλέον µέθοδο. 

AlreadyCreatedException 

Η κλάση αυτή αντιπροσωπεύει ένα τύπο exception που εγείρεται όταν καλούνται µέθοδοι 

αρχικοποίησης (mutators για την αρχικοποίηση immutable πεδίων, ο constructor και, αν έχει 

οριστεί, η µέθοδος create) ενώ η δηµιουργία του αντικειµένου έχει ολοκληρωθεί. Η κλάση 

δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class AlreadyCreatedException extends Exception; 

Η κλάση δεν ορίζει καµία επιπλέον µέθοδο. 

jmad.collection 

Το βοηθητικό αυτό πακέτο ορίζει δοµές δεδοµένων γενικότερης χρησιµότητας που δεν 

καλύπτονται από τις διαθέσιµες δοµές της γλώσσας Java και των standard βιβλιοθηκών της. 

Στόχος του είναι να παρέχει µία κοινή βάση ορισµού εξειδικευµένων κλάσεων για διαχείριση 

δεδοµένων και πρόσβαση σε αυτά στα πλαίσια του γραφήµατος σκηνής REVE, καθώς και 

βελτιστοποιηµένα στοιχεία βασικής υλοποίησης. 

NamedMap 

Το interface NamedMap<T> αντιπροσωπεύει µία δοµή δεδοµένων η οποία αντιστοιχεί 

στιγµιότυπα του τύπου T (τα οποία αναφέρονται ως «τιµές») σε µοναδικούς προσδιοριστές 
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(ονόµατα, names) τύπου java.lang.String. Στόχος του interface είναι να ορίσει τα κυριότερα 

στοιχεία λειτουργικότητας του αντίστοιχου interface java.util.Map<K, V> της standard 

βιβλιοθήκης δοµών δεδοµένων της Java και επιπλέον να προδιαγράψει ένα µηχανισµό 

πρόσβασης σε τιµές µε βάση την κλάση τους. Το interface ορίζει τη σειρά των προσδιοριστών 

ως τη σειρά µε την οποία έχουν τεθεί για αυτούς τιµές, και τη σειρά των τιµών ως τη σειρά των 

αντίστοιχων προσδιοριστών. 

Το interface ορίζεται όπως παρακάτω. 

public interface NamedMap<T>; 

Το interface δεν αποτελεί ειδίκευση του java.util.Map<java.lang.String, T>, όπως θα ήταν, 

ίσως, αναµενόµενο. Αυτό εξυπηρετεί το να µην είναι υποχρεωµένες οι συµπαγείς υλοποιήσεις 

του interface να παρέχουν τα συνθετότερα στοιχεία λειτουργικότητας του παραπάνω interface, 

όπως, για παράδειγµα, την πρόσβαση στο σύνολο των τιµών, τα οποία ενδεχοµένως να µην είναι 

απαραίτητα για κάποια συγκεκριµένη εφαρµογή. 

Το interface ορίζει τις παρακάτω µεθόδους. 

public void set(String name, T value); 

Θέτει την τιµή value για τον προσδιοριστή name, ενηµερώνοντας ένα υπάρχοντα συσχετισµό αν 

ο προσδιοριστής έχει ήδη οριστεί, ή, διαφορετικά, δηµιουργώντας ένα νέο συσχετισµό. 

public T get(String name); 

Επιστρέφει την τιµή του προσδιοριστή name, ή null αν ο προσδιοριστής δεν έχει οριστεί. 

public T get(int index); 

Επιστρέφει την τιµή προσδιοριστή στη θέση index. 

public T getByClass(Class<T> valueClass); 

Επιστρέφει την πρώτη τιµή η οποία είναι αντικείµενο της κλάσης valueClass. 

public boolean getByClass(Class<T>[] valueClasses, T[] values); 

Ενηµερώνει τον πίνακα values µε όλες τις τιµές οι οποίες είναι αντικείµενα µίας ή περισσοτέρων 

(µέσω κληρονοµικότητας) εκ των κλάσεων valueClasses. Επιστρέφει true αν βρέθηκε έστω και 

µία τιµή για κάθε µία κλάση εκ των valueClasses, ή false σε κάθε άλλη περίπτωση.  

public int size(); 

Επιστρέφει τον αριθµό των ορισµένων συσχετισµών. 

public String getName(T value); 

Επιστρέφει τον πρώτο προσδιοριστή του οποίου η τιµή είναι value. 
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jmad.x3d 

Το X3D, τόσο ως πρότυπο όσο και σε µορφή υλοποιηµένου λογισµικού, στερείται ορισµένων 

χαρακτηριστικών απαραίτητων για την χρήση του ως αναπαράσταση τρισδιάστατων σκηνών µε 

προσανατολισµό στα εικονικά περιβάλλοντα. Τα βασικότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι 

η εγγενής υποστήριξης για συµ̟εριφορά ανά καρέ (per-frame behaviour), καθώς και ένας µηχανισµός 

συγχρονισµού για γεγονότα ανάγνωσης από, και εγγραφής σε, πεδία. 

Η πλατφόρµα αντιµετωπίζει αυτές τις ελλείψεις συνολικά και µε διαφάνεια, αποκρύπτοντας την 

πραγµατική υλοποίηση της σκηνής X3D και τοποθετώντας στη θέση της µία κλάση 

σχεδιασµένη βάσει του σχεδιαστικού προτύπου mediator (ή proxy) [Gamma1994]. Έτσι, παρέχει 

στις εφαρµογές µία προγραµµατιστική διεπαφή η οποία, αφ’ ενός υποστηρίζει τη ζητούµενη 

λειτουργικότητα, αφ’ ετέρου αναλαµβάνει εσωτερικά και καθολικά την υλοποίηση και τη 

λειτουργία των παραπάνω αναγκαίων µηχανισµών.  

X3DSceneMediator 

Η κλάση X3DSceneMediator είναι ένας «διαµεσολαβητής» µεταξύ εφαρµογών και σκηνών 

X3D, στόχος του οποίου είναι η υποστήριξη συµπεριφοράς ανά καρέ και συγχρονισµού στην 

επεξεργασία µηνυµάτων. Κάθε αντικείµενο της κλάσης είναι, για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του,  

συνδεδεµένο µε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο της κλάσης org.web3d.x3d.sai.X3DScene (η 

οποία είναι η υλοποίηση για σκηνές X3D την οποία παρέχει η βιβλιοθήκη Xj3D) το οποίο 

διαχειρίζεται εσωτερικά και µε διαφάνεια. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class X3DsceneMediator; 

Η κλάση επανα-ορίζει όλες τις µεθόδους της κλάσης org.web3d.x3d.sai.X3DScene και, έτσι, 

παρέχει όλη την σχετική µε X3D σκηνές λειτουργικότητα που παρέχει αρχικά η βιβλιοθήκη 

Xj3D. Επιπλέον, ορίζει τις παρακάτω µεθόδους. 

public X3DSceneMediator(Browser browser, String profile); 

Η µόνη διαθέσιµη constructor µέθοδος της κλάσης. ∆ηµιουργεί και αρχικοποιεί το 

διαχειριζόµενο αντικείµενο org.web3d.x3d.sai.X3DScene µε βάση το καθορισµένο profile 

όρισµα, ενώ επιπλέον εκκινεί τους εσωτερικούς µηχανισµούς που ευθύνονται για την πρόσθετη 

λειτουργικότητα που παρέχει. 

public void addX3DFrameEventListener(X3DFrameEventListener l); 

public void removeX3DFrameEventListener(X3DFrameEventListener l); 

Η µέθοδος addX3DFrameEventListener προσθέτουν το αντικείµενο l στο σύνολο των 

X3DFrameEventListener αντικειµένων τα οποία το X3DSceneMediator ειδοποιεί – µε βάση 

το Java delegation event model – κατά τη µορφοποίηση καθενός καρέ της διαχειριζόµενης 
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σκηνής. Αντίστοιχα, η µέθοδος removeX3DFrameEventListener αφαιρεί το αντικείµενο l από 

το σύνολο των X3DFrameEventListeners του X3DSceneMediator. Σε συνδυασµό µε το 

interface X3DFrameEventListener και την κλάση X3DFrameEvent (τα οποία αναλύονται 

παρακάτω), οι δύο αυτές µέθοδοι αποτελούν τη διαθέσιµη σε εφαρµογές διεπαφή για ορισµό 

συµπεριφοράς ανά καρέ. 

public float[] getViewpointTranslation(); 

public float[] getViewpointRotation(); 

Οι δύο αυτές µέθοδοι επιστρέφουν τη θέση και τη διεύθυνση, αντίστοιχα, του τρέχοντος 

σηµείου επόπτευσης. Η θέση επιστρέφεται ως τρισδιάστατες συντεταγµένες ενώ η διεύθυνση ως 

περιστροφή υπό γωνία γύρω από άξονα. Και οι δύο επιστρεφόµενες τιµές είναι κωδικοποιηµένες 

σε µορφή πεπλατυσµένου πίνακα. 

public void waitUntilNextFrame(); 

Η µέθοδος αυτή αποτελεί το σηµείο πρόσβασης στο µηχανισµό συγχρονισµένης επεξεργασίας 

µηνυµάτων που παρέχει η κλάση. Η λειτουργία της συνίσταται στο να θέτει το καλών νήµα 

εκτέλεσης σε κατασταση αναµονής µέχρι την ολοκλήρωση της µορφοποίησης του τρέχοντος 

καρέ της σκηνής. Έτσι, µετά την επιστροφή της µεθόδου, η εφαρµογή µπορεί να είναι σίγουρη 

ότι έχουν πυροδοτηθεί όλα τα µηνύµατα που, κατά το πρότυπο, πυροδοτούνται κατά τα 

διάρκεια ενός και µόνο καρέ (event cascade). Η µέθοδος καλείται εσωτερικά από όλες τις 

υλοποιήσεις των αντίστοιχων µεθόδων της κλάσης org.web3d.x3d.sai.X3DScene που αφορούν 

ανάγνωση τιµών από αναγνώσιµα πεδία του X3D γραφήµατος σκηνής, µε αποτέλεσµα να είναι 

εγγυηµένη η συνέπεια των τιµών των πεδίων αυτών αναφορικά µε τις όποιες κλήσεις µεταβολής 

τους πιθανόν έχουν προηγηθεί, κάτι που δεν εξασφαλίζεται από το X3D αυτό καθ’ αυτό. 

X3DFrameEventListener 

Το interface αυτό αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση κλάσεων που εφαρµόζουν συµπεριφορά 

ανά καρέ. ∆ηλώνεται όπως παρακάτω. 

public interface X3DFrameEventListener; 

Το interface ορίζει την παρακάτω µέθοδο. 

public void frameRendered(X3DFrameEvent ev); 

Η µέθοδος αυτή καλείται κατά τη µορφοποίηση κάθε ενός καρέ της σκηνής. Το όρισµα ev 

περιγράφει διάφορα στοιχεία σχετικά µε το γεγονός της µορφοποίησης συγκεκριµένου καρέ της 

X3D σκηνής. 

Η χρήση του interface συνίσταται, απλά, στον ορισµό συµπαγών – τελικά – κλάσεων που το 

υλοποιούν, και στην πρόσθεση αντικειµένων των κλάσεων αυτών στο σύνολο των 

X3DFrameEventListeners του X3DSceneMediator µε κλήση της µεθόδου 

addX3DFrameEventListener. Μαζί µε τις µεθόδους addX3DFrameEventListener και 
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removeX3DFrameEventListener, το interface αυτό αποτελεί τη διαθέσιµη σε εφαρµογές 

διεπαφή για ορισµό συµπεριφοράς ανά καρέ της διαχειριζόµενης από το X3DSceneMediator 

X3D σκηνής. 

X3DFrameEvent 

Η κλάση αυτή περιγράφει στοιχεία που περιγράφουν  το γεγονός της µορφοποίησης 

συγκεκριµένου καρέ της διαχειριζόµενης από το X3DSceneMediator X3D σκηνής. Στα 

πλαίσια τα πλατφόρµας, εµπλέκεται αποκλειστικά στους µηχανισµούς υποστήριξης 

συµπεριφοράς ανά καρέ, εντούτοις όµως εννοιολογικά µπορεί να αξιοποιηθεί γενικότερα για να 

σηµατοδοτήσει το γεγονός της µορφοποίησης συγκεκριµένου καρέ, σε οποιοδήποτε σηµείο της 

εφαρµογής αυτό είναι επιθυµητό. ∆ηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class X3DFrameEvent extends EventObject; 

Η κλάση – όπως, άλλωστε, και ο µηχανισµός υποστήριξης συµπεριφοράς ανά καρέ στο σύνολό 

του – βασίζεται σχεδιαστικά στο Java delegation event model και, κατ’ επέκταση, κληρονοµεί 

την κλάση java.util.EventObject, η οποία αποτελεί την κύρια κλάση στα πλαίσια της γλώσσας 

Java την οποία όλες οι κλάσεις που περιγράφουν γεγονότα κληρονοµούν. Έτσι, ένα αντικείµενο 

της κλάσης διατηρεί εσωτερικά µία αναφορά source στο αντικείµενο που δηµιούργησε το 

γεγονός που αναπαριστά, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της µεθόδου getSource της κλάσης 

java.util.EventObject. Η αναφορά διατηρείται για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του αντικειµένου, 

ενώ καθορίζεται κατά τα διάρκεια της δηµιουργίας του. Πέραν της βασικής, κληρονοµούµενης 

λειτουργικότητάς της και της σηµασιολογικής της χρήσης, η κλάση X3DFrameEvent ορίζει 

την παρακάτω µέθοδο. 

public long getTick(); 

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει τον αριθµό του καρέ στο οποίο αντιστοιχεί ένα συγκεκριµένο 

αντικείµενο της κλάσης, µε 0 να υποδηλώνει το πρώτο καρέ που µορφοποιήθηκε. Η τιµή -1 

υποδηλώνει αδυναµία καταµέτρησης του αριθµού καρέ από την υλοποίηση, ή το γεγονός ότι η 

έννοια του αριθµού καρέ δεν ορίζεται για την συγκεκριµένη περίπτωση χρήσης της κλάσης. 

Η κλάση X3DFrameEvent προορίζεται για εσωτερική χρήση από υλοποιήσεις του interface 

X3DFrameEventListener προκειµένου να παραµετροποιείται η εφαρµογή συµπεριφοράς ανά 

καρέ ανάλογα µε την πηγή του κάθε γεγονότος µορφοποίησης καρέ και τον αριθµό καρέ. 

jmad.logic.symbolic 

Το πακέτο jmad.logic.symbolic είναι µία απλή υλοποίηση συµβολικής αναπαράστασης n 

βαθµού. Ο λόγος για τον οποίο η λειτουργικότητα αναπαράστασης γνώσης που παρέχει το 

πακέτο jmad.logic.symbolic διατίθεται υπό τη µορφή βοηθητικού πακέτου, αντί να αποτελεί 

µέρος του βασικού κορµού υλοποίησης της πλατφόρµας, είναι πως δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση 
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κατά το σχεδιασµό της στο να είναι µην αφορά αποκλειστικά την προτεινόµενη αναπαράσταση 

και την παραδειγµατική υλοποίησή της αλλά, αντίθετα, να µπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλους 

τοµείς και εφαρµογές, καθώς αφορά – έστω και ως βάση – κάτι γενικότερο όπως είναι η 

αναπαράσταση γνώσης. Η διάθεσή της στη µορφή ξεχωριστού πακέτου, ανεξάρτητου του 

γραφήµατος σκηνής REVE, δηµιουργεί ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. 

PSRProducer 

Το interface PSRProducer υποδηλώνει τη δυνατότητα στιγµιότυπων µία συµπαγούς κλάσης-

υλοποίησής του να παρέχουν µία τιµή σε αναπαράσταση PSR (παράγραφος 7.2.5). Επιτρέπει το 

δυναµικό εντοπισµό συµβόλων που µπορούν να αναπαρασταθούν βάσει της αναπαράστασης 

PSR και, κατά συνέπεια, να µεταφερθούν ανεξαρτήτως της αρχικής τους σύνταξης µεταξύ 

συστατικών της εφαρµογής. ∆ηλώνεται όπως παρακάτω. 

public interface PSRProducer; 

Το interface δηλώνει τα παρακάτω πεδία. 

public static final String LINE_DELIMETER = "\r\n"; 

public static final String SYMBOL_TERMINATOR = "."; 

public static final String PSR_TERMINATOR = "."; 

Τα παραπάνω πεδία περιέχουν default τιµές για τα βασικά delimiters της αναπαράστασης PSR 

(γραµµής, συµβόλου και συνόλου συµβόλων). Μπορούν να επαναπροσδιοριστούν, σε επίπεδο 

συµπαγούς υλοποίησης, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε εφαρµογής. 

Το interface δηλώνει την παρακάτω µέθοδο. 

public String getPSR(); 

Η µέθοδος επιστρέφει µία τιµή σε αναπαράσταση PSR, η σηµασιολογία της οποίας εξαρτάται 

από τις συγκεκριµένες προδιαγραφές του στιγµιότυπου ή της κλάσης του. 

Symbol 

Το interface Symbol χαρακτηρίζει µία κλάση ως υλοποίηση συµβόλων στα πλαίσια της 

συµβολικής αναπαράστασης που ορίζει το πακέτο jmad.logic.symbolic. Ορίζει την κοινή 

διεπαφή για όλα τα είδη υλοποιήσεων συµβόλων, η οποία συνίσταται στην παροχή µίας τιµής σε 

συγκεκριµένη σύνταξη. ∆ηλώνεται όπως παρακάτω. 

public interface Symbol extends PSRProducer, Creatable; 

Το interface επεκτείνει το interface PSRProducer προκειµένου στιγµιότυπα συµπαγών 

κλάσεων-υλοποιήσεών του να παρέχουν τιµές σε αναπαράσταση PSR, όπως περιγράφει η 

παράγραφος 7.2.5. Επιπλέον, το interface επεκτείνει το interface Creatable προκειµένου 

στιγµιότυπα συµπαγών κλάσεων-υλοποιήσεών του να ακολουθούν το πρότυπο αργοπορηµένης 

αρχικοποίησης και να υφίστανται, έτσι, οµοιόµορφο χειρισµό. 
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Το interface δηλώνει την παρακάτω µέθοδο. 

public String getCanonicalValue(); 

Η µέθοδος επιστρέφει την κανονική τιµή του συµβόλου: µία αλφαριθµητική αναπαράστασή του 

υπό τη µορφή όρου κατηγορικής λογικής, δηλαδή ως “f(a1, a2, …, an)”, όπου f ένα σύµβολο 

σθένους n και a1, a2, …, an οι κανονικές τιµές των n συµβόλων-ορισµάτων του f. 

AtomicSymbol 

Το interface Symbol χαρακτηρίζει µία κλάση ως υλοποίηση συµβόλων χωρίς ορίσµατα στα 

πλαίσια της συµβολικής αναπαράστασης που ορίζει το πακέτο jmad.logic.symbolic. Ορίζει την 

κοινή διεπαφή για όλα τις υλοποιήσεις αυτού του είδους συµβόλων, η οποία συνίσταται στην 

παροχή µίας τιµής. Για τη συγκεκριµένη υλοποίηση, τα σύµβολα που αναπαρίστανται ως 

στιγµιότυπα κάποιας κλάσης-υλοποίησης του interface αναφέρονται ως ατοµικά (atomic), 

ανεξαρτήτως του τύπου της τιµής τους. ∆ηλώνεται όπως παρακάτω. 

public interface AtomicSymbol<T> extends Symbol; 

To interface αναπαριστά σύµβολα και, έτσι, επεκτείνει το interface Symbol. Το πρότυπο T 

αντιστοιχεί στον τύπο της τιµής του συµβόλου. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε κλάση της 

γλώσσας Java. 

Το interface δηλώνει την παρακάτω µέθοδο. 

public T getValue(); 

Η µέθοδος επιστρέφει την τιµή του συµβόλου ως αντικείµενο τύπου T. 

CompoundSymbol 

Το interface CompoundSymbol χαρακτηρίζει µία κλάση ως υλοποίηση συµβόλων µε 

συγκεκριµένο σθένος και ορίσµατα στα πλαίσια της συµβολικής αναπαράστασης που ορίζει το 

πακέτο jmad.logic.symbolic. Ορίζει την κοινή διεπαφή για όλα τις υλοποιήσεις αυτού του είδους 

συµβόλων, η οποία συνίσταται στην παροχή τιµών για το όνοµα του συµβόλου και το σθένος 

του, καθώς και στην πρόσβαση στα ορίσµατά του. Για τη συγκεκριµένη υλοποίηση, τα σύµβολα 

που αναπαρίστανται ως στιγµιότυπα κάποιας κλάσης-υλοποίησης του interface αναφέρονται ως 

σύνθετα (compound), ανεξαρτήτως του αριθµού και του τύπου των ορισµάτων τους. ∆ηλώνεται 

όπως παρακάτω. 

public interface CompoundSymbol<T> extends Symbol; 

To interface αναπαριστά σύµβολα και, έτσι, επεκτείνει το interface Symbol. Το πρότυπο T 

αντιστοιχεί στον τύπο των ορισµάτων του συµβόλου. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε κλάση της 

γλώσσας Java. 

Το interface δηλώνει τις παρακάτω µεθόδους. 



 

 
247 

public String getName(); 

Επιστρέφει το όνοµα του συµβόλου ως αλφαριθµητικό. 

public int getArity(); 

Επιστρέφει το σθένος του συµβόλου, το οποίο αντιστοιχεί και στον αριθµό των ορισµάτων του. 

public T getComponent(int order); 

Επιστρέφει µία αναφορά στο όρισµα τάξης order ως αντικείµενο τύπου T, µε 

0 ≤ order < a, όπου a η τιµή της µεθόδου getArity(). 

Argument 

Το interface argument αποτελεί µία βάση για τον ορισµό συµπαγών κλάσεων που παίζουν το 

ρόλο ορισµάτων συµβόλων. Για τους σκοπούς της πλατφόρµας, ένα όρισµα που αναπαρίσταται 

από ένα στιγµιότυπο µίας συµπαγούς υλοποίησης του interface Argument µπορεί να είναι 

ατοµικό ή σύνθετο, όπως επίσης και <ground> ή <non-ground>, καθώς το interface δεν 

επιβάλλει περιορισµούς ως προς τον τύπο των ορισµάτων που αναπαριστούν οι συµπαγείς 

υλοποιήσεις του. 

Το interface δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public interface Argument extends Creatable; 

Το interface υλοποιεί το interface Creatable προκειµένου στιγµιότυπα συµπαγών κλάσεων-

υλοποιήσεών του να ακολουθούν το πρότυπο αργοπορηµένης αρχικοποίησης και να γίνονται, 

έτσι, αντικείµενα οµοιόµορφου χειρισµού από την αναπαράσταση. Το interface δηλώνει τις 

παρακάτω µεθόδους: 

public void create(String... args); 

Η µέθοδος αρχικοποίησης στιγµιότυπων υλοποιήσεων του interface. Με στόχο την απεµπλοκή 

από συγκεκριµένα σύνολα τύπων και – κατ’ επέκταση – συγκεκριµένες εφαρµογές, η 

αρχικοποίηση γίνεται µε βάση το σχεδιαστικό πρότυπο inner και carrier τύπων, όπου τα  

ορίσµατα της µεθόδου αναπαριστούν τιµές οποιουδήποτε inner τύπου αξιοποιώντας τον τύπο 

String ως carrier, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.2.5. Το γεγονός ότι το interface δηλώνει τη 

µέθοδο αυτή, αντί να µεταθέτει την ευθύνη της δήλωσης της στις διάφορες υλοποιήσεις του, 

επιτρέπει το δυναµικό χειρισµό ορισµάτων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εφαρµογής και 

την επέκταση των διαθέσιµων σε αυτήν τύπων ορισµάτων συµβόλων (και, κατά συνέπεια, των 

διαθέσιµων τύπων συµβόλων άρα και της διαθέσιµης πληροφορίας σχετικά µε τη σηµασιολογία 

του item)από τους χρήστες, χωρίς να απαιτούνται µεταβολές σε επίπεδο υλοποίησης (κάτι που 

δεν είναι δυνατό να γίνει από χρήστες). 

public String getValue(); 
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Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ανά πάσα στιγµή του ορίσµατος ή null σε περίπτωση 

οποιουδήποτε σφάλµατος. Η τιµή µπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου ενώ αναπαρίσταται µε 

χρήση του τύπου String ως carrier, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.2.5. Σε περίπτωση όπου 

τιµή είναι null, το όρισµα θεωρείται non-ground, και έτσι γίνεται εφικτή η αναπαράσταση 

ασαφούς πληροφορίας. Η περίπτωση αυτή καλύπτεται από το σχεδιαστικό πρότυπο inner και 

carrier τύπων µε την επιστροφή µίας έγκυρης τιµής του carrier τύπου java.lang.String της 

οποίας η σηµασιολογία δεν συγχέεται µε οποιαδήποτε άλλη έγκυρη τιµή οποιουδήποτε inner 

τύπου. Μία τέτοια τιµή είναι η «<null>», η οποία και προδιαγράφεται από το interface. 

Υλοποίηση αναπαράστασης 

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η πλατφόρµα αποτελεί µία παραδειγµατική υλοποίηση της 

προτεινόµενης αναπαράστασης εικονικών κόσµων. Αφ΄ ενός, περιέχει συµπαγείς υλοποιήσεις για 

όλες τις έννοιες που πραγµατεύονται τα κεφάλαια 3, 4 και 5 – item, item aspect, physical, 

semantic και access aspects, εικονικό σώµα, sensor, effector, κ.τ.λ., ενώ, αφ’ ετέρου, παρέχει 

πρόσθετα µέσα διεπαφής µε την αναπαράσταση, συµπεριλαµβανοµένων των items του εικονικού 

κόσµου, της σηµασιολογίας τους και της διαθέσιµης από αυτά λειτουργικότητας. Επιπλέον, 

παρέχει µηχανισµούς παρακολούθησης της λειτουργίας της υλοποίησης µε στόχο την 

διερεύνηση της δυναµικής της στα πλαίσια µίας συγκεκριµένης εφαρµογής όπως επίσης και 

διαδικασίες αποσφαλµάτωσης και βελτιστοποίησης. Τέλος, υποστηρίζει και επιβάλλει 

ελεγχόµενη πρόσβαση σε µοντέλα εικονικών κόσµων από άλλα συστατικά εφαρµογών που 

αξιοποιούν την υλοποίηση, προκειµένου να εξασφαλίζονται, σε κάθε περίπτωση, η πιστευτότητα 

και ο ρεαλισµός της αναπαράστασης. 

reve.scene 

Το πακέτο reve.scene ορίζει κλάσεις που αφορούν το γράφηµα σκηνής REVE ως γενική, 

αφηρηµένη δοµή, καθώς και µία συµπαγή υλοποίηση της έννοιας του εικονικού κόσµου, µε 

βάση τις σχεδιαστικές αποφάσεις της παραγράφου 7.2 παραπάνω. 

Node 

Η κλάση Node αποτελεί µία αφηρηµένη υλοποίηση της αφηµένης κλάσης AbstractNode που 

ορίστηκε στην παράγραφο 4.2.2, υπό τη µορφή Java interface. Στόχος της είναι η 

αναπαράσταση ενός κόµβου του γραφήµατος σκηνής REVE και η δήλωση της κοινής για όλους 

τους κόµβους διεπαφής. ∆ηλώνεται όπως παρακάτω. 

public interface Node extends Creatable; 

Για την αρχικοποίηση των κόµβων του γραφήµατος σκηνής REVE ισχύει το πρότυπο 

αργοπορηµένης αρχικοποίησης. Για το λόγο αυτό, η κλάση υλοποιεί το creatable interface, 

δίνοντας, έτσι, σε όλους τους τύπους κόµβων της πλατφόρµας τη δυνατότητα παροχής 
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πληροφορίας σχετικά µε την κατάσταση δηµιουργίας τους, χαρακτηριστικό απαραίτητο για τον 

ασφαλή  χειρισµό αντικειµένων των οποίων η αρχικοποίηση ακολουθεί το παραπάνω 

σχεδιαστικό πρότυπο. 

Το interface ορίζει µία και µόνη µέθοδο. 

public String getName(); 

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει τον προσδιοριστή του κόµβου ως String. 

Η χρήση της κλάσης έγκειται στην άµεση ή έµµεση δήλωσή της ως υλοποιούµενο interface από 

όλες τις κλάσες που αναπαριστούν κόµβους του γραφήµατος σκηνής REVE, ώστε να 

εξασφαλίζεται η συντακτική συµβατότητά τους µε τους εσωτερικούς µηχανισµούς της 

πλατφόρµας χειρισµού του γραφήµατος σκηνής REVE. 

Scene 

Η κλάση Scene είναι µία υλοποίηση της φυσικής αναπαράστασης του εικονικού κόσµου µε τη 

µορφή γραφήµατος σκηνής. Εσωτερικά, η κλάση διαχειρίζεται µία σκηνή X3D υπό τη µορφή 

αντικειµένου X3DScene. Τα περιεχόµενα της σκηνής αυτής είναι, απλά, το σύνολο των κόµβων-

ριζών όλων των items του εικονικού κόσµου, υπό τη µορφή κόµβων-ριζών της ίδιας σκηνής 

X3D. Με ευθύνη της κλάσης, µία αναφορά στη σκηνή δίνεται στο browser του εικονικού 

περιβάλλοντος και έτσι επιτυγχάνεται η µορφοποίησή της, µε ή χωρίς την αντίστοιχη οπτική, 

ακουστική και απτική της αναπαράσταση. 

Πέραν της λειτουργικότητας που σχετίζεται µε την αναπαράσταση του εικονικού κόσµου ως 

σύνολο items και τη µορφοποίησή του σε συνεργασία µε το browser του εικονικού 

περιβάλλοντος, η κλάση Scene παρέχει και πρόσθετη λειτουργικότητα ασφαλούς πρόσβασης 

στο µοντέλο του εικονικού κόσµου, καθώς και αρχικοποίησής του µε την εισαγωγή items είτε 

προγραµµατιστικά, σε επίπεδο εφαρµογής, είτε µετά από επεξεργασία ορισµών σε VERL. Εξ’ 

άλλου, εκτός από items, ο αναπαριστώµενος Εικονικός Κόσµος συµπεριλαµβάνει – εξ’ αρχής 

και µε ευθύνη της κλάσης –συγκεκριµένα debug artifacts που σχετίζονται εννοιολογικά και 

πρακτικά µε τον εικονικό κόσµο. Αυτά συνίστανται στα world axes και world grid, τα οποία είναι, 

αντίστοιχα, άξονες x, y και z και πλέγµα στο επίπεδο y = 0, ενώ έχουν ως στόχο την 

διευκόλυνση του προσανατολισµού και της περιήγησης του παρατηρητή. 

Τέλος, η κλάση δηµιουργεί και αρχικοποιεί συγκεκριµένα σηµεία επόπτευσης σύµφωνα µε τους 

αντίστοιχους µηχανισµούς του προτύπου X3D, τόσο µε προκαθορισµένες παραµέτρους κατά 

την αρχικοποίηση του εικονικού κόσµου όσο και δυναµικά, κατά των εισαγωγή σε αυτόν 

εικονικών σωµάτων, µε στόχο την διευκόλυνση της παρατήρησης συµπεριφορών εικονικών 

πρακτόρων. Τα σηµεία επόπτευσης προστίθενται στην εσωτερικά διαχειριζόµενη σκηνή X3D 

ως κόµβοι ανώτατου επιπέδου, ενώ είναι διαθέσιµα προς επιλογή από τον χρήστη µέσω της 

διεπαφής χρήστη του browser. 
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Η κλάση Scene είναι ένα από τα σηµαντικότερα συστατικά της πλατφόρµας, καθώς αποτελεί τη 

µόνη οδό πρόσβασης στο γράφηµα σκηνής REVE και, κατ’ επέκταση, στο ίδιο το µοντέλο του 

εικονικού κόσµου. Ως τέτοια, εξασφαλίζει την κάλυψη όλων των προϋποθέσεων πρόσβασης και 

αλληλεπίδρασης, όπως ορίζονται από την αναπαράσταση REVE και το σχεδιασµό της 

πλατφόρµας. Ειδικότερα, παρέχει ασφαλή, ελεγχόµενη πρόσβαση σε items, υποστηρίζει 

µηχανισµούς δηµιουργίας και διαχείρισης debug artifacts, εµπλέκεται σην αλληλεπίδραση µε τη 

γραφική διεπαφή της εφαρµογής, εποπτεύει την αλληλεπίδραση άλλων συστατικών του εικονικού 

περιβάλλοντος µε το γράφηµα σκηνής REVE, ενώ, επιπλέον, αποκρύπτει τις τεχνικές 

λεπτοµέρειες αλληλεπίδρασης µε browsers για σκοπούς µορφοποίησης. 

Η κλάση Scene δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class Scene implements Node; 

Η κλάση Scene αποτελεί συστατικό του γραφήµατος σκηνής REVE (συγκεκριµένα, ένα 

στιγµιότυπό της είναι η ρίζα του γραφήµατος σκηνής REVE). Κατ’ επέκταση, υλοποιεί το 

interface Node και, µέσω αυτού, το interface Creatable. 

Η κλάση ορίζει τις παρακάτω µεθόδους. 

public void create(Browser browser, String name); 

Η µέθοδος αρχικοποίησης του εικονικού κόσµου, όπως αυτός προορίζεται για µορφοποίηση 

από συγκεκριµένο browser µε δεδοµένες δυνατότητες, και µε κάποιο χαρακτηριστικό όνοµα 

name, το οποίο χρησιµοποιείται ως όνοµα του κόµβου και εξυπηρετεί περιγραφικούς και µόνο 

σκοπούς (και όχι σκοπούς εντοπισµού, καθώς το κάθε Browser µπορεί να υποστηρίξει ένα µόνο 

Scene). Πρέπει να καλείται αµέσως µετά την κατασκευή ενός αντικειµένου Scene. 

Μεταξύ άλλων, η µέθοδος αυτή αρχικοποιεί τους µηχανισµούς ελεγχόµενης πρόσβασης στο 

µοντέλο του εικονικού κόσµου και διαµεσολάβησης µε την υλοποίησή του ως σκηνής X3D, 

εισάγει debug artfacts, background, terrain και σηµεία επόπτευσης, ενώ, επιπλέν, εκκινεί και το 

µηχανισµό πραγµατικού χρόνου. Έτσι, ένας µόλις αρχικοποιηµένος Εικονικός Κόσµος, όπως 

αναπαρίσταται από ένα αντικείµενο Scene, είναι µεν κενός από items, αλλά ήδη διαθέτει µία 

ελάχιστη εµφάνιση και λειτουργικότητα, καθώς προσφέρει συγκεκριµένα σηµεία επόπτευσης 

(επιλέξιµα, π.χ., µέσω του περιβάλλοντος διεπαφής του Browser), background, terrain, grid, 

άξονες και δυνατότητα ειδοποίησης για, και αντίδρασης σε, γεγονότα πραγµατικού χρόνου. 

public void getItems(NodeConsumer consumer); 

H µέθοδος αυτή υλοποιεί το µηχανισµό ελεγχόµενης πρόσβασης στο µοντέλο του εικονικού 

κόσµου ή, µε άλλα λόγια, στο γράφηµα σκηνής REVE το οποίο είναι το αντικείµενο της 

αναπαράστασης του Scene. Λειτουργεί µε βάση το σχεδιαστικό πρότυπο ελεγχόµενης 

πρόσβασης σε κόµβους γραφήµατος. Πιο συγκεκριµένα, οποιοδήποτε τµήµα του εικονικού 

περιβάλλοντος έχει το δικαίωµα να καλέσει τη µέθοδο, αιτούµενο πρόσβαση στο σύνολο των 
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items του εικονικού κόσµου. Η µέθοδος, ανάλογα µε την κλάση του ορίσµατος consumer, 

επιλέγει ένα υποσύνολο του συνόλου των items, το οποίο αντιπροσωπεύει τα items στα οποία 

και µόνο ο κόµβος consumer έχει δικαίωµα πρόσβασης τη στιγµή της κλήσης. Για παράδειγµα, 

ένας κόµβος που αναριστά ένα sensor έχει δικαιώµατα πρόσβασης σε items ανάλογα µε τους 

ισχύοντες περιορισµούς πρόσβασης, όπως αναλύεται στην παράγραφο 5.3.3.1. Αντίθετα, ένα 

συστατικό παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του εικονικού περιβάλλοντος έχει 

πλήρη δικαιώµατα πρόσβασης στο σύνολο των διαθέσιµων items. Επιπλέον, σύµφωνα µε το 

σχεδιαστικό πρότυπο, η µέθοδος αντιµετωπίζει την πιθανότητα κακόβουλης προσωποποίησης 

µε στόχο την µη-εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε items, µε το να µην επιστρέφει το επιλεγµένο 

σύνολο items αλλά, αντίθετα, παρέχοντάς το στον υποτιθέµενο αιτούντα κόµβο consumer µέσω 

της µεθόδου consume του interface NodeConsumer που αυτός υλοποιεί. 

Για την εξυπηρέτηση αιτήσεων πρόσβασης σε items από sensors µε βάση τον παραπάνω 

µηχανισµό, η κλάση διατηρεί εσωτερικά ένα στιγµιότυπο της κλάσης 

NodeAccessProxyManager<Item>, το οποίο, µε ευθύνη της µεθόδου create, αρχικοποιείται 

µε τα παρακάτω τρία NodeAccessProxies, κατά σειρά: RealItemsSensorItemAccessProxy, 

ViewFrustumCullingSensorItemAccessProxy και RayIntersectingSensorItemAccessProxy. 

Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση αιτήσεων πρόσβασης σε items από effectors µε βάση τον 

παραπάνω µηχανισµό, η κλάση διατηρεί εσωτερικά ένα στιγµιότυπο της κλάσης 

NodeAccessProxyManager<Item>, το οποίο, πάλι µε ευθύνη της µεθόδου create, 

αρχικοποιείται µε ένα EffectiveDistanceEffectorItemAccessProxy. H λειτουργία του interface 

NodeAccessProxy και των παραπάνω κλάσεων, καθώς και ο τρόπος που επηρεάζουν τις 

διαδικασίες πρόσβασης σε items από sensors, αναλύονται αργότερα στο κείµενο. 

public NodeAccessProxy<?>[] getNodeAccessProxies(Class nodeClass); 

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει τα δηλωµένα NodeAccessProxies για την κλάση nodeClass. 

Χρησιµοποιείται κυρίως από συστατικά παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του 

εικονικού περιβάλλοντος. 

public void addItem(Item item); 

Η µέθοδος αυτή εισάγει ένα νέο, ήδη δηµιουργηµένο και αρχικοποιηµένο item στον εικονικό 

κόσµο, υπό τη µορφή στιγµιότυπου της κλάσης Item. Αποτελεί τη µία από τις τρεις 

υποστηριζόµενες µεθόδους εισαγωγής items στον εικονικό κόσµο, αξιοποιούµενη κατά κανόνα 

εσωτερικά από την υλοποίηση του εικονικού περιβάλλοντος για την εισαγωγή ειδικής χρήσης 

items ή για την επεξεργασία ήδη υπαρχόντων (π.χ. δηµιουργία αντιγράφων). 

public void loadItems( 

  String[] itemName, 

  String[] itemClassName, 

  String[] url, 

  String[] x3dManagedNodeName, 

  boolean[] fit, 
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  boolean[] fitCentre, 

  TransformInfo[] transformInfo, 

  boolean getRoutes 

); 

Η µέθοδος αυτή εισάγει ένα σύνολο νέων items στον εικονικό κόσµο, τα οποία δηµιουργεί και 

αρχικοποιεί πριν την εισαγωγή. Αποτελεί τη δεύτερη από τις τρεις υποστηριζόµενες µεθόδους 

εισαγωγής items στον εικονικό κόσµο, ενώ είναι ιδιαίτερης σηµασίας για τη διαδικασία 

επεξεργασίας ορισµών σε γλώσσα VERL. Η λειτουργία της βασίζετα στην υπόθεση ότι όλα τα 

ορίσµατα πλην του getRoutes έχουν το ίδιο µήκος, το οποίο, συγκεκριµένα, είναι ίσο µε τον 

αριθµό των items τα οποία η µέθοδος καλείται να δηµιουργήσει, αρχικοποιήσει και εισάγει. 

Έτσι, για µέγεθος ορισµάτων n, το στοιχείο i (µε 0 ≤ i < n – 1) κάθε ενός από τα ορίσµατα 

αποτελεί συγκεκριµένο δεδοµένο για το item i. Η σηµασιολογία των ορισµάτων έχει ως εξής: 

• itemName: το όνοµα του item. 

• itemClassName: η κλάση του item, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.5.2 και καθίσταται 

διαθέσιµη µέσω του semantic aspect του. 

• url: η ολοκληρωµένη διεύθυνση – σύµφωνα µε το RFC 3986 [Berners2005] – του πόρου 

από τον οποίο θα αντληθούν τα αρχικά X3D δεδοµένα για το physical aspect του item. 

• x3dManagedNodeName: το όνοµα του διαχειριζόµενου κόµβου του physical aspect 

του item, ο οποίος θα πρέπει να περιέχεται στον αντίστοιχο πόρο· το υποδέντρο µε ρίζα 

τον κόµβο αυτό φορτώνεται από τον πόρο και αξιοποιείται για τη φυσική αναπαράσταση 

του item. 

• fit: αν έχει την τιµή true, το physical aspect του item περιέχει κατάλληλους ειδικευµένους 

κόµβους για την ευθυγράµµιση του αναπαριστώµενου αντικειµένου µε το σύστηµα 

συντεταγµένων του εικονικού κόσµου, αλλιώς το αναπαριστώµενο αντικείµενο αφήνεται στη 

αρχική θέση και τον αρχικό προσανατολισµό που ορίζονται για τον διαχειριζόµενο κόµβο 

ενώ το physical aspect δεν περιέχει ειδικευµένους κόµβους ευθυγράµµισης. 

• fitCentre: αν έχει την τιµή true, το αναπαριστώµενο αντικείµενο ευθυγραµµίζεται ως προς 

το κέντρο του περικλείοντος παραλληλεπιπέδου του, αλλιώς το αναπαριστώµενο 

αντικείµενο ευθυγραµµίζεται ως προς το κέντρο της βάσης του περικλείοντος 

παραλληλεπιπέδου του. 

• transformInfo: αρχικές τιµές µετατόπισης, περιστροφής και κλιµάκωσης για το σύστηµα 

συντεταγµένων του item, null για item χωρίς δυνατότητα κίνησης. 

• behaviour: αν έχει την τιµή true, εκτός από το υποδέντρο µε ρίζα τον κόµβο µε όνοµα 

x3dNodeName, φορτώνονται όλοι οι διαθέσιµοι µέσω του πόρου κόµβοι X3D οι οποίοι 

συνδέονται µε κάποια δήλωση ROUTE [X3D2009] µε άλλο κόµβο του παραπάνω 
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υποδέντρου, µε αποτέλεσµα την υποστήριξη animations και όποιας άλλης συµπεριφοράς 

ορίζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζει τη φυσική αναπαράσταση του item. 

Έτσι, η ολοκληρωµένη λειτουργία της µεθόδου συνίσταται στην δηµιουργία, αρχικοποίηση και 

εισαγωγή στον εικονικό κόσµο n το πλήθος items, κάθε ένα από τα οποία µπορεί να θεωρηθεί 

ότι περιγράφεται από µία γραµµή του υποτιθέµενου πίνακα n γραµµών που προκύπτει από 

συνδυασµό των παραπάνω ορισµάτων ως στηλών. 

Η κλάση Scene ορίζει ένα πλήθος µεθόδων εκτός από αυτές που περιγράφονται παραπάνω, µε 

διαχειριστική, κυρίως, χρησιµότητα, µία πλήρης ανάλυση των οποίων ξεφεύγει από τους 

σκοπούς αυτού του κεφαλαίου καθώς δεν είναι απαραίτητη για την επεξήγηση της σχέσης της 

κλάσης µε την αναπαράσταση REVE. 

reve.scene.item 

Το πακέτο reve.scene.item ορίζει κλάσεις που αφορούν το item, για το οποίο παρέχει µία 

συµπαγή υλοποίηση που βασίζεται στις έννοιες που αναλύονται στο κεφάλαιο 4 και στις 

σχεδιαστικές αποφάσεις της παραγράφου 7.2. 

Item 

Η κλάση Ιtem αποτελεί µία υλοποίηση της αφηρηµένης κλάσης AbstractItem που ορίστηκε 

στην παράγραφο 4.3. Στοχεύει στην αναπαράσταση ενός item του εικονικού κόσµου ως 

συλλογή από item aspects, καθώς και στο να αποτελέσει βάση για την µεταγενέστερη 

υλοποίηση της έννοιας του εικονικού σώµατος ως item µε πρόσθετα item aspects. ∆ηλώνεται 

όπως παρακάτω. 

public class Item implements Node; 

Ως αναπαράσταση στοιχείων του εικονικού κόσµου, η κλάση Item αποτελεί συστατικό του 

γραφήµατος σκηνής REVE. Κατ’ επέκταση, υλοποιεί το interface Node και, µέσω αυτού, το 

interface Creatable. 

Η κλάση ορίζει τις παρακάτω µεθόδους. 

public void create( 

  String itemName, 

  PhysicalAspect physicalAspect, 

  SemanticAspect semanticAspect, 

  AccessAspect accessAspect 

); 

Η µέθοδος αρχικοποίησης του item, για συγκεκριµένη σκηνή και µε συγκεκριµένη φυσική, 

σηµασιολογική και λειτουργική αναπαράσταση. Πρέπει να καλείται αµέσως µετά την κατασκευή 

ενός αντικειµένου Item. Το όρισµα itemName χρησιµοποιείται ως προσδιοριστής του κόµβου, 

ενώ αναλογεί στο µοναδικό, για τον εικονικό κόσµο, χαρακτηριστικό «όνοµα» του item. Τα 
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physicalAspect, semanticAspect και accessAspect είναι στιγµιότυπα κλάσεων οι οποίες 

ορίζονται στη συνέχεια του κειµένου και αναπαριστούν τα αντίστοιχα item aspects από τα οποία 

αποτελείται το item. 

Αν και καθ’ όλα νόµιµο και µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, η µέθοδος αυτή δεν προορίζεται 

για άµεση κλήση από την εφαρµογή, παρά µόνο στην περίπτωση προγραµµατιστικής 

δηµιουργίας και αρχικοποίησης ενός αντικειµένου Item από µηδενική βάση. Είναι σχεδιασµένη 

έτσι ώστε να καλείται επαναληπτικά από την µέθοδο loadItems της κλάσης Scene, για κάθε ένα 

item που περιγράφεται µέσω των ορίσµατων κλήσης της τελευταίας. 

reve.scene.item.physical 

Το πακέτο reve.scene.item.physical ορίζει κλάσεις που αφορούν το physical aspect, για το 

οποίο παρέχει µία συµπαγή υλοποίηση που βασίζεται στις έννοιες που αναλύονται στην 

παράγραφο 4.4 και στο πρότυπο X3D όπως αυτό παρουσιάζεται στην παράγραφο 7.2.1. 

PhysicalAspect 

Η κλάση PhysicalAspect είναι µία υλοποίηση της αφηρηµένης κλάσης AbstractPhysicalAspect 

που ορίζεται στην παράγραφο 4.4.1. Ως τέτοια, αποτελεί µία συγκεκριµένη και συµπαγή 

προσέγγιση, βασισµένη στο πρότυπο X3D, για τη µοντελοποίηση της φυσικής αναπαράστασης 

του item. Η κλάση είναι άρρηκτα δεµένη µε την κλάση Item καθώς αποτελεί συστατικό της 

βάσει µίας σχέσης σύνθεσης (composition). Η λειτουργία της είναι σύνθετη και πολυεπίπεδη. Σε 

επίπεδο representation, η κλάση χρησιµοποιεί κατάλληλου τύπου Χ3D κόµβο ώστε να 

προσδιορίζει τη θέση, τον προσανατολισµό και την κλιµάκωση της φυσικής αναπαράστασης του 

item στον εικονικό κόσµο, επιτρέποντάς του έτσι να µετακινείται, να περιστρέφεται και να 

µεταβάλλει το µέγεθός του. Επιπλέον, χρησιµοποιεί συγκεκριµένους εξειδικευµένους κόµβους 

για να πετύχει, αφ’ ενός την προσαρµογή του item µε τον εικονικό κόσµο και, αφ’ ετέρου, την 

εισαγωγή σε αυτόν και τη διαχείριση συγκεκριµένων debug artifacts που σχετίζονται 

εννοιολογικά και πρακτικά µε τη φυσική αναπαράσταση του item. Σε επίπεδο implementation, 

η κλάση χρησιµοποιεί κατάλληλου τύπου διαχειριζόµενο κόµβο προκειµένου να φιλοξενεί τα 

αρχικά X3D δεδοµένα που απαρτίζουν το µοντέλο της φυσικής αναπαράστασης του item. 

Η προσαρµογή του item βασίζεται στην παρακάτω διαδικασία. Έστω το σύστηµα 

συντεταγµένων ( )zyx ˆ,ˆ,ˆ  του εικονικού κόσµου, µε αρχή O , και το σύστηµα συντεταγµένων 

( )iii zyx ˆ,ˆ,ˆ  του item i, µε αρχή iO , όπως ορίζεται από τα αρχικά X3D δεδοµένα της φυσικής 

αναπαράστασής του i. 

Το πρώτο βήµα της διαδικασίας είναι µία µετατόπιση της αρχής του συστήµατος 

συντεγαγµένων του item ώστε αυτή να συµπίπτει µε την αρχή του συστήµατος συντεταγµένων 

του εικονικού κόσµου: 
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)()(1 iOOtia −=  

Το δεύτερο βήµα της διαδικασίας είναι η περιστροφή του συστήµατος συντεταγµένων του item 

έτσι ώστε o άξονας iŷ να συµπίπτει µε τον ŷ . Αυτό ισοδυναµεί µε περιστροφή υπό γωνία 

yy i
ˆˆ ⋅ , γύρω από άξονα κάθετο στο επίπεδο που ορίζεται από τα – µε κοινή, πλέον, αρχή – 

διανύσµατα ŷ  και iŷ , µε κανονικό διάνυσµα yyi
ˆˆ × : 

( )yyria iyyi
ˆˆ)( ˆˆ2 ⋅= ×  

Το τρίτο και τελευταίο βήµα της διαδικασίας είναι η περιστροφή του συστήµατος 

συντεταγµένων του item ώστε οι άξονες ix̂  και iẑ  να συµπίπτουν µε τους αντίστοιχους x̂  και 

iẑ . Αυτό ισοδυναµεί µε περιστροφή υπό γωνία xxi
ˆˆ ⋅ , γύρω από τον άξονα ŷ : 

( )xxria iy
ˆˆ)( ˆ3 ⋅=  

Τελικά, ο συνθετος µετασχηµατισµός ευθυγράµµισης του item i µε τον εικονικό κόσµο είναι: 

( ) ( )xxryyrOOtiaiaiaia iyiyyi i
ˆˆˆˆ)()()()()( ˆˆˆ321 ⋅⋅−== ×  

Για λόγους υπολογιστικής απλότητας αλλά και ευελιξίας στη διαχείριση της διαδικασίας 

προσαρµογής, ο µετασχηµατισµός αυτός εφαρµόζεται ως ακολουθία τριών εξειδικευµένων 

κόµβων τύπου Transform αµέσως µετά τον κόµβο-ρίζα του physical aspect, κάθε ένας εκ των 

οποίων εφαρµόζει έναν από τους µετασχηµατισµούς 1a , 2a  και 3a , αντίστοιχα. 

Τα debug artifacts που εισάγει και διαχειρίζεται η κλάση είναι τα παρακάτω. 

• Bounding box decorations: πλέγµα που αντιστοιχεί στο OBB του διαχειριζόµενου 

κόµβου του physical aspect του item, δηµιουργεί την οπτική εντύπωση πως το item 

περιτριγυρίζεται από ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο µε ορατές ακµές, διευκολύνει την 

απεικόνιση του προσανατολισµού του item. 

• Accesspoint decorations: πλέγµα που αντιστοιχεί στο OBB του κόµβου του physical 

aspect µε τον οποίο σχετίζεται το accesspoint, ένδειξη για τη διεύθυνση στην οποία 

βρίσκεται ο άξονας x του συστήµατος συντεταγµένων του κόµβου. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class PhysicalAspect implements Node; 

Ως αναπαράσταση στοιχείων του εικονικού κόσµου – παρά το γεγονός ότι δεν µπορεί να 

υπάρξει αυτόνοµα αλλά µόνο ως συστατικό της κλάσης Item – η κλάση PhysicalAspect 

αποτελεί συστατικό του γραφήµατος σκηνής REVE. Κατ’ επέκταση, υλοποιεί το interface 

Node και, µέσω αυτού, το interface Creatable.  
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Η κλάση ορίζει τις παρακάτω µεθόδους. 

public void create( 

  String x3dNodeName, 

  X3DNode x3dManagedNode, 

  TransformInfo transformInfo, 

  boolean fit, 

  boolean fitCentre, 

  Scene scene 

); 

Η µέθοδος αρχικοποίησης του physical aspect για συγκεκριµένo Εικονικό Κόσµο. Πρέπει να 

καλείται αµέσως µετά την κατασκευή ενός αντικειµένου PhysicalAspect. Τα ορίσµατά της 

περιγράφονται παρακάτω. 

• x3dNodeName: το όνοµα που θα δοθεί στον κόµβο-ρίζα ο οποίος θα δηµιουργηθεί για 

το physical aspect (σε περίπτωση όπου η µέθοδος αυτή καλείται από τη µέθοδο loadItems 

της κλάσης Scene, η τιµή του ορίσµατος αυτού ισοδυναµεί µε το όνοµα του item όπως το 

καθορίζει το όρισµα itemName της µεθόδου loadItems). 

• x3dManagedNode: ένας X3D κόµβος ο οποίος θα παίξει το ρόλο του διαχειριζόµενου 

κόµβου του physical aspect (σε περίπτωση όπου η µέθοδος αυτή καλείται από τη µέθοδο 

loadItems της κλάσης Scene, η τιµή του ορίσµατος αυτού ισοδυναµεί µε τον X3D κόµβο 

µε όνοµα όπως καθορίζει το όρισµα x3dMangedNodeName της µεθόδου loadItems). 

• scene: µία αναφορά στο αντικείµενο Scene στο οποίο ανήκει το physical aspect, 

χρησιµοποιείται εσωτερικά για τη δηµιουργία νέων X3D κόµβων, συγκεκριµένα, του 

κόµβου-ρίζα, των ειδικευµένων κόµβων και των debug artifacts. 

• Τα υπόλοιπα ορίσµατα έχουν τη σηµασιολογία που περιγράφεται στην σχετική παράγραφο 

για τα αντίστοιχα ορίσµατα της µεθόδου loadItems της κλάσης Scene. 

Η προτεινόµενη αναπαράσταση δεν προβλέπει ορισµό ονόµατος για κόµβους τύπου physical 

aspect. Κατά συνέπεια, η µέθοδος δεν δέχεται κάποιο σχετικό όρισµα και δεν αρχικοποιεί 

όνοµα κόµβου, µε αποτέλεσµα η µετέπειτα κλήση της µεθόδου getName σε αντικείµενα της 

συγκεκριµένης κλάσης να επιστρέφει πάντα την τιµή null.  

Αν και καθ’ όλα νόµιµο και µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, η µέθοδος αυτή δεν προορίζεται 

για άµεση κλήση από την εφαρµογή, παρά µόνο στην περίπτωση προγραµµατιστικής 

δηµιουργίας και αρχικοποίησης ενός αντικειµένου Item από µηδενική βάση. Είναι σχεδιασµένη 

έτσι ώστε να καλείται επαναληπτικά από την µέθοδο loadItems της κλάσης Scene, για κάθε ένα 

item που περιγράφεται µέσω των ορίσµατων κλήσης της τελευταίας. 

public TransformInfo getDefaultTransform(); 
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Η µέθοδος αυτή επιστρέφει τον αρχικό σύνθετο χωρικό µετασχηµατισµό µε τον οποίο έχει 

αρχικοποιηθεί το item, ο οποίος ισοδυναµεί µε την αρχική κατάσταση του κόµβου-ρίζα του 

physical aspect. 

public float[] getFitTranslation(); 

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει µία µετατόπιση, σε κωδικοποίηση πεπλατυσµένου πίνακα, που 

αναλογεί στο πρώτο βήµα της διαδικασίας ευθυγράµµισης του item µε το σύστηµα 

συντεταγµένων του εικονικού κόσµου. Ο υπολογισµός της µετατόπισης γίνεται εσωτερικά, 

αυτόµατα και µε διαφάνεια από την ίδια την πλατφόρµα. 

public float[] getFitRotation1(); 

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει µία περιστροφή υπό γωνία γύρω από άξονα, σε κωδικοποίηση 

πεπλατυσµένου πίνακα, που αναλογεί στο δεύτερο βήµα της διαδικασίας ευθυγράµµισης του 

item µε το σύστηµα συντεταγµένων του εικονικού κόσµου. Ο υπολογισµός της περιστροφής 

γίνεται εσωτερικά, αυτόµατα και µε διαφάνεια από την ίδια την πλατφόρµα. 

public float[] getFitRotation2(); 

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει µία περιστροφή υπό γωνία γύρω από άξονα, σε κωδικοποίηση 

πεπλατυσµένου πίνακα, που αναλογεί στο τρίτο βήµα της διαδικασίας ευθυγράµµισης του item 

µε το σύστηµα συντεταγµένων του εικονικού κόσµου. Ο υπολογισµός της περιστροφής γίνεται 

εσωτερικά, αυτόµατα και µε διαφάνεια από την ίδια την πλατφόρµα. 

public float[] getLocation(); 

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την θέση του item τη στιγµή της κλήσης, δηλαδή την τιµή του 

πεδίου translation του κόµβου – ρίζα του physical aspect του, ως µετατόπιση σε κωδικοποίηση 

πεπλατυσµένου πίνακα. 

public float[] getOrientation(); 

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει τον προσανατολισµό του item τη στιγµή της κλήσης, δηλαδή την 

τιµή του πεδίου rotation του κόµβου – ρίζα του physical aspect του, ως περιστροφή σε 

κωδικοποίηση πεπλατυσµένου πίνακα. 

public float[] getSize(); 

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει τις διαστάσεις του OΒB του item τη στιγµή της κλήσης, ως µία 

τριάδα (x, y, z) σε κωδικοποίηση πεπλατυσµένου πίνακα. Ο υπολογισµός των διαστάσεων 

γίνεται εσωτερικά, αυτόµατα και µε διαφάνεια από την ίδια την πλατφόρµα. 

public float[] getBoundingBox(); 

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει ένα σύνολο τεσσάρων τρισδιάστατων σηµείων, σε κωδικοποίηση 

πεπλατυσµένου πίνακα, που αντιστοιχούν στα σηµεία O, X, Y και Z του OBB του item όπως 
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αυτό ορίζεται στην παράγραφο 7.2.2. Η πλήρως ανεπτυγµένη µορφή του επιστρεφόµενου 

πίνακα είναι {xO, yO, zO, xX, yX, zX, xY, yY, zY, xZ, yZ, zZ}. 

public X3DNode getX3DNode(); 

Επιστρέφει ένα αντικείµενο X3DNode που αναλογεί στον κόµβο-ρίζα του physical aspect του 

item. Κατά συνέπεια, το αντικείµενο αναπαριστά πάντοτε ένα κόµβο X3D τύπου Transform 

και, έτσι, παρέχει τιµές για τα πεδία translation, rotation και scale που, όπως έχει οριστεί στην 

παράγραφο 4.4.2, καθορίζουν, ανά πάσα στιγµή, τη θέση, τον προσανατολισµό και την 

κλιµάκωση του item, αντίστοιχα. 

public X3DNode getX3DManagedNode(); 

Επιστρέφει ένα αντικείµενο X3DNode που αναλογεί στον διαχειριζόµενο κόµβο του physical 

aspect του item. Κατά συνέπεια, το αντικείµενο µπορεί να αναπαριστά ένα κόµβο X3D 

οποιουδήποτε τύπου. 

public void setBoundingBoxDecoration(int boundingBoxDecoration); 

Επιλέγει µεταξύ των διαθέσιµων bounding-box decorations, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. 

Τιµή (σταθερά) Σηµασιολογία 
0 (BB_NO_DECORATION) Καµία απεικόνιση 
1 (BB_WIREFRAME_DECORATION) Απεικόνιση πλέγµατος 
2 (BB_SHADED_DECORATION) Σκασµένη απεικόνιση µε διαφάνεια 

Πίνακας 8 – Σταθερές ε̟ιλογής bounding-box decoration 

Οι σταθερές είναι διαθέσιµες ως static πεδία της κλάσης PhysicalAspect. 

public void setAccessPointDecoration(int accessPointDecoration); 

Επιλέγει µεταξύ των διαθέσιµων access point decorations, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. 

Τιµή (σταθερά) Σηµασιολογία 
0 (AP_NO_DECORATION) Καµία απεικόνιση 
1 (AP_STATIC_DECORATION) Απεικόνιση πλέγµατος 
2 (AP_GLOWING_DECORATION) Απεικόνιση πλέγµατος µε περιοδικά µεταβαλλόµενη φωτεινότητα 

Πίνακας 9 – Σταθερές ε̟ιλογής accesspoint decoration 

Οι σταθερές είναι διαθέσιµες ως static πεδία της κλάσης PhysicalAspect. 

reve.scene.item.semantic 

Το πακέτο reve.scene.item.semantic ορίζει κλάσεις που αφορούν το semantic aspect, για το 

οποίο παρέχει µία συµπαγή υλοποίηση που βασίζεται στις έννοιες που αναλύονται στην 

παράγραφο 4.5 και στη συµβολική αναπαράσταση γνώσης που υλοποιείται από το πακέτο 

jmad.logic.symbolic. 



 

 
259 

SemanticAspect 

Η κλάση SemanticAspect είναι µία υλοποίηση της αφηρηµένης κλάσης 

AbstractSemanticAspect που ορίζεται στην παράγραφο 4.5.1. Έτσι, αποτελεί µία συγκεκριµένη 

και συµπαγή προσέγγιση για την αναπαράσταση της διαθέσιµης προς αντίληψη πληροφορίας 

σχετικά µε το item και, κατ’ επέκταση, της σηµασιολογίας του στα πλαίσια του εικονικού 

κόσµου. Όπως συµβαίνει και µε την κλάση PhysicalAspect, η κλάση SemanticAspect είναι 

άρρηκτα δεµένη µε την κλάση Item, αποτελώντας συστατικό της βάσει µίας σχέσης τύπου 

σύνθεσης (composition). 

Σε επίπεδο αναπαράστασης, η κλάση SemanticAspect βασίζεται στην έννοια του συµβόλου 

(symbol) ως φορέα συγκεκριµένης ή ασαφούς πληροφορίας. Έτσι, το πληροφοριακό περιεχόµενο 

που διαχειρίζεται και παρέχει ανά πάσα στιγµή αναπαρίσταται συνολικά ως ένα πεπερασµένο 

σύνολο συµβόλων, κάθε ένα από τα οποία περιγράφει είτε κάποιο από τα βασικά 

χαρακτηριστικά (traits) του item όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 4.5.1, είτε κάποιο 

σχολιασµό (annotation) από αυτούς που έχει δηλώσει για το item ο σχεδιαστής του εικονικού 

κόσµου. Το σύνολο των συµβόλων του SemanticAspect απεικονίζει το σύνολο των 

χαρακτηριστικών και των σχολιασµών του item. Συνεπώς, για κάθε item, η κλάση περιέχει ένα 

και µόνο σύµβολο για κάθε χαρακτηριστικό ή σχολιασµό που ορίζει το semantic aspect του 

item. Σαν αποτέλεσµα, η συγκεκριµένη υλοποίηση της κλάσης ItemAspect καταλήγει να 

ισοδυναµεί µε όλη την πληροφορία σχετικά µε το item που είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµη 

προς αντίληψη και µόνο αυτή. 

Εξ’ άλλου, σε επίπεδο υλοποίησης, η κλάση SemanticAspect παρέχει τα απαραίτητα µέσα για 

την άντληση πληροφορίας από το PhysicalAspect και το AccessAspect προκειµένου να µπορεί 

να παρέχει συµβολική πληροφορία για την φυσική αναπαράσταση του item και τις δυνατότητες 

αλληλεπίδρασης που αυτό διαθέτει. Η πληροφορία αυτή παρέχεται σε κατάλληλα επιλεγµένο – 

αναφορικά µε τους στόχους του semantic aspect – επίπεδο αφαίρεσης, κατά πάσα πιθανότητα 

διαφορετικό από αυτό που υιοθετούν τα physical και access aspects, αντίστοιχα. Επιπλέον, η 

κλάση υποστηρίζει µηχανισµούς για την εξασφάλιση της ανά πάσα στιγµή συνέπειας µεταξύ της 

πληροφορίας αυτής και της κατάστασης των υπολοίπων item aspects, ώστε το µοντέλο του item 

– ως σύνολο item aspects – να είναι συνολικά συνεπές και η πληροφορία που διατίθεται προς 

αντίληψη σχετικά µε το item να είναι πάντα αληθής. 

Πέραν των δεσµευµένων αλφαριθµητικών για τα ονόµατα των συµβόλων που αφορούν 

χαρακτηριστικά του item, η κλάση υιοθετεί µία πρόσθετη σύµβαση σύµφωνα µε την οποία το 

πρώτο όρισµα κάθε συµβόλου είναι το όνοµα του item το οποίο αφορά. Έτσι, αποκλείεται η 

περίπτωση σηµασιολογικής σύγχυσης όταν θεωρείται συνολικά και ανεξαρτήτως άλλων item 

aspects συµβολική πληροφορία για περισσότερα του ενός items. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 
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public class SemanticAspect 

  implements NamedMap<BaseCompoundSymbol>, Node; 

Σύµφωνα µε την παραπάνω δήλωση, η κλάση SemanticAspect αποτελεί, ουσιαστικά, µία 

υλοποίηση του generic interface NamedMap µε πρότυπο τον τύπο  BaseCompoundSymbol, ο 

οποίος, µε τη σειρά του, αντιπροσωπεύει υλοποιήσεις του generic interface CompoundSymbol 

µε πρότυπο τον τύπο BaseArgument. ∆εδοµένων των ορισµών για τις παραπάνω κλάσεις όπως 

δίνονται στις σχετικές παραγράφους, αυτό σηµαίνει ότι η κλάση SemanticAspect είναι ένα 

σύνολο σύνθετων συµβόλων τα οποία αναπαρίστανται από στιγµιότυπα υλοποιήσεων του 

interface CompoundSymbol, και των οποίων τα ορίσµατα αναπαρίστανται από στιγµιότυπα 

υλοποιήσεων του interface Argument. Επιπλέον, ως αναπαράσταση στοιχείων του εικονικού 

κόσµου – παρά το γεγονός ότι, ακριβώς όπως και η κλάση PhysicalAspect, δεν µπορεί να 

υπάρξει αυτόνοµα αλλά µόνο ως συστατικό της κλάσης Item – η κλάση SemanticAspect είναι 

συστατικό του γραφήµατος σκηνής REVE. Κατ’ επέκταση, υλοποιεί το interface Node και, 

µέσω αυτού, το interface Creatable. 

Η κλάση ορίζει τις παρακάτω µεθόδους. 

public void create(String itemClassName); 

Η µέθοδος αρχικοποίησης του semantic aspect. Πρέπει να καλείται αµέσως µετά τα 

δηµιουργία ενός αντικειµένου SemanticAspect και του ορισµού του συνόλου των συµβόλων που 

αυτό διαχειρίζεται. Το µόνο της όρισµα είναι η κλάση αντικειµένου του item, καθώς αυτή η 

πληροφορία είναι η µόνη σχετικά µε το item που αφορά χαρακτηριστικό του και δεν µπορεί να 

παραχθεί βάσει των υπόλοιπων item aspects, και, συνεπώς, πρέπει να οριστεί κατά την 

αρχικοποίηση της κλάσης. 

Η προτεινόµενη αναπαράσταση δεν προβλέπει ορισµό ονόµατος για κόµβους τύπου semantic 

aspect. Κατά συνέπεια, η µέθοδος δεν δέχεται κάποιο σχετικό όρισµα και δεν αρχικοποιεί 

όνοµα κόµβου, µε αποτέλεσµα η µετέπειτα κλήση της µεθόδου getName σε αντικείµενα της 

συγκεκριµένης κλάσης να επιστρέφει πάντα την τιµή null, όπως ισχύει και στην περίπτωση 

αντικειµένων της κλάσης PhysicalAspect. 

Αν και καθ’ όλα νόµιµο και µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, η µέθοδος αυτή δεν προορίζεται 

για άµεση κλήση από την εφαρµογή, παρά µόνο στην περίπτωση προγραµµατιστικής 

δηµιουργίας και αρχικοποίησης ενός αντικειµένου Item από µηδενική βάση. Σε αναλογία µε 

ό,τι ισχύει για την αντίστοιχη µέθοδο της κλάσης PhysicalAspect, είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε 

να καλείται επαναληπτικά από την µέθοδο loadItems της κλάσης Scene, για κάθε ένα item που 

περιγράφεται µέσω των ορίσµατων κλήσης της τελευταίας. 
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BaseCompoundSymbol 

Η κλάση BaseCompoundSymbol είναι µία βασική υλοποίηση του interface CompoundSymbol 

για την αναπαράσταση συµβόλων στα πλαίσια της πλατφόρµας και την ενσωµάτωση τους στο το 

γράφηµα σκηνής REVE. Αποσκοπεί στο να εξυπηρετεί τον ορισµό συµπαγών κλάσεων για την 

αναπαράσταση συµβόλων ως συστατικά του γραφήµατος σκηνής REVE µέσω ειδίκευσης, 

παρέχοντας για το σκοπό αυτό µία πιστοποιηµένη και βελτιστοποιηµένη βάση υλοποιηµένης 

κοινής λειτουργικότητας, ενώ, επιπλέον, διατίθεται και για απεϋθείας χρήση. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class BaseCompoundSymbol 

  implements CompoundSymbol<BaseArgument>, Node; 

Σύµφωνα µε την παραπάνω δήλωση, η κλάση SemanticAspect αποτελεί, ουσιαστικά, µία 

υλοποίηση του generic interface CompoundSymbol µε πρότυπο τον τύπο  BaseArgument, ο 

οποίος, µε τη σειρά του, αντιπροσωπεύει υλοποιήσεις του generic interface Argument. 

∆εδοµένων των ορισµών για τις παραπάνω κλάσεις όπως δίνονται στις σχετικές παραγράφους, 

αυτό σηµαίνει ότι η κλάση BaseCompoundSymbol είναι ένα σύνθετο σύµβολο του οποίου τα 

ορίσµατα αναπαρίστανται από στιγµιότυπα υλοποιήσεων του interface Argument. Για την 

αξιοποίηση των συµβόλων που αναπαριστά στο γράφηµα σκηνής REVE, η κλάση υλοποιεί το 

interface Node και, µέσω αυτού, το interface Creatable. 

Η κλάση δεν ορίζει καµία µέθοδο. 

BaseArgument 

Η κλάση BaseArgument είναι µία βασική υλοποίηση του interface Argument για την 

αναπαράσταση ορισµάτων συµβόλων στα πλαίσια της πλατφόρµας και την ενσωµάτωση τους 

στο το γράφηµα σκηνής REVE µέσω ειδίκευσης, παρέχοντας για το σκοπό αυτό µία 

πιστοποιηµένη και βελτιστοποιηµένη βάση υλοποιηµένης κοινής λειτουργικότητας, καθώς και 

στον δυναµικό εντοπισµό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του εικονικού περιβάλλοντος όλων 

των διαθέσιµων κλάσεων αυτού του τύπου. Το τελευταίο χαρακτηριστικό της κλάσης 

BaseArgument είναι ζωτικής σηµασίας για τους µηχανισµούς ορισµού κόσµων από χρήστες του 

εικονικού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα καθιστά δυνατή την επέκταση των δυνατοτήτων 

ορισµού σηµασιολογίας items επιτρέποντας την χρήση – κατά την εκτέλεση του εικονικού 

περιβάλλοντος και χωρίς την ανάγκη επέµβασης σε επίπεδο υλοποίησης – ορισµάτων συµβόλων 

που έχει ορίσει και υλοποιήσει ο χρήστης, µε βάση τις εξειδικευµένες ανάγκες της κάθε 

εφαρµογής, πέραν των ήδη υποστηριζόµενων γενικής χρήσης ορισµάτων συµβόλων τα οποία 

ορίζονται παρακάτω. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public abstract class BaseArgument implements Argument, Node; 
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Ως βασική υλοποίηση, η κλάση ενσωµατώνει όλες τις κοινές ιδιότητες τις οποίες πρέπει να 

έχουν οι κλάσεις – ειδικεύσεις της. Έτσι, υλοποιεί το interface Argument καθώς οι κλάσεις 

αυτές αναπαριστούν ορίσµατα συµβόλων. Ακόµα, δεδοµένου ότι τα ορίσµατα αυτά είναι – εξ’ 

ορισµού – συστατικά του γραφήµατος σκηνής REVE, υλοποιεί το interface Node και, µέσω 

αυτού, το interface Creatable. Ας σηµειωθεί ότι η λέξη-κλειδί «abstract» στη δήλωση της 

κλάσης υποδηλώνει απλά το ότι δεν είναι επιτρεπτό να δηµιουργηθούν στιγµιότυπα της κλάσης, 

καθώς οι λόγοι ύπαρξής της αφορούν αποκλειστικά και µόνο τον ορισµό κλάσεων-ειδικεύσεων. 

Η κλάση δεν ορίζει καµία µέθοδο. 

X3DConnectableArgument 

Ως µία από τις δύο διαθέσιµες από την πλατφόρµα γενικής χρήσης υλοποιήσεις ορίσµατος, η 

κλάση X3DConnectableArgument είναι µία υλοποίηση ορίσµατος που αντλεί την τιµή του από 

συγκεκριµένο πεδίο συγκεκριµένου κόµβου X3D του physical aspect του item. Αποσκοπεί στο 

να καθιστά διαθέσιµη προς αντίληψη γνώση σχετικά µε τη φυσική αναπαράσταση του item, 

δηµιουργώντας µία «ζωντανή» σύνδεση µεταξύ ενός ορίσµατος κάποιου συµβόλου του semantic 

aspect και ενός πεδίου κάποιου κόµβου του physical aspect. Σαν υλοποίηση, αποτελεί µία απλή, 

γενικής χρήσης προσέγγιση στο ζητούµενο αυτό, καθώς δεν πραγµατοποιεί καµία επεξεργασία 

στην τιµή του πεδίο στο οποίο αναφέρεται αλλά, αντίθετα, την παρέχει ως έχει, 

αντιµετωπίζοντας πιθανά θέµατα ασυµβατότητας συστηµάτων τύπων µε βάση το σχεδιαστικό 

πρότυπο inner και carrier τύπων. Ως τέτοια, αποτελεί περισσότερο, µάλλον, έναν οδηγό για 

πρόσθετες, πολυπλοκότερες υλοποιήσεις ανάλογης λειτουργικότητας ορισµάτων συµβόλων, 

παρά έναν πλήρη µηχανισµό παραγωγής και διάθεσης γνώσης σχετικά µε το item. Εντούτοις, 

µε ελάχιστο δηµιουργικό σχεδιασµό, µπορεί να καλύψει πλήθος αναγκών αναπαράστασης 

σηµασιολογίας σε απλά σενάρια. Σε συνδυασµό µε την κλάση X3DFieldFunction που ορίζεται 

στη συνέχεια, αποτελεί το ένα από τα δύο στοιχεία του υποστηριζόµενου από την 

αναπαράσταση µοντέλου αλληλεπίδρασης µεταξύ του physical aspect από τη µία πλευρά και 

των semantic και access aspects από την άλλη. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class X3DConnectableArgument extends BaseArgument; 

Η κλάση αναπαριστά ορίσµατα συµβόλων στο γράφηµα σκηνής REVE και, για το σκοπό αυτό, 

είναι αρκετό να κληρονοµεί την βασική κλάση BaseArgument. Σαν αποτέλεσµα, υλοποιεί, 

έµµεσα, τα interfaces Argument, Node και Creatable. 

Η µεθόδος create για την αρχικοποίηση στιγµιότυπων της κλάσης δέχεται δύο ορίσµατα, µε 

την ακόλουθη σηµασιολογία. 

1. Το όνοµα ενός κόµβου του physical aspect του item στο οποίο ανήκει το στιγµιότυπο ως 

όρισµα συµβόλου του semantic aspect του. Συνάγεται ότι ένα τέτοιο όρισµα µπορεί να 
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αναπαριστά πληροφορία µόνο σχετικά µε το item στο οποίο ανήκει, µε αποτέλεσµα η 

σχετική µε φυσική αναπαράσταση πληροφορία που παρέχει συνολικά το semantic aspect 

ενός item να αφορά µόνο το item αυτό. Είναι προφανές ότι µε το µηχανισµό αυτό µπορεί 

να γίνει αναφορά µόνο σε κόµβους για τους οποίους έχει πράγµατι οριστεί κάποιο όνοµα. 

2. Το όνοµα ενός πεδίου του παραπάνω κόµβου. Το πεδίο θα πρέπει να είναι αναγνώσιµο 

(δηλαδή, τύπου outputOnly ή inputOutput [X3D2009]). 

Η κλάση δεν ορίζει καµία πρόσθετη µέθοδο. 

MethodCallProxyArgument 

Η κλάση MethodCallProxyArgument είναι µία υλοποίηση ορίσµατος του οποίου η τιµή είναι η 

τιµή που επιστρέφει η κλήση συγκεκριµένης µεθόδου κάποιου συγκεκριµένου Java αντικειµένου. 

Είναι η δεύτερη από τις δύο διαθέσιµες από την πλατφόρµα γενικής χρήσης υλοποιήσεις 

ορίσµατος. Αποσκοπεί στο να καθιστά διαθέσιµη προς αντίληψη γνώση που βασίζεται στην 

πληροφορία που παρέχει το σύνολο της υλοποίησης του item ως δοµής δεδοµένων, 

προσπελάσιµης µέσω της κοινής διεπαφής της. Σαν υλοποίηση, όπως και η µέθοδος 

X3DConnectableArgument, αποτελεί µία απλή, γενικής χρήσης προσέγγιση στο ζητούµενο 

αυτό, καθώς δεν πραγµατοποιεί καµία επεξεργασία στην επιστρεφόµενη τιµή της µεθόδου στην 

οποία αναφέρεται αλλά, αντίθετα, την παρέχει ως έχει, αντιµετωπίζοντας πιθανά θέµατα 

ασυµβατότητας συστηµάτων τύπων µε βάση το σχεδιαστικό πρότυπο inner και carrier τύπων. 

Έτσι, και αυτή η υλοποίηση ορίσµατος αποσκοπεί περισσότερο στην παροχή µίας βάσης για 

την άντληση πληροφορίας µέσω της συνολικής υλοποίησης της κλάσης Item παρά στο να 

παρέχει ένα πλήρη µηχανισµό παραγωγής και διάθεσης γνώσης σχετικά µε το item. Εντούτοις, 

µε ελάχιστο δηµιουργικό σχεδιασµό, µπορεί να συµπληρώσει πλήθος αναγκών αναπαράστασης 

σηµασιολογίας σε ένα εύρος σεναρίων. 

Εξ’ άλλου, µεγάλο µέρος της υλοποίησης της κλάσης SemanticAspect βασίζεται στην κλάση 

αυτή για την αναπαράσταση των χαρακτηριστικών (και, σε κάποιες περιπτώσεις, των 

σχολιασµών) του item. Συγκεκριµένα, το πρώτο όρισµα κάθε συµβόλου – το οποίο έχει οριστεί 

παραπάνω ως το όνοµα του item, για σύµβολα που αφορούν τόσο χαρακτηριστικά όσο και 

σχολιασµούς – υλοποιείται ως ένα στιγµιότυπο της κλάσης το οποίο επιστρέφει την τιµή της 

µεθόδου getName του Java αντικειµένου της κλάσης Item που αναπαριστά το item. Επίσης, τα 

ορίσµατα που αναπαριστούν θέση, προσανατολισµό και διαστάσεις των σχετικών συµβόλων 

υλοποιούνται ως στιγµιότυπα της κλάσης τα οποία επιστρέφουν τις τιµές των µεθόδων 

getLocation, getOrientation και getSize, αντίστοιχα, του Java αντικειµένου PhysicalAspect που 

αναπαριστά το physical aspect του item. Τέλος, η κλάση µπορεί να αξιοποιηθεί και από το 

σχεδιαστή του εικονικού κόσµου κατά τον ορισµό ορισµάτων συµβόλων που αφορούν 

σχολιασµούς για να ληφθούν οι επιστρεφόµενες τιµές οποιασδήποτε µεθόδου της κοινής 
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διεπαφής του συνόλου των κλάσεων που αποτελούν το πλήρες µοντέλο του item, δηλαδή των 

Item, PhysicalAspect, SemanticAspect και AccessAspect. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class MethodCallProxyArgument extends BaseArgument; 

Η κλάση αναπαριστά ορίσµατα συµβόλων στο γράφηµα σκηνής REVE και, για το σκοπό αυτό, 

είναι αρκετό να κληρονοµεί την βασική κλάση BaseArgument. Σαν αποτέλεσµα, υλοποιεί, 

έµµεσα, τα interfaces Argument, Node και Creatable. 

Η µεθόδος create για την αρχικοποίηση στιγµιότυπων της κλάσης δέχεται ένα όρισµα που 

αντιστοιχεί στο όνοµα της µεθόδου στην οποία αναφέρεται το κάθε στιγµιότυπο. Η µέθοδος θα 

πρέπει να δηλώνει κάποιο τύπο επιστρεφόµενης τιµής (δηλαδή να µην δηλώνεται ως void) και 

να µην επιδέχεται ορίσµατα. Καθώς ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες τις µίας µέθοδοι µε 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά και κοινό όνοµα µεταξύ των κλάσεων που αποτελούν το πλήρες 

µοντέλο του item (ανεξαρτήτως του αν αυτό ισχύει ή όχι για την παρούσα υλοποίηση), η 

εσωτερική απαρίθµηση για τον εντοπισµό της ζητούµενης µεθόδου γίνεται για τις κλάσεις Item, 

PhysicalAspect, SemanticAspect και AccessAspect σε αυτήν ακριβώς τη σειρά και επιλέγεται η 

πρώτη µέθοδος που εντοπίζεται να πληροί όλα τα ζητούµενα κριτήρια. Για την κλάση 

MethodCallProxyArgument συνάγεται ότι ένα όρισµα µπορεί να αναπαριστά πληροφορία µόνο 

σχετικά µε το item στο οποίο ανήκει – όπως αντίστοιχα ισχύει και για ορίσµατα που 

αναπαρίστανται από στιγµιότυπα της κλάσης X3DConnectableArgument – µε αποτέλεσµα η 

πληροφορία που παρέχει το semantic aspect ενός item να περιορίζεται στο item αυτό και µόνο. 

Η κλάση δεν ορίζει καµία πρόσθετη µέθοδο. 

reve.scene.item.access 

Το πακέτο reve.scene.item.access ορίζει κλάσεις που αφορούν το access aspect, για το οποίο 

παρέχει µία συµπαγή υλοποίηση µε βάση τις έννοιες που αναλύονται στην παράγραφο 4.6. 

AccessAspect 

Η κλάση AccessAspect είναι µία υλοποίηση της αφηρηµένης κλάσης AbstractAccessAspect 

που ορίζεται στην παράγραφο 4.6.1. Έτσι, αποτελεί µία συγκεκριµένη και συµπαγή προσέγγιση 

για την αναπαράσταση της διαθέσιµης λειτουργικότητας του item και, κατ’ επέκταση, της 

δυνατότητάς του να συµµετέχει σε αλληλεπιδράσεις στα πλαίσια του εικονικού κόσµου. Όπως 

συµβαίνει και µε τις κλάσεις PhysicalAspect και SemanticAspect, η κλάση AccessAspect είναι 

άρρηκτα δεµένη µε την κλάση Item, αποτελώντας συστατικό της βάσει µίας σχέσης τύπου 

σύνθεσης (composition). 

Η κλάση αποτελεί κατά κύριο λόγο ένα µέσο πρόσβασης στις δοµές αναπαράστασης της 

λειτουργικότητας του item – accesspoint, function, function class, κ.τ.λ. – όπως αυτές 
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ορίζονται στην παράγραφο 4.6.1. Έτσι, σε επίπεδο αναπαράστασης διαχειρίζεται και επιτρέπει 

την πρόσβαση σε πεπερασµένο σύνολο access points. Ως υλοποίηση του access aspect, δεν έχει 

κάποια προκαθορισµένη δοµή καθώς τα access points και τα functions του item δηλώνονται 

αποκλειστικά και στο σύνολό τους από το σχεδιαστή του item και δεν προδιαγράφονται από την 

αναπαράσταση (όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, στην περίπτωση των ειδικευµένων κόµβων του 

PhysicalAspect ή των συµβόλων class, location, orientation, κ.τ.λ. του SemanticAspect). 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class AccessAspect 

  implements NamedMap<AccessPoint>, Node; 

Σύµφωνα µε την παραπάνω δήλωση, η κλάση AccessAspect αποτελεί, ουσιαστικά, µία 

υλοποίηση του generic interface NamedMap µε πρότυπο τον τύπο  AccessPoint<Function>, 

ο οποίος, µε τη σειρά του, αντιπροσωπεύει υλοποιήσεις του generic interface AccessPoint µε 

πρότυπο τον τύπο Function. ∆εδοµένων των ορισµών για τις παραπάνω κλάσεις όπως δίνονται 

στη συνέχεια του κειµένου, αυτό σηµαίνει ότι η κλάση AccessAspect είναι ένα σύνολο access 

points τα οποία αναπαρίστανται από στιγµιότυπα υλοποιήσεων της αφηρηµένης κλάσης 

AccessPoint, και των οποίων οι λειτουργίες αναπαρίστανται από στιγµιότυπα υλοποιήσεων της 

αφηρηµένης κλάσης Function. 

Επιπλέον, ως αναπαράσταση στοιχείων του εικονικού κόσµου – παρά το γεγονός ότι, ακριβώς 

όπως και οι κλάσεις PhysicalAspect και SemanticAspect, δεν µπορεί να υπάρξει αυτόνοµα 

παρά µόνο ως συστατικό της κλάσης Item – η κλάση AccessAspect αποτελεί συστατικό του 

γραφήµατος σκηνής REVE. Κατ’ επέκταση, υλοποιεί το interface Node και, µέσω αυτού, το 

interface Creatable. 

Η κλάση ορίζει τις παρακάτω µεθόδους. 

public void create(); 

Η µέθοδος αρχικοποίησης του access aspect. Καλείται αµέσως µετά τα δηµιουργία ενός 

αντικειµένου AccessAspect και του ορισµού του συνόλου των accesspoints που διαχειρίζεται. 

Η προτεινόµενη αναπαράσταση δεν προβλέπει ορισµό ονόµατος για κόµβους τύπου access 

aspect. Κατά συνέπεια, η µέθοδος δεν δέχεται κάποιο σχετικό όρισµα και δεν αρχικοποιεί 

όνοµα κόµβου, µε αποτέλεσµα η µετέπειτα κλήση της µεθόδου getName σε αντικείµενα της 

συγκεκριµένης κλάσης να επιστρέφει πάντα την τιµή null, όπως ισχύει και στην περίπτωση 

αντικειµένων των κλάσεων PhysicalAspect και SemanticAspect. 

Αν και καθ’ όλα νόµιµο και µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, η µέθοδος αυτή δεν προορίζεται 

για άµεση κλήση από την εφαρµογή, παρά µόνο στην περίπτωση προγραµµατιστικής 

δηµιουργίας και αρχικοποίησης ενός αντικειµένου Item από µηδενική βάση. Σε αναλογία µε 

ό,τι ισχύει για τις αντίστοιχες µεθόδους τως κλάσεων PhysicalAspect και SemanticAspect, είναι 
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σχεδιασµένη έτσι ώστε να καλείται επαναληπτικά από την µέθοδο loadItems της κλάσης Scene, 

για κάθε ένα item που περιγράφεται µέσω των ορίσµατων κλήσης της τελευταίας. 

AccessPoint 

Η κλάση AccessPoint είναι µία παραδειγµατική υλοποίηση της κλάσης AbstractAccessPoint 

όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4.6.1. Με στόχο την αναπαράσταση accesspoints στο 

γράφηµα σκηνής REVE, δηλώνει και υλοποιεί µεθόδους για τη διαχείριση και προσπέλαση του 

συνόλου των functions τις οποίες διαχειρίζονται, καθώς και άλλες σχετικές µε τον µηχανισµό 

ανταπόκρισης της πλατφόρµας σε γεγονότα µετατόπισης και περιστροφής ενός accesspoint, ως 

αποτέλεσµα εκτέλεσης functions ή γενικότερων χωρικών µεταβολών στη φυσική αναπαράσταση 

του item, βάσει του µηχανισµού Java delegation event model. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class AccessPoint implements NamedMap<BaseFunction>, Node; 

Σύµφωνα µε την παραπάνω δήλωση, η κλάση AccessPoint αποτελεί, ουσιαστικά, µία υλοποίηση 

του generic interface NamedMap µε πρότυπο τον τύπο  BaseFunction. ∆εδοµένων των 

σχετικών ορισµών που δίνονται στις σχετικές παραγράφους, αυτό σηµαίνει ότι η κλάση 

AccessPoint δεν είναι άλλο από ένα σύνολο functions τα οποία αναπαρίστανται από 

στιγµιότυπα συµπαγών υλοποιήσεων της αφηρηµένης κλάσης BaseFunction. Ακόµα, δεδοµένου 

ότι το accesspoint είναι – εξ’ ορισµού – συστατικό του γραφήµατος σκηνής REVE, η κλάση 

υλοποιεί το interface Node και, µέσω αυτού, το interface Creatable. 

Η κλάση ορίζει τις παρακάτω µεθόδους. 

public void create(String name, String nodeName); 

Η µέθοδος αρχικοποίησης του access point. Πρέπει να καλείται αµέσως µετά τα δηµιουργία 

ενός αντικειµένου AccessPoint και του ορισµού του συνόλου των functions που αυτό 

διαχειρίζεται, σύµφωνα µε το πρότυπο αργοπορηµένης αρχικοποίησης. Τα ορίσµατά της είναι 

ένα χαρακτηριστικό για το access point όνοµα, το οποίο και χρησιµοποιείται ως όνοµα 

κόµβου, καθώς και το όνοµα του κόµβου του physical aspect του item µε τον οποίο το access 

point σχετίζεται (εξυπακούεται ότι µπορούν να επιλεγούν µόνο κόµβοι για τους οποίους έχει 

πράγµατι οριστεί κάποιο όνοµα). 

public X3DNode getNode(); 

Η µέθοδος επιστρέφει τον κόµβο του physical aspect µε τον οποίο σχετίζεται το access point. 

public void addAccessPointEventListener( 

  AccessPointEventListener l 

); 

public void removeAccessPointEventListener( 

  AccessPointEventListener l 

); 
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Η µέθοδος addAccessPointEventListener προσθέτει το αντικείµενο l στο σύνολο των 

AccessPointEventListener αντικειµένων τα οποία το access point ειδοποιεί – µε βάση το Java 

delegation event model – σε περίπτωση µετατόπισης ή περιστροφής του κόµβου του physical 

aspect µε τον οποίο σχετίζεται. Αντίστοιχα, η µέθοδος removeAccessPointEventListener 

αφαιρεί το αντικείµενο l από το σύνολο των AccessPointEventListeners του access point. Σε 

συνδυασµό µε το interface AccessPointEventListener και την κλάση AccessPointEvent (τα 

οποία αναλύονται παρακάτω), οι δύο αυτές µέθοδοι αποτελούν τη διαθέσιµη σε εφαρµογές 

διεπαφή για χειρισµό περιπτώσεων όπου τα χωρικά χαρακτηριστικά του access point 

επηρεάζουν τα αποτελέσµατα αλληλεπιδράσεων βασισµένων στα functions που αυτό 

διαχειρίζεται. 

AccessPointEventListener 

Το interface αυτό καταδεικνύει ότι κάποιο αντικείµενο έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει 

πληροφόρηση σχετικά µε διαδικασίες γεγονότα τα οποία αφορούν accesspoints. 

Το interface δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public interface AccesspointEventListener; 

Το interface δηλώνει τις παρακάτω µεθόδους. 

public void accessPointTranslated(AccessPointEvent e); 

Η κλήση της µεθόδου αυτής υποδηλώνει ότι ένα accesspoint που παρακολουθείται από το 

υλοποιόν αντικείµενο, έχει µετατοπιστεί, πιθανότατα ως αποτέλεσµα µετακίνησης του item στο 

οποίο το accesspoint ανήκει. Η υλοποίηση της µεθόδου ενσωµατώνει τη λογική αντίδρασης της 

κλάσης του υλοποιούντος αντικειµένου σε γεγονότα µετατόπισης accesspoints που 

παρακολουθούνται. 

public void accessPointRotated(AccessPointEvent e); 

Η κλήση της µεθόδου αυτής υποδηλώνει ότι ένα accesspoint που παρακολουθείται από το 

υλοποιόν αντικείµενο, έχει περιστραφεί, πιθανότατα ως αποτέλεσµα µετακίνησης του item στο 

οποίο το accesspoint ανήκει. Η υλοποίηση της µεθόδου ενσωµατώνει τη λογική αντίδρασης της 

κλάσης του υλοποιούντος αντικειµένου σε γεγονότα περιστροφής accesspoints που 

παρακολουθούνται. 

Για τις δύο παραπάνω µεθόδους, ας σηµειωθεί πως καλούνται, κατά κανόνα, από το 

AccessPoint αντικείµενo που παρακολουθείται, βάσει του Java delegation event model, στου 

οποίου τα AccessPointEventListeners έχει προστεθεί το υλοποιόν αντικείµενο µε τη µέθοδο 

addAccessPointEventListener. 
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AccessPointEvent 

Αντικείµενα της κλάσης AccessPointEvent χρησιµεύουν ως φορείς πρόσθετης πληροφορίας 

σχετικά µε ένα συγκεκριµένο γεγονός µετατόπισης ή περιστροφής ενός accesspoint. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class AccessPointEvent extends java.util.EventObject 

Καθώς είναι σχεδιασµένη ώστε να συµµετέχει σε µία υλοποίηση του Java delegation event 

model, η κλάση επεκτείνει τη βασική κλάση java.util.EventObject για περιγραφή γεγονότων 

στα πλαίσια του συγκεκριµένου προτύπου. Έτσι, παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε την πηγή 

του γεγονότος, µέσω της µεθόδου getSource, η οποία αντιστοιχεί πάντα στο AccessPoint 

αντικείµενο το οποίο το γεγονός αφορά. 

Η κλάση ορίζει την παρακάτω µέθοδο. 

public long getTimestamp(); 

Η µέθοδος επιστρέφει τη χρονική αναφορά του γεγονότος ως προς το Unix Epoch. 

BaseFunction 

Η κλάση BaseFunction είναι µία βασική υλοποίηση της κλάσης AbstractFunction όπως αυτή 

ορίζεται στην παράγραφο 4.6.1. Αποσκοπεί στο να εξυπηρετεί τον ορισµό συµπαγών κλάσεων 

για την αναπαράσταση functions µέσω ειδίκευσης, παρέχοντας για το σκοπό αυτό µία 

πιστοποιηµένη και βελτιστοποιηµένη βάση υλοποιηµένης κοινής λειτουργικότητας, καθώς και, 

σε αντιστοιχία µε την κλάση BaseArgument για ορίσµατα συµβόλων, στον δυναµικό εντοπισµό 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του εικονικού περιβάλλοντος όλων των διαθέσιµων κλάσεων 

αυτού του τύπου. Το τελευταίο χαρακτηριστικό της κλάσης BaseFunction είναι ζωτικής 

σηµασίας για τους µηχανισµούς ορισµού κόσµων από χρήστες του εικονικού περιβάλλοντος. 

Συγκεκριµένα καθιστά δυνατή την επέκταση των δυνατοτήτων ορισµού διαθέσιµης από τα items 

λειτουργικότητας επιτρέποντας την χρήση – κατά την εκτέλεση του εικονικού περιβάλλοντος και 

χωρίς την ανάγκη επέµβασης σε επίπεδο υλοποίησης – functions τις οποίες έχει ορίσει και 

υλοποιήσει ο χρήστης, µε βάση τις εξειδικευµένες ανάγκες της κάθε εφαρµογής, πέραν των ήδη 

υποστηριζόµενων γενικής χρήσης functions τα οποία ορίζονται παρακάτω. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public abstract class BaseFunction implements Executable, Node; 

Ως βασική υλοποίηση, η κλάση ενσωµατώνει όλες τις κοινές ιδιότητες τις οποίες πρέπει να 

έχουν οι κλάσεις – ειδικεύσεις της. Έτσι, υλοποιεί το interface Executable καθώς οι κλάσεις 

αυτές αναπαριστούν functions τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εκτελούνται βάσει του 

Execution API. Ακόµα, δεδοµένου ότι τα functions αυτά είναι – εξ’ ορισµού – συστατικά του 

γραφήµατος σκηνής REVE, υλοποιεί το interface Node και, µέσω αυτού, το interface 
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Creatable. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η λέξη-κλειδί «abstract» στη δήλωση της κλάσης 

υποδηλώνει απλά το ότι δεν είναι επιτρεπτό να δηµιουργηθούν στιγµιότυπα της κλάσης, καθώς 

οι λόγοι ύπαρξής της αφορούν αποκλειστικά και µόνο τον ορισµό κλάσεων – ειδικεύσεων. 

Η κλάση δηλώνει τις παρακάτω µεθόδους: 

public void create(String... args); 

Η µέθοδος αρχικοποίησης στιγµιότυπων συµπαγών κλάσεων-ειδικεύσεων της κλάσης. Με στόχο 

την απεµπλοκή από συγκεκριµένα σύνολα τύπων και – κατ’ επέκταση – συγκεκριµένες 

εφαρµογές, η αρχικοποίηση γίνεται µε βάση το σχεδιαστικό πρότυπο inner και carrier τύπων, 

όπου τα  ορίσµατα της µεθόδου αναπαριστούν τιµές οποιουδήποτε inner τύπου αξιοποιώντας 

τον τύπο String ως carrier, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.2.5. Το γεγονός ότι η κλάση 

δηλώνει και παρέχει µία βασική υλοποίηση για τη µέθοδο αυτή, αντί να µεταθέτει την ευθύνη 

της δήλωσης της στις διάφορες συµπαγείς ειδικεύσεις της, επιτρέπει το δυναµικό χειρισµό 

functions κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εφαρµογής και την επέκταση των διαθέσιµων 

λειτουργιών items από τους ίδιους τους χρήστες, χωρίς να απαιτούνται µεταβολές σε επίπεδο 

υλοποίησης (κάτι που δεν είναι δυνατό να γίνει από χρήστες). 

Καθώς η προτεινόµενη αναπαράσταση επιβάλλει τον ορισµό ονόµατος για κόµβους τύπου 

function, η κλάση προδιαγράφει πως το πρώτο όρισµα της µεθόδου create, όπως αυτή 

υλοποιείται από κλάσεις-ειδικεύσεις, θα χρησιµοποιείται ως όνοµα κόµβου, ενώ η προδιαγραφή 

της σηµασιολογίας των υπολοίπων ορισµάτων αφήνεται στη δικαιοδοσία της κάθε υλοποίησης. 

Όπως προβλέπει το execution API,  η κλάση BaseFunction υλοποιεί τις µεθόδους 

addExecutionEventListener και removeExecutionEventListener,  οι οποίες χρησιµοποι-

ούνται, κατά κύριο λόγο, από actions στα πλαίσια της υλοποίησης του µοντέλου 

αλληλεπίδρασης εικονικών πρακτόρων-items, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5.4.3. 

Ειδικότερα, οι µέθοδοι αυτές επιτρέπουν την παρακολούθηση της διαδικασίας εκτέλεσης των 

selected functions ενός action, αλλά και την ελεγχόµενη και συγχρονισµένη εκτέλεση 

πολλαπλών παράλληλων functions αν κάτι τέτοιο είναι επιθυµητό. 

X3DFieldFunction 

Η κλάση X3DFieldFunction είναι µία υλοποίηση function η εκτέλεση του οποίου έχει ως 

αποτέλεσµα ορισµένη µεταβολή της τιµής συγκεκριµένου πεδίου συγκεκριµένου κόµβου X3D 

του physical aspect του item. Είναι η µία από τις τρεις διαθέσιµες από την πλατφόρµα γενικής 

χρήσης υλοποιήσεις function. Αποσκοπεί στο να επιτρέπει την επίδραση τρίτων πλευρών στη 

φυσική αναπαράσταση του item µέσω της διαθέσιµης από αυτό λειτουργικότητας, 

δηµιουργώντας µία «ζωντανή» σύνδεση µεταξύ ενός function κάποιου accesspoint του access 

aspect και ενός πεδίου κάποιου κόµβου του physical aspect. Σαν υλοποίηση, αποτελεί µία απλή, 

γενικής χρήσης προσέγγιση στο ζητούµενο αυτό, καθώς δεν πραγµατοποιεί καµία επεξεργασία 
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στην τιµή που θέτει στο πεδίο στο οποίο αναφέρεται αλλά, αντίθετα, την θέτει ως έχει, 

αντιµετωπίζοντας πιθανά θέµατα ασυµβατότητας συστηµάτων τύπων µε βάση το σχεδιαστικό 

πρότυπο inner και carrier τύπων. Ως τέτοια, αποτελεί περισσότερο, µάλλον, έναν οδηγό για 

πρόσθετες, πολυπλοκότερες υλοποιήσεις ανάλογης λειτουργικότητας functions, παρά έναν 

πλήρη µηχανισµό άµεσης και έµµεσης (µέσω της µετέπειτα µεταβολής του σηµασιολογικού 

περιεχοµένου του semantic aspect) επίδρασης στο µοντέλο του item. Εντούτοις, µε ελάχιστο 

δηµιουργικό σχεδιασµό, µπορεί να καλύψει πλήθος αναγκών ορισµού λειτουργικότητας items 

σε απλά σενάρια. Σε συνδυασµό µε την κλάση X3DConnectableArgument που ορίζεται 

παραπάνω, αποτελεί το δεύτερο από τα δύο στοιχεία του υποστηριζόµενου από την 

αναπαράσταση µοντέλου αλληλεπίδρασης µεταξύ του physical aspect, από τη µία πλευρά, 

καθώς και των semantic και access aspects, από την άλλη. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class X3DFieldFunction extends BaseFunction; 

Η κλάση αναπαριστά functions στο γράφηµα σκηνής REVE και, για το σκοπό αυτό, είναι 

αρκετό να κληρονοµεί την βασική κλάση BaseFunction. Σαν αποτέλεσµα, υλοποιεί, έµµεσα, τα 

interfaces Node, Creatable και Executable. 

Η µέθοδος create για την αρχικοποίηση στιγµιότυπων της κλάσης δέχεται, εκτός από το όνοµα 

κόµβου, δύο ορίσµατα, µε την ακόλουθη σηµασιολογία. 

1. Το όνοµα ενός κόµβου του physical aspect του item στο οποίο ανήκει στιγµιότυπο ως 

function κάποιου accesspoint του access aspect του. Συνάγεται ότι ένα τέτοιο function 

µπορεί να επιδρά µόνο στο item στο οποίο ανήκει, µε αποτέλεσµα η λειτουργικότητα 

επίδρασης σε φυσική αναπαράσταση που παρέχει συνολικά το access aspect ενός item να 

στοχεύει µόνο το item αυτό. Είναι προφανές ότι µε το µηχανισµό αυτό µπορεί να γίνει 

αναφορά µόνο σε κόµβους για τους οποίους έχει πράγµατι οριστεί κάποιο όνοµα. 

2. Το όνοµα ενός πεδίου του παραπάνω κόµβου. Το πεδίο θα πρέπει να είναι εγγράψιµο 

(δηλαδή, τύπου outputOnly [X3D2009]). 

Η µέθοδος execute για την εκτέλεση του function που αντιπροσωπεύει το στιγµιότυπο δέχεται 

ένα όρισµα που καθορίζει την τιµή που θα τεθεί ως αποτέλεσµα της εκτέλεσης στο πεδίο που 

ορίζεται µε βάση τα δύο ορίσµατα της µεθόδου create. Η περίπτωση όπου η ζητούµενη τιµή 

είναι null καλύπτεται από το σχεδιαστικό πρότυπο inner και carrier τύπων µε χρήση της 

δεσµευµένης, carrier τύπου java.lang.String, τιµής “<null>”. Η εκτέλεση της µεθόδου 

αποτυγχάνει όταν (α) δεν υπάρχει κόµβος του physical aspect µε το επιθυµητό όνοµα, (β) όταν 

ο κόµβος δεν έχει πεδίο µε το επιθυµητό όνοµα, ή (γ) όταν το πεδίο δεν είναι εγγράψιµο. 
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AccessPointTranslateFunction 

Η κλάση AccessPointTranslateFunction είναι µία υλοποίηση function η εκτέλεση του οποίου 

έχει ως αποτέλεσµα τη σχετική µετατόπιση του accesspoint στο οποίο ανήκει το function στο 

χώρο. Είναι η δεύτερη από τις τρεις διαθέσιµες από την πλατφόρµα γενικής χρήσης 

υλοποιήσεις function. Έχει ως στόχο τη ρεαλιστικότερη τοποθέτηση του item  στο χώρο ως 

αποτέλεσµα εκτέλεσης ενεργειών µετακίνησης, καθώς το accesspoint είναι το µόνο που µπορεί 

να θεωρηθεί ως το σηµείο εφαρµογής των αποτελεσµάτων της εκτέλεσης µίας λειτουργίας όταν 

οποιοδήποτε άλλο σηµείο της φυσικής αναπαράστασης του item είναι εννοιολογικά άσχετο µε 

τη λειτουργία αυτή. Για παράδειγµα, όταν ένας άνθρωπος µετακινεί κάποιο αντικείµενο (π.χ. 

χαρτοφύλακας) εφαρµόζοντας δύναµη σε κάποιο σηµείο του σώµατος του αντικειµένου αυτού 

(π.χ. χειρολαβή), το αντικείµενο καταλήγει έµµεσα να τοποθετείται στο χώρο ως αποτέλεσµα 

της άµεσης και συγκεκριµένης τοποθέτηση στο χώρο του σηµείου εφαρµογής της δύναµης. Η 

δε ενέργεια η οποία αποσκοπεί σε αυτό το αποτέλεσµα παραµετροποιείται ως προς την τελική 

θέση του σηµείου εφαρµογής της δύναµης και όχι ως προς τη θέση κάποιου άλλου µέρους του 

σώµατος του αντικειµένου (στο παραπάνω παράδειγµα, η µετακίνηση του χαρτοφύλακα έχει ως 

αποτέλεσµα την τοποθέτηση της χειρολαβής, και όχι κάποιο άλλο µέρος του χαρτοφύλακα, σε 

συγκεκριµένο σηµείο στο χώρο). Είναι προφανές ότι η κλάση αυτή έχει ως απώτερο στόχο την 

υποστήριξη και την αύξηση του ρεαλισµού συµπεριφορών εικονικών πρακτόρων που 

περιλαµβάνουν µετακίνηση items στο χώρο. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class AccessPointTranslateFunction extends BaseFunction; 

Η κλάση αναπαριστά functions στο γράφηµα σκηνής REVE και, για το σκοπό αυτό, είναι 

αρκετό να κληρονοµεί την βασική κλάση BaseFunction. Σαν αποτέλεσµα, υλοποιεί, έµµεσα, τα 

interfaces Node, Creatable και Executable. 

Η µέθοδος create για την αρχικοποίηση στιγµιότυπων της κλάσης δεν δέχεται κανένα όρισµα 

εκτός από το όνοµα κόµβου. 

Η µέθοδος execute για την εκτέλεση του function που αντιπροσωπεύει το στιγµιότυπο δέχεται 

ένα όρισµα, το οποίο καθορίζει την ζητούµενη σχετική µετατόπιση του accesspoint στο οποίο 

ανήκει το function στο χώρο. Η υλοποίηση της κλάσης εξασφαλίζει ότι η τιµή θέσης που θα 

δοθεί στον κόµβο-ρίζα του physical aspect του item (ο οποίος είναι και είναι υπεύθυνος για την 

τοποθέτηση του item στο χώρο) ως αποτέλεσµα της εκτέλεσης του function, θα είναι τέτοια 

ώστε η τελική τοποθέτηση του accesspoint στο χώρο να είναι η ζητούµενη. Η εκτέλεση της 

µεθόδου αποτυγχάνει όταν το όρισµα δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως τιµή inner τύπου 

javax.vecmath.Vector3d. 
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AccessPointRotateFunction 

Η κλάση AccessPointRotateFunction είναι µία υλοποίηση function η εκτέλεση του οποίου έχει 

ως αποτέλεσµα το σχετικό προσανατολισµό του accesspoint στο οποίο ανήκει το function στο 

χώρο. Είναι η τρίτη από τις τρεις διαθέσιµες από την πλατφόρµα γενικής χρήσης υλοποιήσεις 

function. Έχει ως στόχο τη ρεαλιστικότερη τοποθέτηση του item  στο χώρο ως αποτέλεσµα 

εκτέλεσης ενεργειών περιστροφής, σε αντιστοιχία µε την κλάση AccessPointTranslateFunction 

η οποία αφορά ενέργειες µετακίνησης. Για παράδειγµα, όταν ένας άνθρωπος περιστρέφει κάποιο 

υλικό αντικείµενο στο χώρο (π.χ. φωτογραφική µηχανή) ο στόχος του είναι να αποκτήσει 

κάποιο συγκεκριµένο µέρος του αντικειµένου αυτού ένα ζητούµενο προσανατολισµό (π.χ. 

φακός). Η δε ενέργεια η οποία αποσκοπεί σε αυτό το αποτέλεσµα παραµετροποιείται ως προς 

τον τελικό προσανατολισµό του σηµείου εφαρµογής της δύναµης και όχι ως προς τον 

προσανατολισµό κάποιου άλλου µέρους του σώµατος του αντικειµένου (στο παραπάνω 

παράδειγµα, η περιστροφή που εφαρµόζει ο άνθρωπος στη φωτογραφική µηχανή 

προσανατολίζει το φακό της, και όχι κάποιο άλλο µέρος του σώµατός της, σε συγκεκριµένη 

διεύθυνση στο χώρο). Είναι προφανές ότι, όπως και η AccessPointTranslateFunction, η κλάση 

αυτή έχει ως απώτερο στόχο την υποστήριξη και την αύξηση του ρεαλισµού συµπεριφορών 

εικονικών πρακτόρων που περιλαµβάνουν περιστροφή items στο χώρο. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class AccessPointRotateFunction extends BaseFunction; 

Η κλάση αναπαριστά functions στο γράφηµα σκηνής REVE και, για το σκοπό αυτό, είναι 

αρκετό να κληρονοµεί την βασική κλάση BaseFunction. Σαν αποτέλεσµα, υλοποιεί, έµµεσα, τα 

interfaces Node, Creatable και Executable. 

Η µέθοδος create για την αρχικοποίηση στιγµιότυπων της κλάσης δεν δέχεται κανένα όρισµα 

εκτός από το όνοµα κόµβου. 

Η µέθοδος execute για την εκτέλεση του function που αντιπροσωπεύει το στιγµιότυπο δέχεται 

ένα όρισµα, το οποίο καθορίζει την ζητούµενη σχετική περιστροφή του accesspoint στο οποίο 

ανήκει το function στο χώρο. Η υλοποίηση της κλάσης εξασφαλίζει ότι οι τιµές θέσης και 

προσανατολισµού που θα δοθούν στον κόµβο – ρίζα του physical aspect του item (ο οποίος 

είναι και είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση και τον προσανατολισµό του item στο χώρο) ως 

αποτέλεσµα της εκτέλεσης του function, θα είναι τέτοια ώστε ο τελικός προσανατολισµός του 

accesspoint στο χώρο να είναι ο ζητούµενος. Η εκτέλεση της µεθόδου αποτυγχάνει όταν το 

όρισµα δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως τιµή inner τύπου javax.vecmath.AxisAngle4d. 

reve.scene.item.body 

Το πακέτο reve.scene.item.body ορίζει κλάσεις που αφορούν το Εικονικό Σώµα ως ειδική 

κατηγορία item µε πρόσθετες δυνατότητες αντίληψης και αλληλεπίδρασης µε άλλα items, για το 
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οποίο παρέχει µία συµπαγή υλοποίηση µε βάση τις έννοιες που αναλύονται στο κεφάλαιο 5 και 

στις σχεδιαστικές αποφάσεις της παραγράφου 7.2. 

Body 

Η κλάση Body στοχεύει στην αναπαράσταση του εικονικού σώµατος ως ειδική κατηγορία item 

και έτσι αποτελεί ειδίκευση της κλάσης Item. Σαν υλοποίηση, ο ρόλος της περιορίζεται στο να 

διαχειρίζεται τα perception και activity aspects του εικονικού σώµατος, να υποστηρίζει την 

αλληλεπίδρασή τους µε άλλα µέρη του γραφήµατος σκηνής REVE στα πλαίσια των 

διαδικασιών αντίληψης άλλων items και αλληλεπίδρασης µε άλλα items, καθώς και την 

πρόσβαση συστατικών ελέγχου συµπεριφοράς σε αυτά. 

Για λόγους απλότητας, απόδοσης αλλά και κάλυψης των σχεδιαστικών και λειτουργικών 

απαιτήσεων των περιπτώσεων χρήσης που καλείται να υποστηρίξει η κλάση Body, η πλατφόρµα 

δεν ορίζει τα perception και activity aspects ως αυτόνοµες κλάσεις, όπως στην περίπτωση των 

PhysicalAspect, SemanticAspect και AccessAspect. Αντίθετα, η κλάση Body παρέχει την 

απαιτούµενη λειτουργικότητα έµµεσου ορισµού τους και πρόσβασης σε αυτές ως συλλογές από 

sensors και effectors, αντίστοιχα. 

Η κλάση εισάγει στον εικονικό κόσµο ένα συγκεκριµένο debug artifact που σχετίζεται 

εννοιολογικά και πρακτικά µε το εικονικό σώµα, αξιοποιώντας το physical aspect του 

αντίστοιχου item χάρη σε µία εξειδικευµένη υλοποίηση της µεθόδου create. Αυτό είναι το VA 

name, το οποίο είναι µία απεικόνιση του ονόµατος του εικονικού πράκτορα, µε χρήση της 

τεχνικής billboard [X3D2009] (προσανατολισµός του άξονα z του συστήµατος συντεταγµένων 

της απεικόνισης προς το ενεργό σηµείο κατόπτευσης, µε αποτέλεσµα η απεικόνιση να είναι 

πάντα στραµµένη προς τον παρατηρητή) και σε ορισµένη απόσταση από το µέγιστο όριο στον 

άξονα y του OBB του. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class Body extends Item; 

Ως ειδική κατηγορία item, η κλάση Body δηλώνεται ως ειδίκευση της κλάσης Item και έτσι 

κληρονοµεί όλη την βασική υλοποίηση και κοινή διεπαφή της. Επιπλέον, αποτελεί µέρος του 

γραφήµατος σκηνής REVE και υλοποιεί έµµεσα τα interfaces Node και Creatable. 

Η κλάση ορίζει τις παρακάτω µεθόδους. 

public List<Sensor> getSensors(); 

public List<Effector> getEffectors(); 

Οι µέθοδοι αυτές επιτρέπουν την πρόσβαση στο perception και το activity aspect του εικονικού 

σώµατος, αντίστοιχα, µε τη µορφή συλλογών από στιγµιότυπα των κλάσεων Sensor και Effector 

οι οποίες, όπως ορίζεται αργότερα, αναπαριστούν sensors και effectors στα πλαίσια της 

πλατφόρµας. Η αναφορά που επιστρέφεται από την κάθε µία επιτρέπει, µέσω της κοινής 
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διεπαφής του interface java.util.List, την πρόσθεση και αφαίρεση στοιχείων στην αντίστοιχη 

συλλογή πριν την αρχικοποίηση του στιγµιότυπου, καθώς και την µετέπειτα πρόσβαση σε αυτά 

τόσο από τον εικονικό κόσµο όσο και από συστατικά ελέγχου συµπεριφοράς. 

reve.scene.item.body.perception 

Το πακέτο reve.scene.body.perception ορίζει κλάσεις που αφορούν το perception aspect, για 

το οποίο παρέχει µία συµπαγή υλοποίηση µε βάση τις έννοιες που αναλύονται στην παράγραφο 

5.3 και τις σχεδιαστικές αποφάσεις της παραγράφου 7.2. 

Sensor 

Το interface Sensor ορίζει την κοινή διεπαφή της αφηρηµένης κλάσης AbstractSensor, όπως 

αυτή ορίζεται στην παράγραφο 5.3.1, µε στόχο τον µετέπειτα ορισµό αφηρηµένων και 

συµπαγών υλοποιήσεων. Στόχος του είναι η αναπαράσταση ενός sensor ως συστατικό του 

γραφήµατος σκηνής REVE και η διασφάλιση της διαθεσιµότητας της κοινής για όλα τα sensors 

διεπαφής. Έτσι, δηλώνει µεθόδους για τον χειρισµό της διαδικασίας αντίληψης, τον καθορισµό 

των παραµέτρων του field-of-sense, την πρόσβαση και την χρονική αναφορά σε αποθηκευµένα 

percepts, καθώς και την υποστήριξη της χωρικής εξάρτησης του sensor από το εικονικό σώµα. 

Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό του σε σχέση µε τον τυπικό ορισµό του sensor (παράγραφος 

5.3.1) είναι η έννοιες της οριζόντιας και της κατακόρυφης ανάλυσης. Mε βάση τις τιµές rh και rv, 

αντίστοιχα, των τελευταίων, το field-of-sense υποδιαιρείται σε µέρη ίδιων µε αυτό dsnear και dsfar, 

αλλά µε οριζόντιο εύρος ίσο µε hh/rh και κατακόρυφο εύρος ίσο µε hv/rv, ενώ ένα item 

θεωρείται αντιληπτό µόνο αν τέµνει περισσότερες της µίας υποδιαιρέσεις. ∆ιαισθητικά, η 

διαδικασία αυτή µπορεί να παροµοιασθεί µε τη δηµιουργία ενός πλέγµατος ακτίνων µε κέντρο 

c, πλήθους rh στον οριζόντιο και rv στον κατακόρυφο άξονα του field-of-sense: µόνο items τα 

οποία τέµνονται µε τουλάχιστον µία ακτίνα (και, πάντα, βρίσκονται µέσα στο field-of-sense) 

θεωρούνται αντιληπτά. Η προσθήκη αυτή έχει ως στόχο την αποτελεσµατική, αποδοτική και 

προσαρµόσιµη στις διαφορετικές ανάγκες της κάθε εφαρµογής, µεταφορά του τυπικού 

σχεδιασµού του sensor στο επίπεδο της υλοποίησης σε υπολογιστικά συστήµατα από τα οποία 

απαιτείται να λειτουργούν σε πραγµατικό χρόνο αλλά µε περιορισµένους πόρους. 

Το interface είναι ζωτικής σηµασίας για τους µηχανισµούς ορισµού εικονικών σωµάτων από 

χρήστες του εικονικού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα καθιστά δυνατή την επέκταση των 

δυνατοτήτων ορισµού σηµασιολογίας items επιτρέποντας την χρήση – κατά την εκτέλεση του 

εικονικού περιβάλλοντος και χωρίς την ανάγκη επέµβασης σε επίπεδο υλοποίησης – sensors 

που έχει ορίσει και υλοποιήσει ο χρήστης, µε βάση τις εξειδικευµένες ανάγκες της κάθε 

εφαρµογής όπως επίσης και του τι αναπαριστά το κάθε εικονικό σώµα, πέραν του ήδη 

υποστηριζόµενου γενικής χρήσης sensor ο οποίος ορίζεται παρακάτω. 

Το interface δηλώνεται όπως παρακάτω. 
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public interface Sensor extends Node; 

Ως αναπαράσταση sensors, στιγµιότυπα του interface συµµετέχουν στο γράφηµα σκηνής 

REVE. Για το σκοπό αυτό to interface, επεκτείνει το βασικό interface Node, όπως επίσης και, 

µέσω αυτού, το interface Creatable. 

Η κλάση δηλώνει τις παρακάτω µεθόδους: 

public void create(String... args); 

Η µέθοδος αρχικοποίησης στιγµιότυπων του interface. Με στόχο την απεµπλοκή από 

συγκεκριµένα σύνολα τύπων και, κατ’ επέκταση, συγκεκριµένες εφαρµογές, η αρχικοποίηση 

γίνεται µε βάση το σχεδιαστικό πρότυπο inner και carrier τύπων: τα  ορίσµατα της µεθόδου 

αναπαριστούν τιµές οποιουδήποτε inner τύπου αξιοποιώντας τον τύπο String ως carrier, όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 7.2.5. Το γεγονός ότι το interface δηλώνει τη µέθοδο αυτή, αντί να 

µεταθέτει την ευθύνη της δήλωσης της στις υλοποιήσεις του, επιτρέπει το δυναµικό χειρισµό 

sensors κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εφαρµογής και την επέκταση των διαθέσιµων σε 

εικονικούς πράκτορες δυνατοτήτων αντίληψης από τους ίδιους τους χρήστες, χωρίς να 

απαιτούνται µεταβολές σε επίπεδο υλοποίησης (κάτι που δεν είναι δυνατό να γίνει από χρήστες). 

Καθώς η προτεινόµενη αναπαράσταση επιβάλλει τον ορισµό ονόµατος για κόµβους τύπου 

sensor, η προδιαγραφή του interface ορίζει ότι το πρώτο όρισµα της µεθόδου create, όπως 

αυτή υλοποιείται από συµπαγείς κλάσεις, θα χρησιµοποιείται ως όνοµα κόµβου, ενώ η 

σηµασιολογία των υπολοίπων ορισµάτων αφήνεται στη δικαιοδοσία της κάθε υλοποίησης. 

public void sense(); 

Η µέθοδος εφαρµόζει τη διαδικασία αντίληψης, όπως αυτή υλοποιείται από το συγκεκριµένο 

sensor. Ας σηµειωθεί ότι η µέθοδος δεν παρέχει καµία πληροφόρηση, µέσω επιστρεφόµενης 

τιµής ή ορίσµατος, σχετικά µε την εξέλιξη της διαδικασίας – συµπεράσµατα σχετικά µε τα 

αποτελέσµατά της µπορούν να εξαχθούν µόνο ως αποτέλεσµα επεξεργασίας των διαθέσιµων 

από το sensor συνόλων percepts. 

public void process(); 

Η µέθοδος εφαρµόζει τις διαδικασίες επεξεργασίας αισθητηρίων δεδοµένων, όπως αυτές 

υλοποιούνται από το συγκεκριµένο sensor, επί των αποτελεσµάτων της πλέον πρόσφατης 

κλήσης της µεθόδου sense. Όπως και στην περίπτωση της sense, ούτε η µέθοδος process 

παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε την εξέλιξη της διαδικασίας, ενώ, συµπεράσµατα σχετικά µε 

τα αποτελέσµατά της µπορούν να εξαχθούν µόνο ως αποτέλεσµα επεξεργασίας των διαθέσιµων 

από το sensor συνόλων percepts. 

public BaseCompoundSymbol[] get(long t); 

Η µέθοδος επιστρέφει ένα σύνολο percepts για τη χρονική στιγµή t, µε βάση τη λογική που 

ορίζεται στην παράγραφο 5.3.5. Ας σηµειωθεί ότι, καθώς η πλατφόρµα δεν παρέχει καµία άλλη 
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πληροφορία ανά percept πέραν του αναπαριστώµενου συµβόλου, η µέθοδος επιστρέφει απ’ 

ευθείας ένα σύνολο συµβόλων, χωρίς να βασίζεται σε κάποια συµπαγή υλοποίηση της κλάσης 

AbstractPercept. 

public long getLastSenseTimestamp(); 

Η µέθοδος επιστρέφει τη χρονική αναφορά του πιο πρόσφατου διαθέσιµου συνόλου percepts, 

σε milliseconds από το Unix Epoch. 

public float getHFOV(); 

Η µέθοδος επιστρέφει το οριζόντιο εύρος του οπτικού πεδίου του sensor, σε ακτίνια (βλ. 

παράγραφο 5.3.3.4, hh). 

public float getVFOV(); 

Η µέθοδος επιστρέφει το κατακόρυφο εύρος του οπτικού πεδίου του sensor, σε ακτίνια (βλ. 

παράγραφο 5.3.3.4, hv). 

public float getMaxDistance() 

Η µέθοδος επιστρέφει τη µέγιστη απόσταση στην οποία το sensor είναι ικανό να αντιληφθεί 

items (βλ. παράγραφο 5.3.3.4, dsfar). 

public float getMinDistance(); 

Η µέθοδος επιστρέφει την ελάχιστη απόσταση στην οποία το sensor είναι ικανό να αντιληφθεί 

items (βλ. παράγραφο 5.3.3.4, dsnear). 

public int getHRes(); 

Η µέθοδος επιστρέφει την οριζόντια ανάλυση rh του sensor. 

public int getVRes(); 

Η µέθοδος επιστρέφει την κατακόρυφη ανάλυση rv του sensor. 

public X3DNode getNode(); 

H µέθοδος επιστρέφει µία αναφορά στον κόµβο του physical aspect µε τον οποίο το sensor σχετίζεται. 

public float[] getTranslationAdjustment(); 

Η µέθοδος επιστρέφει τη σχετική µετατόπιση του sensor στο σύστηµα συντεταγµένων του 

κόµβου του physical aspect µε τον οποίο το sensor σχετίζεται, ως τιµή τρισδιάστατης 

µετατόπισης σε µορφή πεπλατυσµένου πίνακα. 

public float getRotationAdjustment(); 

Η µέθοδος επιστρέφει το σχετικό προσανατολισµό του sensor στο σύστηµα συντεταγµένων του 

κόµβου του physical aspect µε τον οποίο το sensor σχετίζεται, ως τιµή περιστροφής υπό γωνία 

γύρω από άξονα σε µορφή πεπλατυσµένου πίνακα. 
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OrthogonalViewFrustumRaycastingSensor 

Η κλάση OrthogonalViewFrustumRaycastingSensor είναι µία παραδειγµατική υλοποίηση 

sensor για εικονικά σώµατα βασισµένη σε συγκεκριµένες σχεδιαστικές αποφάσεις καθώς και σε 

µία απλουστευµένη µορφή του µοντέλου αντίληψης που ορίζεται στην παράγραφο 5.3.3.4 (για 

λόγους απόδοσης και καθώς αποτελεί περισσότερο µία χρηστική υλοποίηση για κάλυψη απλών 

αναγκών παρά µία υλοποίηση αναφοράς για πραγµατική χρήση). 

Έτσι, µε στόχο την αυξηµένη πιστευτότητα σε επίπεδο αποτελεσµάτων της διαδικασίας 

αντίληψης, η υλοποίηση της κλάσης υιοθετεί µία λογική βασισµένη στην έννοια του raycasting 

[Foley1990] για τον χειρισµό περιπτώσεων (µερικής ή µηδενικής) αντιληπτότητας items 

σύµφωνα µε τη σχετική τους διάταξη µε άλλα items και τα χαρακτηριστικά του sensor (θέση, 

προσανατολισµός). Συγκεκριµένα, σε κάθε εκτέλεση της διαδικασία αντίληψης, προσοµοιώνεται 

η «εκτόξευση» πεπερασµένου αριθµού ακτίνων από το κέντρο του field-of-sense του sensor και 

εντός των ορίων του και επιλέγονται για περεταίρω επεξεργασία µόνο τα items εκείνα τα οποία 

τέµνονται µε έστω και µία ακτίνα και βρίσκονται στην ελάχιστη απόσταση από το κέντρο του 

field-of-sense σε σχέση µε όλα τα items που τέµνονται µε την ίδια ακτίνα (διαισθητικά, το 

πρώτο item που συναντά η ακτίνα). Ουσιαστικά, η διαδικασία αυτή προσεγγίζει την αντίστοιχη 

διαδικασία της όρασης και εξασφαλίζει ότι δεν θα παραχθούν percepts για items που 

καλύπτονται ολοκληρωτικά από άλλα. 

Επιπλέον, η υλοποίηση της κλάσης υιοθετεί µία συγκεκριµένη προσέγγιση στο field-of-sense 

όπως αυτό, σύµφωνα µε την οποία το field-of-sense δεν έχει την µορφή που περιγράφεται στην 

παράγραφο 5.3.3.4, αλλά, αντίθετα, έχει σχήµα ορθογώνιας κόλουρης πυραµίδας (orthogonal 

frustum), όπως φαίνεται στο σχήµα α.1 παρακάτω, η οποία ορίζεται ως εξής. 

• Τα N = (ntl, ntr, nbr, nbl) και F = (ftl, ftr, fbt, fbl) είναι τετράγωνα. 

• Οι προεκτάσεις των ευθύγραµµων τµηµάτων (ftl, ntl), (ftr, ntr), (fbr, nbr) και (ftl, nbl) 

τέµνονται όλες στο κέντρο c του field-of-sense. 

• Οι αποστάσεις µεταξύ του c και των N και F είναι ίσες µε dsnear και dsfar, αντίστοιχα. 

• vhnblcntlfblcftlnbrcntrfbrcftr =∠=∠=∠=∠ ),,(),,(),,(),,(  

• hhnblcnbrfblcfbrntlcntrftlcftr =∠=∠=∠=∠ ),,(),,(),,(),,(  

Όπως είναι προφανές, µία αδυναµία της συγκεκριµένης προσέγγισης είναι ότι δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τον ορισµό field-of-sense µε γωνίες hh ή/και hv τιµής µεγαλύτερης του ̟, 

ενώ δυσχεραίνει τον ορισµό field-of-sense όταν οι γωνίες αυτές λαµβάνουν τιµές κοντά στο ̟. 

Έτσι, είναι καταλληλότερη για µοντέλα αντίληψης βασισµένα στις δυνατότητες όρασης 

βιολογικών οργανισµών στο φυσικό κόσµο. 
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Σχήµα Α.1 – Α̟λο̟οιηµένη µορφή field-of-sense για την ̟λατφόρµα 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class OrthogonalViewFrustumSensor implements Sensor 

Η κλάση αποτελεί αναπαράσταση sensor στο γράφηµα σκηνής REVE και, για το λόγο αυτό, 

υλοποιεί το interface Sensor, υλοποιώντας, έτσι, έµµεσα και τα interfaces Node και Creatable. 

Η µέθοδος create για την αρχικοποίηση στιγµιότυπων της κλάσης δέχεται, εκτός από το όνοµα 

κόµβου, τα παρακάτω ορίσµατα, στη σειρά µε την οποία καταγράφονται και µε την προφανή 

σηµασιολογία: minDistance (double), maxDistance (double), hFOV (double), vFOV 

(double), hRes (int), vRes (int), translationAdjustment (τρισδιάστατη µετατόπιση) και 

rotationAdjustment (τρισδιάστατη περιστροφή). Για όλα τα ορίσµατα χρησιµοποιείται ο τύπος 

java.lang.String ως carrier τύπος. 

Η κλάση δεν ορίζει καµία πρόσθετη µέθοδο. 

reve.scene.item.body.activity 

Το πακέτο reve.scene.body.activity ορίζει κλάσεις που αφορούν το activity aspect, για το οποίο 

παρέχει µία συµπαγή υλοποίηση µε βάση τις έννοιες που αναλύονται στην παράγραφο 5.4 και 

τις σχεδιαστικές αποφάσεις της παραγράφου 7.2. 

Effector 

Η κλάση Effector είναι µία παραδειγµατική υλοποίηση της κλάσης AbstractEffector όπως 

αυτή ορίζεται στην παράγραφο 5.4.1. Με στόχο την αναπαράσταση effectors στο γράφηµα 

σκηνής REVE, δηλώνει και υλοποιεί µεθόδους για τη διαχείριση και προσπέλαση του συνόλου 

των actions τις οποίες το effector διαχειρίζεται. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class Effector 
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  implements NamedMap<BaseAction> 

  extends BaseNode; 

Σύµφωνα µε την παραπάνω δήλωση, η κλάση Effector αποτελεί, ουσιαστικά, µία υλοποίηση του 

generic interface NamedMap µε πρότυπο τον τύπο  BaseAction. ∆εδοµένων των σχετικών 

ορισµών που δίνονται στις σχετικές παραγράφους, αυτό σηµαίνει ότι η κλάση Effector δεν είναι 

άλλο από ένα σύνολο actions τα οποία αναπαρίστανται από στιγµιότυπα συµπαγών υλοποιήσεων 

της αφηρηµένης κλάσης BaseAction. Ακόµα, δεδοµένου ότι το effector είναι – εξ’ ορισµού – 

συστατικό του γραφήµατος σκηνής REVE, κληρονοµεί την βασική κλάση BaseNode και 

υλοποιεί, έτσι, έµµεσα και τα interfaces Node και Creatable. 

Η κλάση ορίζει τις παρακάτω µεθόδους. 

public void create(String name, String nodeName); 

Η µέθοδος αρχικοποίησης του effector. Πρέπει να καλείται αµέσως µετά τα δηµιουργία ενός 

αντικειµένου Effector και του ορισµού του συνόλου των actions που αυτό διαχειρίζεται, 

σύµφωνα µε το πρότυπο αργοπορηµένης αρχικοποίησης. Τα ορίσµατά της είναι ο µοναδικός 

προσδιοριστής του effector και ο προσδιοριστής του κόµβου του physical aspect του εικονικού 

σώµατος µε τον οποίο το effector σχετίζεται (εξυπακούεται ότι µπορούν να επιλεγούν µόνο 

κόµβοι για τους οποίους έχει πράγµατι οριστεί κάποιος προσδιοριστής). 

public X3DNode getNode(); 

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει τον κόµβο του physical aspect µε τον οποίο σχετίζεται ο effector. 

BaseAction 

Η κλάση BaseAction είναι µία βασική υλοποίηση της κλάσης AbstractAction όπως αυτή 

ορίζεται στην παράγραφο 5.4.1. Αποσκοπεί στο να εξυπηρετεί τον ορισµό συµπαγών κλάσεων 

για την αναπαράσταση actions µέσω ειδίκευσης, παρέχοντας για το σκοπό αυτό µία 

πιστοποιηµένη και βελτιστοποιηµένη βάση υλοποιηµένης κοινής λειτουργικότητας, καθώς και, 

σε αντιστοιχία µε τις κλάσεις BaseArgument για ορίσµατα συµβόλων και BaseFunction για 

functions, στον δυναµικό εντοπισµό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του εικονικού 

περιβάλλοντος όλων των διαθέσιµων κλάσεων αυτού του τύπου. Το τελευταίο χαρακτηριστικό 

της κλάσης BaseAction είναι ζωτικής σηµασίας για τους µηχανισµούς ορισµού κόσµων και 

εικονικών σωµάτων από χρήστες του εικονικού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα καθιστά δυνατή 

την επέκταση των δυνατοτήτων ορισµού δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης µεταξύ εικονικών 

σωµάτων και items επιτρέποντας την χρήση – κατά την εκτέλεση του εικονικού περιβάλλοντος 

και χωρίς την ανάγκη επέµβασης σε επίπεδο υλοποίησης – actions τις οποίες έχει ορίσει και 

υλοποιήσει ο χρήστης, µε βάση τις εξειδικευµένες ανάγκες της κάθε εφαρµογής, πέραν των ήδη 

υποστηριζόµενων γενικής χρήσης actions τα οποία ορίζονται παρακάτω. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 
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public abstract class BaseAction 

  implements Executable, ExecutionEventListener 

  extends BaseNode; 

Ως βασική υλοποίηση, η κλάση ενσωµατώνει όλες τις κοινές ιδιότητες τις οποίες πρέπει να 

έχουν οι κλάσεις-ειδικεύσεις της. Έτσι, σύµφωνα µε το Execution API, υλοποιεί το interface 

Executable καθώς οι κλάσεις αυτές αναπαριστούν actions τα οποία έχουν τη δυνατότητα να 

εκτελούνται, καθώς και το interface ExecutionEventListener ώστε να έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθεί την εκτέλεση επιλεγµένων functions. Ακόµα, δεδοµένου ότι τα actions είναι – εξ’ 

ορισµού – συστατικά του γραφήµατος σκηνής REVE, κληρονοµεί την βασική κλάση BaseNode 

και υλοποιεί, έτσι, έµµεσα και τα interfaces Node και Creatable. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

λέξη-κλειδί «abstract» στη δήλωση της κλάσης υποδηλώνει απλά το ότι δεν είναι επιτρεπτό να 

δηµιουργηθούν απευθείας στιγµιότυπα της κλάσης, καθώς οι λόγοι ύπαρξής της αφορούν 

αποκλειστικά και µόνο τον ορισµό κλάσεων-ειδικεύσεων. 

Η κλάση δηλώνει τις παρακάτω µεθόδους: 

public void create(String... args); 

Η µέθοδος αρχικοποίησης στιγµιότυπων συµπαγών κλάσεων-ειδικεύσεων της κλάσης. Με στόχο 

την απεµπλοκή από συγκεκριµένα σύνολα τύπων και, άρα, συγκεκριµένες εφαρµογές, η 

αρχικοποίηση γίνεται µε βάση το σχεδιαστικό πρότυπο inner και carrier τύπων, όπου τα  

ορίσµατα της µεθόδου αναπαριστούν τιµές οποιουδήποτε inner τύπου αξιοποιώντας τον τύπο 

String ως carrier, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.2.5. Το γεγονός ότι η κλάση δηλώνει και 

παρέχει µία βασική υλοποίηση για τη µέθοδο αυτή, αντί να µεταθέτει την ευθύνη της δήλωσης 

της στις διάφορες συµπαγείς ειδικεύσεις της, επιτρέπει το δυναµικό χειρισµό actions κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της εφαρµογής και την επέκταση των διαθέσιµων δυνατοτήτων 

αλληλεπίδρασης εικονικών πρακτόρων-items από τους ίδιους τους χρήστες, χωρίς να 

απαιτούνται µεταβολές σε επίπεδο υλοποίησης (κάτι που δεν είναι δυνατό να γίνει από χρήστες). 

Καθώς η προτεινόµενη αναπαράσταση επιβάλλει τον ορισµό ονόµατος για κόµβους τύπου 

function, η κλάση προδιαγράφει πως το πρώτο όρισµα της µεθόδου create, όπως αυτή 

υλοποιείται από συµπαγείς κλάσεις-ειδικεύσεις, θα χρησιµοποιείται ως όνοµα κόµβου, ενώ η 

σηµασιολογία των υπολοίπων ορισµάτων αφήνεται στη δικαιοδοσία της κάθε υλοποίησης. 

public Class<BaseFunction>[] getRequiredFunctionClasses(); 

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει τις κλάσεις-ειδικεύσεις της βασικής κλάσης BaseFunction των 

required functions για το συγκεκριµένο action. Είναι κρίσιµης σηµασίας για το µηχανισµό 

επιλογής functions και, κατ’ επέκταση, τη συνολικό µοντέλο αλληλεπίδρασης εικονικού 

πράκτορα-item, ενώ καθιστά εφικτή  και την παροχή προς αντίληψη, µέσω του semantic aspect, 

µετα-πληροφορίας για τα διαθέσιµα actions ενός effector, επιτρέποντας, έτσι, µεγάλο εύρος 

σύνθετων µορφών συµπερασµατολογίας εικονικών πρακτόρων σχετικά µε τις ικανότητες άλλων 

εικονικών πρακτόρων ή ακόµα και των ιδίων. 
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Σχετικά µε τη µέθοδο execute, ο ορισµός της οποίας, από κλάσεις-ειδικεύσεις της κλάσης, 

επιβάλλεται από το execution API, να σηµειωθεί ότι, ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη 

σηµασιολογία της κάθε περίπτωσης, η κλήση της γενικά αποτυγχάνει αν δεν έχει επιτευχθεί 

συσχέτιση µεταξύ acting effector και target accesspoint, ή αν δεν έχει γίνει επιτυχής επιλογή 

functions, µε εξαίρεση τις κλάσεις AttachAction (για την οποία δεν είναι απαραίτητο να έχει 

γίνει είτε συσχέτιση acting effector-target access point ή επιλογή functions) και SelectAction 

(για την οποία δεν είναι απαραίτητο να έχει γίνει επιλογή functions). Επίσης, η µέθοδος 

getExecutionArgumentClasses επιστρέφει πάντα τις κλάσεις των ορισµάτων της execute. 

Όπως προβλέπει το execution API,  η κλάση BaseAction υλοποιεί τις µεθόδους 

addExecutionEventListener και removeExecutionEventListener,  οι οποίες χρησιµο-

ποιούνται από πλευρές οι οποίες έχουν λόγο να ενδιαφέρονται για την έναρξη, τη λήψη καθώς 

και την επιτυχία ή την αποτυχία της διαδικασίας εκτέλεσης ενός action. 

TranslateAction 

Η κλάση TranslateAction είναι µία υλοποίηση action η εκτέλεση του οποίου έχει ως 

αποτέλεσµα την απόλυτη ή σχετική µετατόπιση ενός item στο χώρο, ως προς το κέντρο του 

target accesspoint. Είναι η πρώτη από τις οκτώ διαθέσιµες από την πλατφόρµα γενικής χρήσης 

υλοποιήσεις action και η µία από τις δύο που εµπλέκονται στη µετακίνηση items γενικά. Έχει 

ως στόχο την υποστήριξη συµπεριφορών εικονικών πρακτόρων αποτέλεσµα των οποίων είναι, 

µεταξύ άλλων, η µετατόπιση items (για παράδειγµα, η µετατόπιση ενός αντικειµένου το οποίο 

«κρατάει» ο εικονικός πράκτορας ενώ µετακινείται). Επιπλέον, σαν αναπαράσταση ενέργειας, 

αντιµετωπίζει την µετακίνηση ως µία συνεχή διαδικασία, υλοποιώντας τη ως σταδιακή 

µετατόπιση σε συγκεκριµένες θέσεις στο χώρο, αυτόµατα υπολογιζόµενες βάσει της αρχικής και 

ζητούµενης τελικής θέσης του target accesspoint. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class TranslateAction extends BaseAction; 

Η κλάση αναπαριστά actions στο γράφηµα σκηνής REVE και, για το σκοπό αυτό, είναι αρκετό 

να κληρονοµεί την βασική κλάση BaseAction. Σαν αποτέλεσµα, υλοποιεί, έµµεσα, τα interfaces 

Node, Creatable και Executable. 

Η µέθοδος create για την αρχικοποίηση στιγµιότυπων της κλάσης δεν δέχεται κανένα όρισµα 

εκτός από το όνοµα κόµβου. 

Η µέθοδος getRequiredFunctionClasses για τις κλάσεις των required functions για το action 

επιστρέφει την τιµή {reve.scene.item.access.AccessPointTranslateFunction}, υποδηλώνοντας 

ότι η εφαρµογή του action προϋποθέτει τη διαθεσιµότητα, από τη µεριά του item, 

λειτουργικότητας για µετατόπισή του ως προς accesspoint. 
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Η µέθοδος execute για την εκτέλεση του action που αντιπροσωπεύει το στιγµιότυπο δέχεται 

δύο ορίσµατα, µε την ακόλουθη σηµασιολογία. 

1. Η σχετική ή απόλυτη µετατόπιση του εικονικού σώµατος στο χώρο. Η τιµή εκφράζεται µε 

βάση το σχεδιαστικό πρότυπο inner/carrier types ως τρισδιάστατη µετατόπιση σε µορφή 

πεπλατυσµένου πίνακα εκφρασµένη ως αλφαριθµητικό τύπου java.lang.String. 

2. Το αν η µετατόπιση είναι σχετική η απόλυτη. Η τιµή εκφράζεται µε βάση το σχεδιαστικό 

πρότυπο inner/carrier types ως τιµή τύπου boolean εκφρασµένη ως αλφαριθµητικό τύπου 

java.lang.String, όπου η τιµή “true” υποδηλώνει σχετική µετατόπιση. 

Η εκτέλεση της µεθόδου αποτυγχάνει όταν τα ορίσµατα δεν µπορούν να ερµηνευθούν ως τιµές 

inner τύπων javax.vecmath.Vector3d και boolean, αντίστοιχα. 

Τέλος, η κλάση υλοποιεί τις µεθόδους executionStarted, executionCompleted και 

executionFailed µε στόχο την συγχρονισµένη εκτέλεση της ενέργειας κλάσης 

AccessPointTranslateFunction η οποία έχει επιλεγεί και την επίτευξη οµαλής, συνεχούς 

µετατόπισης του εικονικού σώµατος. 

RotateAction 

Η κλάση RotateAction είναι µία υλοποίηση action η εκτέλεση του οποίου έχει ως αποτέλεσµα 

την σχετική περιστροφή ενός item στο χώρο, ως προς το κέντρο του target accesspoint. Είναι η 

δεύτερη από τις οκτώ διαθέσιµες από την πλατφόρµα γενικής χρήσης υλοποιήσεις action και η 

δεύτερη από τις δύο που εµπλέκονται στη µετακίνηση items γενικά. Έχει ως στόχο την 

υποστήριξη συµπεριφορών εικονικών πρακτόρων αποτέλεσµα των οποίων είναι, µεταξύ άλλων, η 

µεταβολή του προσανατολισµού items (για παράδειγµα, κατά τη µετατόπιση ενός αντικειµένου 

το οποίο «κρατάει» ο εικονικός πράκτορας ενώ µετακινεί το «χέρι» του). Επιπλέον, σαν 

αναπαράσταση ενέργειας, αντιµετωπίζει τη περιστροφή ως µία συνεχή διαδικασία, υλοποιώντας 

τη ως σταδιακή αλλαγή προσανατολισµού σε συγκεκριµένες γωνίες, αυτόµατα υπολογιζόµενες 

βάσει της αρχικού και ζητούµενου τελικού προσανατολισµού του target accesspoint. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class RotateAction extends BaseAction; 

Η κλάση αναπαριστά actions στο γράφηµα σκηνής REVE και, για το σκοπό αυτό, είναι αρκετό 

να κληρονοµεί την βασική κλάση BaseAction. Σαν αποτέλεσµα, υλοποιεί, έµµεσα, τα interfaces 

Node, Creatable και Executable. 

Η µέθοδος create για την αρχικοποίηση στιγµιότυπων της κλάσης δεν δέχεται κανένα όρισµα 

εκτός από το όνοµα κόµβου. 

Η µέθοδος getRequiredFunctionClasses για τις κλάσεις των required functions για το action 

επιστρέφει την τιµή {reve.scene.item.access.AccessPointRotateFunction}, υποδηλώνοντας ότι 



 

 
283 

η εφαρµογή του action προϋποθέτει τη διαθεσιµότητα, από τη µεριά του item, 

λειτουργικότητας περιστροφής του γύρω από accesspoint. 

Η µέθοδος execute για την εκτέλεση του action που αντιπροσωπεύει το στιγµιότυπο δέχεται ένα 

όρισµα που αντιστοιχεί στη ζητούµενη σχετική περιστροφή του item ως προς το κέντρο του 

target accesspoint και του προσανατολισµού του τη στιγµή της εκτέλεσης. Η περιστροφή 

εκφράζεται µε βάση το σχεδιαστικό πρότυπο inner-carrier types ως τιµή τύπου axis-angle 

rotation σε µορφή πεπλατυσµένου πίνακα κωδικοποιηµένη ως αλφαριθµητικό τύπου 

java.lang.String. Η εκτέλεση της µεθόδου αποτυγχάνει όταν το όρισµα δεν µπορεί να 

ερµηνευθεί ως τιµή inner τύπου javax.vecmath.AxisAngle4d. 

Όπως και η TranslateAction, η κλάση υλοποιεί τις µεθόδους executionStarted, 

executionCompleted και executionFailed µε στόχο την συγχρονισµένη εκτέλεση της ενέργειας 

κλάσης AccessPointRotateFunction η οποία έχει επιλεγεί και την επίτευξη οµαλής, συνεχούς 

περιστροφής του εικονικού σώµατος. 

BodyMoveAction 

Η κλάση BodyMoveAction είναι µία υλοποίηση action η εκτέλεση του οποίου έχει ως 

αποτέλεσµα την απόλυτη ή σχετική µετατόπιση του εικονικού σώµατος στο επίπεδο, ως προς το 

κέντρο της βάσης του OBB του, ανεξαρτήτως των χωρικών χαρακτηριστικών του accesspoint 

το οποίο το εικονικό σώµα ορίζει και αξιοποιεί για την µετακίνησή του. Είναι η τρίτη από τις 

οκτώ διαθέσιµες από την πλατφόρµα γενικής χρήσης υλοποιήσεις action και η µία από τις δύο 

που εµπλέκονται στη µετακίνηση εικονικών σωµάτων. Έχει ως στόχο τη ρεαλιστικότερη 

τοποθέτηση του εικονικού σώµατος στο χώρο ως αποτέλεσµα εκτέλεσης ενεργειών µετακίνησης, 

καθώς τα σώµατα µεγάλης µερίδας ευφυών βιολογικών οργανισµών (π.χ. θηλαστικά) είναι σε 

υψηλό βαθµό συµµετρικά, ενώ αρκετές φορές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανθρωπόµορφων 

σωµάτων σε ορθή στάση, έχει διαισθητικά ιδιαίτερο νόηµα η τοποθέτησή τους ως προς κάποιο 

σηµείο της βάσης τους. Έτσι, η ενέργεια η οποία αποσκοπεί σε τέτοιο αποτέλεσµα 

παραµετροποιείται ως προς την τελική θέση του σηµείου αυτού, ή άλλου ανάλογης σχέσης µε 

την φυσική αναπαράσταση του εικονικού σώµατος. Είναι προφανές ότι η κλάση αυτή έχει ως 

απώτερο στόχο την υποστήριξη και την αύξηση του ρεαλισµού συµπεριφορών εικονικών 

πρακτόρων που προϋποθέτουν µετακίνηση του εικονικού σώµατος στο χώρο. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class BodyMoveAction extends TranslateAction; 

Η κλάση αναπαριστά action µετατόπισης. Επιπλέον, τα actions είναι εξ’ ορισµού συστατικά του 

γραφήµατος σκηνής REVE. Για τους σκοπούς αυτούς, η κλάση κληρονοµεί την κλάση 

TranslateAction και, µέσω αυτής, την BaseAction, υλοποιώντας έτσι, έµµεσα, και τα interfaces 

Node, Creatable και Executable. 
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Η µέθοδος create για την αρχικοποίηση στιγµιότυπων της κλάσης δεν δέχεται κανένα όρισµα 

εκτός από το όνοµα κόµβου. 

Η µέθοδος execute για την εκτέλεση του action που αντιπροσωπεύει το στιγµιότυπο δέχεται 

δύο ορίσµατα, µε την ακόλουθη σηµασιολογία. 

1. Η σχετική ή απόλυτη µετατόπιση του εικονικού σώµατος στο επίπεδο. Η τιµή εκφράζεται 

µε βάση το σχεδιαστικό πρότυπο inner/carrier types ως δισδιάστατη µετατόπιση σε µορφή 

πεπλατυσµένου πίνακα εκφρασµένη ως αλφαριθµητικό τύπου java.lang.String. 

2. Το αν η µετατόπιση είναι σχετική η απόλυτη. Η τιµή εκφράζεται µε βάση το σχεδιαστικό 

πρότυπο inner/carrier types ως τιµή τύπου boolean εκφρασµένη ως αλφαριθµητικό τύπου 

java.lang.String, όπου η τιµή “true” υποδηλώνει σχετική µετατόπιση. 

Η εκτέλεση της µεθόδου αποτυγχάνει όταν τα ορίσµατα δεν µπορούν να ερµηνευθούν ως τιµές 

inner τύπων javax.vecmath.Vector2d και boolean, αντίστοιχα. 

BodyTurnAction 

Η κλάση BodyTurnAction είναι µία υλοποίηση action η εκτέλεση του οποίου έχει ως 

αποτέλεσµα την σχετική περιστροφή του εικονικού σώµατος στο επίπεδο, ως προς τον 

κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο της βάσης του OBB του, ανεξαρτήτως των 

χωρικών χαρακτηριστικών του accesspoint το οποίο το εικονικό σώµα ορίζει και αξιοποιεί για 

την µετακίνησή του. Είναι η τέταρτη από τις οκτώ διαθέσιµες από την πλατφόρµα γενικής 

χρήσης υλοποιήσεις action και η δεύτερη από τις δύο που εµπλέκονται στη µετακίνηση 

εικονικών σωµάτων. Βασισµένη σε σκεπτικό ανάλογο µε αυτό στο οποίο βασίζεται η κλάση 

BodyMoveAction, έχει ως στόχο το ρεαλιστικότερο προσανατολισµό του εικονικού σώµατος 

στο χώρο ως αποτέλεσµα εκτέλεσης ενεργειών µετακίνησης. Έτσι, αφορά και αυτή περιπτώσεις 

ανθρωπόµορφων σωµάτων σε ορθή στάση για τα οποία έχει νόηµα η περιστροφή τους ως προς 

κάποιο κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το OBB τους, µε αποτέλεσµα να είναι επιθυµητό 

οι ενέργειες που αποσκοπούν σε τέτοιο αποτέλεσµα να παραµετροποιούνται ως προς τη γωνία 

περιστροφής γύρω από τον άξονα αυτού, ή άλλου ανάλογης σχέσης µε την φυσική 

αναπαράσταση του εικονικού σώµατος. Είναι προφανές ότι η κλάση έχει ως απώτερο στόχο την 

υποστήριξη και την αύξηση του ρεαλισµού συµπεριφορών εικονικών πρακτόρων που 

προϋποθέτουν µετακίνηση του εικονικού σώµατος στο χώρο. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class BodyMoveAction extends TranslateAction; 

Η κλάση αναπαριστά action περιστροφής. Επιπλέον, τα actions είναι εξ’ ορισµού συστατικά του 

γραφήµατος σκηνής REVE. Για τους σκοπούς αυτούς, η κλάση κληρονοµεί την κλάση 
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RotateAction και, µέσω αυτής, την BaseAction, υλοποιώντας έτσι, έµµεσα, και τα interfaces 

Node, Creatable και Executable. 

Η µέθοδος create για την αρχικοποίηση στιγµιότυπων της κλάσης δεν δέχεται κανένα όρισµα 

εκτός από το όνοµα κόµβου. 

Η µέθοδος execute για την εκτέλεση του action που αντιπροσωπεύει το στιγµιότυπο δέχεται ένα 

όρισµα που αντιστοιχεί στη ζητούµενη σχετική περιστροφή του item ως προς τον κατακόρυφο 

άξονα που διέρχεται από το κέντρο της βάσης του OBB του. H γωνία εκφράζεται µε βάση το 

σχεδιαστικό πρότυπο inner-carrier types ως τιµή τύπου float η οποία αναπαριστά ακτίνια 

κωδικοποιηµένη ως αλφαριθµητικό τύπου java.lang.String. Η εκτέλεση της µεθόδου 

αποτυγχάνει όταν το όρισµα δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως τιµή inner τύπου float. 

AttachAction 

Η κλάση AttachAction είναι µία υλοποίηση action η εκτέλεση του οποίου έχει ως αποτέλεσµα 

τη δηµιουργία συσχέτισης µεταξύ του acting effector και ενός accesspoint, µε στόχο την 

υποστήριξη συµπεριφορών εικονικών πρακτόρων οι οποίοι έχουν αυξηµένη γνώση σχετικά µε το 

µοντέλο αλληλεπίδρασης εικονικού πράκτορα-item και πρόσθετες ανάγκες ελεγχόµενης 

εφαρµογής των διαδικασιών αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, χάρη στην αναπαράσταση της 

διαδικασίας συσχέτισης acting effector-target access point ως action, είναι δυνατή, από τη 

µεριά του εικονικού πράκτορα, η πραγµατοποίηση διαδικασιών συµπερασµατολογίας πάνω στο 

µοντέλο αλληλεπίδρασης εικονικού πράκτορα-item. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class AttachAction extends BaseAction; 

Η κλάση αναπαριστά actions στο γράφηµα σκηνής REVE και, για το σκοπό αυτό, είναι αρκετό 

να κληρονοµεί την βασική κλάση BaseAction. Σαν αποτέλεσµα, υλοποιεί, έµµεσα, τα interfaces 

Node, Creatable και Executable. 

Η µέθοδος create για την αρχικοποίηση στιγµιότυπων της κλάσης δεν δέχεται κανένα όρισµα 

εκτός από το όνοµα κόµβου. 

Η µέθοδος getRequiredFunctionClasses για τις κλάσεις των required functions για το action 

επιστρέφει την τιµή {}, υποδηλώνοντας ότι η εφαρµογή του action δεν προϋποθέτει τη 

διαθεσιµότητα κανενός είδους λειτουργικότητας από τη µεριά του item, καθώς οι λειτουργικές 

της απαιτήσεις καλύπτονται από τη διαθεσιµότητα accesspoints και µόνο. 

Η µέθοδος execute για την εκτέλεση του action που αντιπροσωπεύει το στιγµιότυπο δέχεται 

δύο ορίσµατα, τα οποία αντιστοιχούν στο όνοµα του target accesspoint µε το οποίο το acting 

effector και στο όνοµα του item στο οποίο ανήκει το target accesspoint. Η εκτέλεση της 
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µεθόδου αποτυγχάνει όταν τα ορίσµατα δεν υπάρχει item ή accesspoint µε το επιθυµητό 

όνοµα, ή όταν το εικονικό περιβάλλον δεν επιτρέπει τη συσχέτιση. 

Η κλάση παρέχει µία µηδενική υλοποίηση των µεθόδων executionStarted, 

executionCompleted και executionFailed, καθώς η εκτέλεσή της δεν εξαρτάται από την έναρξη, 

την ολοκλήρωση και την επιτυχία ή αποτυχία, αντίστοιχα, της εκτέλεσης κάποιου function. 

SelectAction 

Η κλάση SelectAction είναι µία υλοποίηση action η εκτέλεση του οποίου έχει ως αποτέλεσµα 

τη επιλογή functions για το goal action, µε στόχο την υποστήριξη συµπεριφορών εικονικών 

πρακτόρων οι οποίοι έχουν αυξηµένη γνώση σχετικά µε το µοντέλο αλληλεπίδρασης εικονικού 

πράκτορα-item και πρόσθετες ανάγκες ελεγχόµενης εφαρµογής των διαδικασιών 

αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, χάρη στην αναπαράσταση της διαδικασίας επιλογής functions ως 

action, είναι δυνατή, από τη µεριά του εικονικού πράκτορα, η πραγµατοποίηση διαδικασιών 

συµπερασµατολογίας πάνω στο µοντέλο αλληλεπίδρασης εικονικού πράκτορα-item. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class SelectAction extends BaseAction; 

Η κλάση αναπαριστά actions στο γράφηµα σκηνής REVE και, για το σκοπό αυτό, είναι αρκετό 

να κληρονοµεί την βασική κλάση BaseAction. Σαν αποτέλεσµα, υλοποιεί, έµµεσα, τα interfaces 

Node, Creatable και Executable. 

Η µέθοδος create για την αρχικοποίηση στιγµιότυπων της κλάσης δεν δέχεται κανένα όρισµα 

εκτός από το όνοµα κόµβου. 

Η µέθοδος getRequiredFunctionClasses για τις κλάσεις των required functions για το action 

επιστρέφει την τιµή {}, υποδηλώνοντας ότι η εφαρµογή του action δεν προϋποθέτει τη 

διαθεσιµότητα κανενός είδους λειτουργικότητας από τη µεριά του item, καθώς οι λειτουργικές 

της απαιτήσεις καλύπτονται από τη διαθεσιµότητα του – ήδη attached – target accesspoint, ως 

σηµείο πρόσβασης σε functions, και µόνο. 

Η µέθοδος execute για την εκτέλεση του action που αντιπροσωπεύει το στιγµιότυπο δέχεται 

τόσα ορίσµατα όσα είναι και τα required functions. Κάθε ένα από τα ορίσµατα αντιστοιχεί στο 

όνοµα κάποιου function του οποίου το function class είναι το ο ίδιο µε το αντίστοιχο required 

ή απόγονος του µε βάση τη σχέση κληρονοµικότητας function classes. Η εκτέλεση της 

µεθόδου αποτυγχάνει όταν το target accesspoint δεν έχει τουλάχιστον ένα function µε το 

επιθυµητό όνοµα. 

Η κλάση παρέχει µία µηδενική υλοποίηση των µεθόδων executionStarted, 

executionCompleted και executionFailed, καθώς η εκτέλεσή της δεν εξαρτάται από την έναρξη, 

την ολοκλήρωση και την επιτυχία ή αποτυχία, αντίστοιχα, της εκτέλεσης κάποιου function. 
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FunctionAdapterAction 

Η κλάση FunctionAdapterAction είναι µία υλοποίηση action η εκτέλεση του οποίου έχει ως 

αποτέλεσµα την εκτέλεση ενός αυθαίρετα επιλεγµένου function του target accesspoint, µε 

στόχο την υποστήριξη συµπεριφορών εικονικών πρακτόρων οι οποίοι έχουν αυξηµένη γνώση 

σχετικά µε το µοντέλο αλληλεπίδρασης εικονικού πράκτορα-item και πρόσθετες ανάγκες 

ελεγχόµενης εφαρµογής των διαδικασιών αλληλεπίδρασης. Η κλάση µπορεί να αξιοποιηθεί από 

εικονικούς πράκτορες µε δυνατότητες αντίληψης της διαθέσιµης λειτουργικότητας ενός item και 

συµπερασµατολογίας πάνω στο µοντέλο αλληλεπίδρασης εικονικού πράκτορα-item 

προκειµένου να εκτελεστούν functions για τα οποία ο εικονικός πράκτορας δεν έχει καµία 

γνώση πέραν της παρατηρηθείσας και αυτής που παρήγαγε µε τις ικανότητες 

συµπερασµατολογίας του. Έτσι, ο εικονικός πράκτορας έχει τη δυνατότητα προσαρµογής των 

δυνατοτήτων αλληλεπίδρασής του ανάλογα µε τη διαθέσιµη λειτουργικότητα από τη µεριά των 

items του περιβάλλοντός του. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class FunctionAdapterAction extends BaseAction; 

Η κλάση αναπαριστά actions στο γράφηµα σκηνής REVE και, για το σκοπό αυτό, είναι αρκετό 

να κληρονοµεί την βασική κλάση BaseAction. Σαν αποτέλεσµα, υλοποιεί, έµµεσα, τα interfaces 

Node, Creatable και Executable. 

Η µεθόδος create για την αρχικοποίηση στιγµιότυπων της κλάσης δεν δέχεται κανένα όρισµα 

εκτός από το όνοµα κόµβου. 

Η µέθοδος getRequiredFunctionClasses για τις κλάσεις των required functions για το action 

επιστρέφει την τιµή {BaseFunction.class}, υποδηλώνοντας ότι η εφαρµογή του action δεν 

προϋποθέτει τίποτα άλλο από τη διαθεσιµότητα ενός οποιουδήποτε Function από τη µεριά του 

item µέσω του – ήδη attached – target accesspoint. 

Η µέθοδος execute για την εκτέλεση του action που αντιπροσωπεύει το στιγµιότυπο δέχεται 

αυθαίρετο αριθµό ορισµάτων τα οποία εξαρτώνται αποκλειστικά από το selected function, στη 

µέθοδο execute του οποίου δίνονται ως έχουν. Η κλήση της µεθόδου αποτυγχάνει όταν, για τον 

όποιο λόγο, αποτυγχάνει η κλήση της µεθόδου execute του selected function. 

Τέλος, η κλάση υλοποιεί τις µεθόδους executionStarted, executionCompleted και 

executionFailed µε στόχο την συγχρονισµένη εκτέλεση του επιλεγµένου function στα πλαίσια 

της διαδικασίας εκτέλεσης selected functions. Οι µέθοδοι αυτές έχουν ιδιαίτερη σηµασία καθώς 

είναι πιθανό να µην είναι διαθέσιµη καµία πληροφορία σχετικά µε τη χρονική διάρκεια ή τη 

σηµασιολογία επιτυχίας και αποτυχίας της εκτέλεσης του selected function. 
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reve.client.execution 

Το πακέτο reve.client.execution ορίζει κλάσεις που αφορούν το execution API, ένα µηχανισµό 

για την εκµετάλλευση της δυνατότητας εκτέλεσης ορισµένων συστατικών του γραφήµατος 

σκηνής REVE τα οποία διαθέτουν τη σχετική λειτουργικότητα. Το execution API αποτελεί το 

ένα από τα δύο µέρη του client API, ενός µηχανισµού για την προτυποποιηµένη, 

επικεντρωµένη, διαφανή και συνεπή αλληλεπίδραση άλλων, εκτός της πλατφόρµας, συστατικών 

του εικονικού περιβάλλοντος µε συστατικά του γραφήµατος σκηνής REVE. 

Executable 

Το interface αυτό καταδεικνύει ότι κάποιο αντικείµενο έχει τη δυνατότητα να εκτελεστεί. Είναι 

το µόνο έγκυρο µέσο εντοπισµού αξιοποιήσιµης λειτουργικότητας σε συστατικά του 

γραφήµατος σκηνής REVE, καθώς και προσπέλασής της. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

τέτοιων συστατικών είναι οι διαθέσιµες από την πλατφόρµα υλοποιήσεις functions και actions. 

Το interface δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public interface Executable; 

Το interface δηλώνει την παρακάτω µέθοδο. 

public boolean execute(String... args); 

Η µέθοδος εκτέλεσης. Ενσωµατώνει πλήρως τη λογική και την υλοποίηση της λειτουργικότητας 

εκτέλεσης της κάθε συµπαγούς υλοποίησης. Η επιστρεφόµενη τιµή υποδηλώνει το εάν η 

διαδικασία εκτέλεσης ήταν επιτυχής, ενώ δεν έχει καµία απολύτως σηµασιολογική ή άλλης 

µορφής σχέση µε τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης στον εικονικό κόσµο ή όπου αλλού αυτά 

εφαρµόζονται. Η µέθοδος δέχεται αυθαίρετο αριθµό ορισµάτων εκτέλεσης (ο οποίος µπορεί να 

είναι σταθερός ή µη ανά συµπαγή υλοποίηση). Με στόχο την απεµπλοκή από συγκεκριµένα 

σύνολα τύπων και – κατ’ επέκταση – συγκεκριµένες εφαρµογές, η παροχή των ορισµάτων 

εκτέλεσης γίνεται µε βάση το σχεδιαστικό πρότυπο inner και carrier τύπων, όπου τα  ορίσµατα 

της µεθόδου αναπαριστούν τιµές οποιουδήποτε inner τύπου αξιοποιώντας τον τύπο String ως 

carrier. Το γεγονός ότι η κλάση δηλώνει τη µέθοδο αυτή, αντί να µεταθέτει την ευθύνη της 

δήλωσης της στις διάφορες ειδικεύσεις της, επιτρέπει το δυναµικό χειρισµό συστατικών του 

γραφήµατος σκηνής REVE µε λειτουργικότητα εκτέλεσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της 

εφαρµογής. Έτσι, είναι δυνατή η επέκταση των διαθέσιµων δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης 

εικονικών πρακτόρων-items από τους ίδιους τους χρήστες, χωρίς να απαιτούνται µεταβολές σε 

επίπεδο υλοποίησης (κάτι που δεν είναι δυνατό να γίνει από χρήστες). 

public Class[] getExecutionArgumentsClasses(); 

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει τις κλάσεις των ορισµάτων εκτέλεσης για το συγκεκριµένο 

executable. Είναι κρίσιµης σηµασίας για την προετοιµασία της εκτελούσας πλευράς για τη 



 

 
289 

διαδικασία εκτέλεσης. Επιπλέον, σε περιπτώσεις functions και actions, καθιστά εφικτή  και την 

παροχή προς αντίληψη, µέσω του semantic aspect του αντίστοιχου item, µεταπληροφορίας για 

τη διαθέσιµη λειτουργικότητα ενός accesspoint ή ενός effector. Έτσι, επιτρέπει µεγάλο εύρος 

σύνθετων µορφών συµπερασµατολογίας εικονικών πρακτόρων σχετικά µε τις λειτουργίες ενός 

item, όπως επίσης και τις δυνατότητες άλλων εικονικών πρακτόρων ή ακόµα και των ιδίων. 

public void addExecutionEventListener(ExecutionEventListener l); 

public void removeExecutionEventListener(ExecutionEventListener l); 

Η µέθοδος addExecutionEventListener προσθέτει το αντικείµενο l στο σύνολο των 

ExecutionEventListener αντικειµένων τα οποία ειδοποιoύνται από το executable – µε βάση το 

Java delegation event model – σχετικά µε γεγονότα που αφορούν την εκτέλεση του. 

Αντίστοιχα, η µέθοδος removeExecutionEventListener αφαιρεί το αντικείµενο l από το 

σύνολο των ExecutionEventListeners του executable. Οι δύο αυτές µέθοδοι, σε συνδυασµό µε 

το interface ExecutionEventListener και την κλάση ExecutionEvent,  αποτελούν τη διαθέσιµη 

σε εφαρµογές διεπαφή για την υποστήριξη περιπτώσεων χρήσης όπου η οποιαδήποτε 

ενδιαφερόµενη πλευρά (π.χ. actions για τα selected functions, µηχανισµοί καταγραφής 

(logging), στοιχεία διεπαφής χρήστη, κ.τ.λ.) πρέπει να ειδοποιείται σχετικά µε την έναρξη, λήψη 

και επιτυχία ή αποτυχία της διαδικασίας εκτέλεσης συστατικού του γραφήµατος σκηνής REVE 

µε την ανάλογη λειτουργικότητα. 

ExecutionEventListener 

Το interface αυτό καταδεικνύει ότι κάποιο αντικείµενο έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει 

πληροφόρηση σχετικά µε διαδικασίες εκτέλεσης. Αποτελεί το µόνο έγκυρο µέσο 

παρακολούθησης της διαδικασίας εκτέλεσης συστατικών του γραφήµατος σκηνής REVE. 

Το interface δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public interface ExecutionEventListener; 

Το interface δηλώνει τις παρακάτω µεθόδους. 

public void executionStarted(ExecutionEvent e); 

Η κλήση της µεθόδου αυτής υποδηλώνει ότι η διαδικασία εκτέλεσης ενός Executable 

αντικειµένου που παρακολουθείται από το υλοποιόν αντικείµενο, έχει ξεκινήσει. Η υλοποίηση 

της µεθόδου ενσωµατώνει τη λογική αντίδρασης της κλάσης του υλοποιούντος αντικειµένου σε 

γεγονότα έναρξης διαδικασιών εκτέλεσης Executable αντικειµένων που παρακολουθούνται. 

public void executionCompleted(ExecutionEvent e); 

Η κλήση της µεθόδου αυτής υποδηλώνει ότι η διαδικασία εκτέλεσης ενός Executable 

αντικειµένου που παρακολουθείται από το υλοποιόν αντικείµενο, έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία. 

Η υλοποίηση της µεθόδου ενσωµατώνει τη λογική αντίδρασης της κλάσης του υλοποιούντος 
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αντικειµένου σε γεγονότα επιτυχούς ολοκλήρωσης διαδικασιών εκτέλεσης Executable 

αντικειµένων που παρακολουθούνται. 

public void executionFailed(ExecutionEvent e); 

Η κλήση της µεθόδου αυτής υποδηλώνει ότι η διαδικασία εκτέλεσης ενός Executable 

αντικειµένου που παρακολουθείται από το υλοποιόν αντικείµενο, έχει αποτύχει. Η υλοποίηση 

της µεθόδου ενσωµατώνει τη λογική αντίδρασης της κλάσης του υλοποιούντος αντικειµένου σε 

γεγονότα αποτυχίας διαδικασιών εκτέλεσης Executable αντικειµένων που παρακολουθούνται. 

Για τις τρεις παραπάνω µεθόδους, ας σηµειωθεί πως καλούνται, κατά κανόνα, από το 

Executable αντικείµενο που παρακολουθείται, βάσει του Java delegation event model, στου 

οποίου τα ExecutionEventListeners έχει προστεθεί το υλοποιόν αντικείµενο µε τη µέθοδο 

addExecutionEventListener. 

ExecutionEvent 

Αντικείµενα της κλάσης ExecutionEvent χρησιµεύουν ως φορείς πρόσθετης πληροφορίας 

σχετικά µε ένα συγκεκριµένο γεγονός έναρξης, επτυχούς ολοκλήρωσης ή αποτυχίας της 

διαδικασίας εκτέλεσης ενός Executable αντικειµένου. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class ExecutionEvent extends java.util.EventObject 

Καθώς είναι σχεδιασµένη ώστε να συµµετέχει σε µία υλοποίηση του Java delegation event 

model, η κλάση επεκτείνει τη βασική κλάση java.util.EventObject για περιγραφή γεγονότων 

στα πλαίσια του συγκεκριµένου προτύπου, όπως αυτό καθορίζεται από το Java API 

Specification [Sun2009]. Έτσι, παρέχει πληροφόρηση σχετικά µε την πηγή του γεγονότος, 

µέσω της µεθόδου getSource, η οποία αντιστοιχεί πάντα στο Executable αντικείµενο του 

οποίου τη διαδικασία εκτέλεσης το γεγονός αφορά. 

Η κλάση ορίζει την παρακάτω µέθοδο. 

public long getTimestamp(); 

Η µέθοδος επιστρέφει τη χρονική αναφορά του γεγονότος ως προς το Unix Epoch. 

reve.client.control 

Το πακέτο reve.client.control ορίζει κλάσεις που αφορούν το control API, ένα µηχανισµό για 

την εκµετάλλευση, από ενδιαφερόµενες πλευρές, της συµπεριφοράς συστατικών του γραφήµατος 

σκηνής REVE τα οποία διαθέτουν κοινή διεπαφή. Το control API αποτελεί το δεύτερο από τα 

δύο µέρη του client API, ενός µηχανισµού για την προτυποποιηµένη, επικεντρωµένη, διαφανή 

και συνεπή αλληλεπίδραση άλλων, εκτός της πλατφόρµας, συστατικών του εικονικού 

περιβάλλοντος µε συστατικά του γραφήµατος σκηνής REVE. 
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reve.client.control.aip 

Το υπο-πακέτο reve.client.control.aip είναι σχεδιασµένο µε βάση το πρωτόκολλο AIP (Agent 

Interaction Protocol). Όπως ορίζεται από την πλατφόρµα και συγκεκριµένα για την έκδοσή του 

µε αριθµό 1.0 την οποία αντιπροσωπεύει το πακέτο reve.client.control.aip, το πρωτόκολλο AIP 

προτυποποιεί την αλληλεπίδραση συστατικών του εικονικού περιβάλλοντος µε εικονικά σώµατα, 

βάσει µίας προκαθορισµένης λογικής αυτόνοµων βηµάτων και σταδίων. Οι υλοποιήσεις του 

πρωτοκόλλου έχουν ως στόχο την απλοποίηση των εµπλεκοµένων στην αλληλεπίδραση µε 

εικονικά σώµατα διαδικασιών, την ολοκλήρωσή τους σε ανεξάρτητες και συµπαγείς εκτελέσιµες 

ενέργειες, καθώς και τη διαθεσιµότητά τους προς τους όποιους ενδιαφερόµενους αποδέκτες, µε 

µία λογική ευχρηστίας, διαφάνειας, απεµπλοκής από τις ιδιαιτερότητες των σχετικών µοντέλων 

και προσανατολισµού στο αποτέλεσµα. 

BodyControlFacade 

Η κλάση BodyControlFacade αποτελεί µία πύλη µεταξύ ενός εικονικού σώµατος και ενός 

άλλου συστατικού του εικονικού περιβάλλοντος το οποίο ενδιαφέρεται να αλληλεπιδράσει µε το 

εικονικό σώµα. Είναι το µόνο µέσο που παρέχει η πλατφόρµα για το σκοπό αυτό, µε 

αποτέλεσµα οι όποιες δυνατότητες πρόσβασης σε εικονικά σώµατα να είναι αυτές που 

προσδιορίζει η κοινή διεπαφή της κλάσης και µόνο αυτή. Σαν αποτέλεσµα, οι δυνατότητες 

αυτές είναι σαφείς, ελεγχόµενες και µη-παρακάµψιµες. Η κλάση βασίζεται στο σχεδιαστικό 

πρότυπο façade [Gamma1994], ενώ, στην ουσία, είναι µία απεικόνιση του πρωτοκόλλου AIP, 

παρέχοντας µία ξεχωριστή µέθοδο για κάθε µία από τις εντολές του. Σύµφωνα µε το 

πρωτόκολλο, η κλήση της κάθε µίας από τις παρακάτω µεθόδους (εκτός της delete, η οποία 

χρησιµοποιείται εσωτερικά από την πλατφόρµα)  αντιστοιχεί σε µία εντολή της µορφής 

«µέθοδος όρισµα1 όρισµα2 … ↵». Αντικείµενα της κλάσης BodyControlFacade προορίζονται 

για χρήση από αντικείµενα της κλάσης BodyController, τα οποία µπορούν, µε διάφορους κατά 

περίπτωση τρόπους, να λαµβάνουν και να επεξεργάζονται εντολές όπως οι παραπάνω. 

Η κλάση ορίζει τις παρακάτω µεθόδους. 

public String getBodyName(); 

Επιστρέφει το όνοµα του item που αντιστοιχεί στο εικονικό σώµα. 

public String getBodyState(); 

Επιστρέφει µία πλήρη αποτύπωση, σε µορφή κειµένου, της κατάστασης του εικονικού σώµατος, 

το πληροφοριακό περιεχόµενο και η κωδικοποίηση της οποίας εξαρτώνται από την υλοποίηση. 

public Symbol[] sense(); 

Εκκινεί διαδικασίες αντίληψης για όλα τα sensors του εικονικού σώµατος και επιστρέφει τα 

αποτελέσµατα µε τη µορφή πίνακα συµβόλων. 
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public Symbol[] sense(String sensorName); 

Εκκινεί διαδικασία αντίληψης για το sensor µε όνοµα sensorName και επιστρέφει τα 

αποτελέσµατα µε τη µορφή πίνακα συµβόλων. 

public boolean attach( 

  String effectorName, 

  String itemName, 

  String accessPointName 

); 

Αιτείται το συσχετισµό του effector µε όνοµα effectorName µε το accesspoint µε όνοµα 

accessPointName του item µε όνοµα itemName. 

public boolean select( 

  String effectorName, 

  String actionName, 

  String functionName 

); 

Αιτείται την επιλογή του function µε όνοµα functionName του accesspoint µε το οποίο έχει 

συσχετιστεί το effector µε όνοµα effectorName µε το action µε όνοµα actionName του ιδίου 

effector. 

public boolean deselect(String effectorName, String actionName); 

Αιτείται την αποεπιλογή των όποιων functions είναι επιλεγµένα για το action µε όνοµα 

actionName του effector µε όνοµα effectorName. 

public boolean act( 

  String effectorName, 

  String actionName, 

  String... args 

) 

Αιτείται την εκτέλεση του action µε όνοµα actionName του effector µε όνοµα effectorName, 

µε ορίσµατα εκτέλεσης τα args. Πρέπει να έχει ήδη γίνει συσχετισµός του effector µε 

accesspoint και επιλογή functions συµβατών µε το action. 

public void delete(); 

Καταστρέφει το αντικείµενο BodyControlFacade, καταργώντας, σαν αποτέλεσµα, τη 

δυνατότητα πρόσβασης των όποιων συστατικών το χρησιµοποιούν στο εικονικό σώµα. 

Πρέπει να τονιστεί πως, όπως είναι προφανές από µία απλή επισκόπηση του παραπάνω συνόλου 

µεθόδων, δεν είναι δυνατή η απ’ ευθείας πρόσβαση στο διαχειριζόµενο αντικείµενο Body και, 

σαν αποτέλεσµα, στο αντίστοιχο εικονικό σώµα, µέσω της κοινής διεπαφής του 

BodyControlFacade. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει ότι οι δυνατότητες ελέγχου εικονικών 

σωµάτων από συστατικά του εικονικού περιβάλλοντος, όταν παρέχονται κατ’ αποκλειστικότητα 

µέσω αντικειµένων BodyControlFacade, περιορίζονται σε ένα γνωστό, συγκεκριµένο, 
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προβλέψιµο, µη παρακάµψιµο και, κατά συνέπεια, ακίνδυνο για τη συνολική λειτουργία του 

εικονικού περιβάλλοντος, εύρος. 

BodyController 

Όπως υπονοεί και ο τίτλος του, το interface BodyController περιγράφει την ικανότητα ενός 

συστατικού του εικονικού περιβάλλοντος να ελέγχει ένα εικονικό σώµα, χρησιµοποιώντας ως 

µέσο ένα BodyControlFacade. Ένα συστατικό του εικονικού περιβάλλοντος µε την ικανότητα 

αυτή ονοµάζεται body controller. 

Το interface δηλώνεται ως εξής. 

public interface BodyController; 

Το interface ορίζει την παρακάτω µέθοδο. 

public BodyControlFacade getBodyControlFacade(); 

Η µέθοδος επιστρέφει µία αναφορά σε ένα αντικείµενο BodyControlFacade, το οποίο µπορεί 

είτε να βρίσκεται υπό την πλήρη εποπτεία του BodyController, είτε το BodyController απλά να 

το χρησιµοποιεί, χωρίς να είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του κύκλου ζωής του ελεγχόµενου 

εικονικού σώµατος, έχοντας αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό µέσω της διαδικασίας αρχικοποίησης 

του. Σαν αποτέλεσµα, είναι δυνατή η δυναµική ανάκτηση και εγκατάλειψη της δυνατότητας 

άσκησης ελέγχου σε κάποιου εικονικό σώµα, µέσω της ανά πάσα στιγµή χρήσης ενός 

BodyControlFacade για το εικονικό αυτό σώµα από διαφορετικά BodyController αντικείµενα. 

PlaintextBodyController 

Η κλάση PlaintextBodyController αποτελεί µία υλοποίηση BodyController η οποία 

ανταποκρίνεται σε εντολές σε µορφή απλού κειµένου (plaintext) µε την σύνταξη εντολή(όρισµα1, 

όρισµα2, …, όρισµαn), οι οποίες της παρέχονται είτε ως strings της παραπάνω µορφής, ή σε 

κωδικοποίηση PSR. Η κλάση επεξεργάζεται τις εντολές µε τελικό αποτέλεσµα τη κλήση µίας 

κατάλληλης µεθόδου του διαχειριζόµενου BodyControlFacade. Για παράδειγµα, η εντολή 

«act(“motor”, “move”, “1.0 0.0”)» θα προκαλέσει τελικά την κλήση της µεθόδου act του 

BodyControlFacade µε ορίσµατα «motor», «move» και «1.0 0.0». Είναι προφανές ότι η κλάση 

προορίζεται για την υποστήριξη αλληλεπίδρασης µεταξύ του εικονικού περιβάλλοντος και 

ανθρώπων ή συστατικών που βασίζονται σε κάποια µορφή συµβολικής αναπαράστασης γνώσης. 

Η κλάση δηλώνεται ως εξής. 

public class PlaintextBodyController implements BodyController; 

Η κλάση αναπαριστά body controllers στο εικονικό περιβάλλον και, για το σκοπό αυτό, είναι 

αρκετό να υλοποιεί το interface BodyController. 

Η κλάση ορίζει τις παρακάτω µεθόδους. 
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public void create( 

  BodyControlFacade bodyControlFacade, 

  boolean psrResults 

); 

Η µέθοδος αρχικοποίησης αντικειµένων της κλάσης, τα οποία δεν είναι υπεύθυνα για τη 

διαχείριση του κύκλου ζωής του ελεγχόµενου εικονικού σώµατος και, έτσι, χρειάζονται µία 

αναφορά σε ένα ήδη δηµιουργηµένο αντικείµενο BodyControlFacade. Το όρισµα psrResults 

καθορίζει αν τα όποια επιστρεφόµενα αποτελέσµατα της επεξεργασίας εντολών θα είναι σε 

κωδικοποίηση PSR εκτός και αν ορίζεται αλλιώς κατά περίπτωση. 

public String process(String... args); 

Η µέθοδος αυτή επεξεργάζεται µία εντολή και επιστρέφει αποτελέσµατα. Η λειτουργία της 

έγκειται στην συντακτική ανάλυση του παρεχόµενου string ορίσµατος προκειµένου να 

εντοπιστεί το λεκτικό της εντολής και τα ορίσµατα. Σε περίπτωση όπου το λεκτικό αντιστοιχεί 

στο όνοµα κάποιας από τις µεθόδους του διαχειριζόµενου BodyControlFacade, τα ορίσµατα 

της οποίας είναι, επιπλέον, πανοµοιότυπα σε πλήθος, σειρά και τύπους µε τα ορίσµατα που 

προέκυψαν από τη συντακτική ανάλυση, τότε η µέθοδος του BodyControlFacade αυτή καλείται 

και η µέθοδος process επιστρέφει τα όποια αποτελέσµατά της µε βάση το πρότυπο inner-

carrier τύπων. Η µέθοδος process επιστρέφει την τιµή null σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. 

CLIBodyController 

Η κλάση CLIBodyController αποτελεί µία υλοποίηση BodyController η οποία ανταποκρίνεται 

σε εντολές σε µορφή απλού κειµένου (plaintext) µε την σύνταξη που περιγράφεται στη σχετική 

παράγραφο για το PlaintextBodyController, µε τη διαφορά ότι επιτρέπει αλληλεπίδραση 

τελικών χρηστών µε το εικονικό σώµα (ουσιαστικά, µε το διαχειριζόµενο BodyControlFacade) 

µέσω µίας εύχρηστης διεπαφής της µορφής διερµηνέα εντολών, όπως φαίνεται στο σχήµα α.2. 

 

Σχήµα Α.2 – ∆ιε̟αφή χρήστη του CLIBodyController 

εεννττοολλήή  

pprroommpptt  

ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  
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Όπως φαίνεται στο σχήµα, η διεπαφή επιτρέπει στο χρήστη την πληκτρολόγηση εντολών δίπλα 

σε µία προτροπή (prompt) η οποία αναλογεί στο όνοµα του εικονικού σώµατος. Η διεπαφή 

παρέχει πλήθος ευκολιών, όπως µνήµη εντολών και αποτελεσµάτων, χειρισµούς 

αντιγραφής/επικόλλησης (copy/paste), µετακίνηση στο κείµενο και επαναφορά προηγούµενων 

εντολών µε τα πλήκτρα δροµέα (arrow keys), προσαρµοζόµενο µέγεθος παραθύρου, 

ακολουθιακή εκτέλεση εντολών από αρχείο, αποθήκευση µνήµης σε αρχείο, παροχή βοήθειας 

στο χρήστη, και άλλες. Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class CLIBodyController implements BodyController; 

Η κλάση αναπαριστά body controllers στο εικονικό περιβάλλον και, για το σκοπό αυτό, είναι 

αρκετό να υλοποιεί το interface BodyController. 

Η κλάση ορίζει τις παρακάτω µεθόδους. 

public void create( 

  BodyControlFacade bodyControlFacade, 

  boolean psrResults, 

); 

Εσωτερικά, η κλάση δεν πραγµατοποιεί κάποια ίδιας µορφής επεξεργασία των παρεχόµενων 

εντολών. Αντίθετα, διαχειρίζεται µε διαφάνεια ένα αντικείµενο PlaintextBodyController το 

οποίο και χρησιµοποιεί για την επεξεργασία και την λήψη αποτελεσµάτων. Έτσι, η µέθοδος 

create, ως µέθοδος αρχικοποίησης αντικειµένων της κλάσης CLIBodyController, δεν κάνει 

τίποτε άλλο από το να δηµιουργεί ένα αντικείµενο PlaintextBodyController, καλώντας τη δική 

του µέθοδο αρχικοποίησης µε τα ορίσµατα bodyControlFacade και psrResults, όπως ακριβώς 

της δίνονται. 

public java.awt.Component getComponent(); 

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει µία αναφορά στη διεπαφή ως αντικείµενο της κλάσης 

java.awt.Component. Έτσι, η διεπαφή µπορεί να αξιοποιηθεί σε πλήθος ετερογενών γραφικών 

περιβαλλόντων υλοποιηµένων µε βάση τη βιβλιοθήκη Abstract Window Toolkit (AWT) 

[Sun2009] της γλώσσας Java. 

TCPIPBodyController 

Η κλάση CLIBodyController αποτελεί µία υλοποίηση BodyController η οποία ανταποκρίνεται 

σε εντολές σε µορφή απλού κειµένου (plaintext) µε την σύνταξη που περιγράφεται στη σχετική 

παράγραφο για το PlaintextBodyController, τις οποίες και λαµβάνει µέσω µίας σύνδεσης 

TCP/IP. ∆είγµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ ενός αντικειµένου TCPIPBodyController και 

ενός συνδεδεµένου πελάτη (client) στον οποίο ένας τελικός χρήστης πληκτρολογεί εντολές και 

λαµβάνει αποτελέσµατα, φαίνεται στο σχήµα α.3 παρακάτω. 
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Σχήµα Α.3 – Ε̟ικοινωνία µε το TCPIPBodyController µέσω TCP/IP client 

Η κλάση TCPIPBodyController αποτελεί, ίσως, ένα από τα σηµαντικότερα συστατικά της 

πλατφόρµας, καθώς επιτρέπει την επικοινωνία αποµακρυσµένου λογισµικού µε το συστατικό 

διαχείρισης του εικονικού κόσµου ως γράφηµα σκηνής REVE, µέσω δικτύου. Έτσι, δίνει στο 

εικονικό περιβάλλον έναν πραγµατικά κατανεµηµένο χαρακτήρα, και επιτρέπει βέλτιστη 

κατανοµή του υπολογιστικού φόρτου και µέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων υπολογιστικών 

πόρων. Επιπλέον, καθώς το πρωτόκολλο TCP/IP αποτελεί βασικό συστατικό της υποδοµής του 

Internet, όπως αυτό έχει σήµερα, ο καταµερισµός µεταξύ εικονικού κόσµου και εικονικών 

πρακτόρων µπορεί να επεκταθεί, κυριολεκτικά, σε παγκόσµια κλίµακα, µε µηδαµινή αύξηση των 

απαιτήσεων ανά διεργασία εικονικού πράκτορα, ανεξαρτήτως του αριθµού των συνδεδεµένων 

πρακτόρων. Το γεγονός αυτό, παραπέµπει όπως είναι προφανές,  σε online περιβάλλοντα µε 

πολλαπλούς χρήστες, είτε ανθρώπους είτε εικονικούς πράκτορες. 

Η κλάση ορίζει τις παρακάτω µεθόδους. 

public void create(java.net.Socket socket); 

Εσωτερικά, η κλάση δεν πραγµατοποιεί κάποια ίδιας µορφής επεξεργασία των παρεχόµενων 

εντολών. Αντίθετα, διαχειρίζεται µε διαφάνεια ένα αντικείµενο PlaintextBodyController το 

οποίο και χρησιµοποιεί για την επεξεργασία και την λήψη αποτελεσµάτων. Έτσι, η µέθοδος 

create, ως µέθοδος αρχικοποίησης αντικειµένων της κλάσης CLIBodyController, δεν κάνει 

τίποτε άλλο από το να δηµιουργεί ένα αντικείµενο PlaintextBodyController, καλώντας τη δική 

του µέθοδο αρχικοποίησης. Στην προκειµένη περίπτωση και αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει µε τις 

κλάσεις PlaintextBodyController και CLIBodyController, η κλάση TCPIPBodyController 

είναι η ίδια υπεύθυνη για τη διαχείριση του κύκλου ζωής του εικονικού σώµατος, 

αναλαµβάνοντας τη δηµιουργία, τη λειτουργία και τη διαγραφή του ως αποτέλεσµα κατάλληλων 

εντολών. Έτσι, η διαδικασία αρχικοποίησης της κλάσης δεν βασίζεται σε αναφορά σε ήδη 
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δηµιουργηµένο αντικείµενο BodyControlFacade το οποίο της παρέχεται ως όρισµα – αντίθετα, 

δηµιουργεί η ίδια, εσωτερικά, ένα τέτοιο αντικείµενο, µε το οποίο και αρχικοποιεί, στη 

συνέχεια, ένα αντικείµενο PlaintextBodyController, χάρη στο οποίο επεξεργάζεται εντολές 

(εκτός από αυτές που αφορούν δηµιουργία και διαγραφή του εικονικού σώµατος). Η δηµιουργία 

του socket ως αποτέλεσµα της επίτευξης µίας σύνδεσης µε αποµακρυσµένο πελάτη αποτελεί 

ευθύνη της εφαρµογής και µπορεί να επιτευχθεί εύκολα µε χρήση, για παράδειγµα, µίας τυπικής 

υλοποίησης πολυνηµατικού εξυπηρετητή sockets (multi-threaded socket server). 

reve.verl 

Το πακέτο αυτό παρέχει λειτουργικότητα επεξεργασίας ορισµών εικονικών κόσµων στη γλώσσα 

VERL, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 6.1.1, καθώς και δηµιουργίας και αρχικοποίησης 

εικονικών κόσµων µε βάση την αναπαράσταση REVE ως αντικειµένων της κλάσης Scene. 

VERLDocumentHandler 

Η κλάση VERLDocumentHandler αποτελεί µέρος του υποστηριζόµενου από την πλατφόρµα 

µηχανισµού για επεξεργασία ορισµών VERL. Ο µηχανισµός βασίζεται στη βιβλιοθήκη SAX 

[Brownell2002, Megginson2009], η οποία, µε λίγα λόγια, επιτρέπει την επεξεργασία κώδικα 

XML αξιοποιώντας µία κλάση µε κατάλληλη λειτουργικότητα χειρισµού διαφόρων συντακτικών 

στοιχείων τα οποία ορίζονται σε κάποιο DTD. Η κλάση VERLDocumentHandler είναι µία 

τέτοια κλάση. Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγµα του πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

κατασκευή ενός εικονικού κόσµου µε βάση ένα ορισµό VERL. Για το παράδειγµα, ας υποτεθεί 

πως ο ορισµός διατίθεται µέσω ενός πόρου ο οποίος αντιπροσωπεύεται από ένα αντικείµενο url 

της κλάσης java.net.URL. Ας υποτεθεί, επίσης, πως η τιµή της µεταβλητής browser είναι µία 

αναφορά σε ένα αντικείµενο Browser το οποίο χρησιµοποιείται από το εικονικό περιβάλλον, 

και πως η µεταβλητή basePath περιέχει ένα έγκυρο url για ένα κατάλογο του τοπικού ή ενός 

αποµεµακρυσµένου συστήµατος αρχείων. 

// get a SAX parser factory instance... 

SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance(); 

 

// get a SAX parser... 

SAXParser parser = factory.newSAXParser(); 

 

// create a new VERL document handler... 

VERLDocumentHandler handler = new VERLDocumentHandler(browser, basePath); 

 

// parse the VERL definition using the SAX parser and the VERL document handler... 

parser.parse(url, handler); 

 

// if parsing is successful, obtain a reference to the newly-created Scene... 

if (handler.getWarnings().size() == 0 && handler.getErrors().size() == 0) { 

 

  scene = handler.getScene(); 

} 
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Στο παραπάνω παράδειγµα, ο εικονικός κόσµος που δηµιουργείται είναι διαθέσιµος ως 

αντικείµενο της κλάσης Scene, το οποίο το εικονικό περιβάλλον µπορεί να αξιοποιήσει 

περεταίρω όπως είναι επιθυµητό. 

Η κλάση δηλώνεται όπως παρακάτω. 

public class VERLDocumentHandler extends DefaultHandler; 

Η κλάση επεκτείνει την κλάση DefaultHandler η οποία είναι µία βοηθητική υλοποίηση 

µηδενικής λειτουργικότητας (no-op) και παρέχεται από τη βιβλιοθήκη SAX. 

Εκτός από την υλοποίηση µεθόδων χειρισµού συντακτικών στοιχείων οι οποίες 

χρησιµοποιούνται εσωτερικά από αντικείµενα της κλάσης SAXParser, όπως προδιαγράφει η 

βιβλιοθήκη SAX, η κλάση ορίζει τις παρακάτω µεθόδους. 

public List<Object> getWarnings(); 

public List<Object> getErrors(); 

Οι παραπάνω µέθοδοι επιστρέφουν τις προειδοποιήσεις και τα σφάλµατα, αντίστοιχα, τα οποία 

προέκυψαν κατά την επεξεργασία του ορισµού VERL, ως συλλογές που αναπαρίστανται από 

αντικείµενα της κλάσης java.util.List. 

public Scene getScene(); 

Η µέθοδος επιστρέφει µία αναφορά στον εικονικό κόσµο που δηµιουργήθηκε σαν αποτέλεσµα 

της επεξεργασίας του ορισµού VERL, υπό τη µορφή αντικειµένου της κλάσης Scene, ή null σε 

περίπτωση σφάλµατος. 
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