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1. Εισαγωγή 
Το έγγραφο αυτό συνοδεύει το παραδοτέο λογισμικού επίδειξης των μεθόδων που 

αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου GLIDE. Μαζί με το λογισμικό, περιλαμβάνονται και 

παρουσιάσεις και videos που αφορούν στη διάχυση και κατανόηση των αποτελεσμάτων και 

που επίσης διατίθενται από τον ιστότοπο του έργου. Κάθε τμήμα του παραδοτέου 

συνοδεύεται από περιγραφή, απαιτήσεις, οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, καθώς και 

εικόνες από την εκτέλεση του λογισμικού.  

Σημείωση: Ορισμένα από τα παραδοτέα παρότι τελικά θα αναρτηθούν ως δημόσια 

διαθέσιμα προς το κοινό μέσω των ιστοτόπων του έργου και της ερευνητικής ομάδας, ακόμα 

δεν έχουν αναρτηθεί καθώς συνοδεύουν και αφορούν δημοσιεύσεις που βρίσκονται υπό 

κρίση και θα κατέλυαν το ανώνυμο της διαδικασίας. 

  

 

2. Εφαρμογή Επίδειξης Ολικού Φωτισμού Πραγματικού Χρόνου με 

Συμπίεση Χρωματικότητας  

 

2.1. Περιγραφή  

Το demo περιλαμβάνει την επίδειξη της τεχνικής που περιγράφεται στο άρθρο μας K. Vardis, 

Papaioannou, G. , and Gkaravelis, A. , “Real-time Radiance Caching using Chrominance 

Compression”, Journal of Computer Graphics Techniques (JCGT) , vol. 3, no. 4, pp. 111-131, 

2014. H εφαρμογή περιλαμβάνει ένα σύνολο από 6 περιβάλλοντα ελέγχου (barn, canyon, 

factory, level1, room, sponza, tripodroom) που παρουσιάζουν την τεχνική σε διαφορετικές 

συνθήκες χρήσης.  

 

 

Εικόνες από στιγμιότυπα εκτέλεσης της εφαρμογής επίδειξης Ολικού Φωτισμού Πραγματικού Χρόνου 

με Συμπίεση Χρωματικότητας για διαφορετικά περιβάλλοντα. 
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2.2. Απαιτήσεις 

Απαιτήσεις συστήματος: 

 Λειτουργικό σύστημα Windows 64-bit 

 Κάρτα γραφικών με υποστήριξη OpenGL 4.2 (το demo έχει δοκιμαστεί σε κάρτες 
NVIDIA) 

 Visual C++ 2012 x64 redistributable (περιέχεται στο φάκελο redist) 

 

2.3. Οδηγίες Εγκατάστασης  

Αποσυμπιέστε το Vardis2014Radiance-demo.zip που βρίσκεται στον υποκατάλογ οτυ 

παραδοτέου:  

DEMOS\DEMO-Real-time_Radiance_Caching_using_Chrominance_Compression 

Αν χρειαστεί (δηλ. αν δεν τρέχει η εφαρμογή), τρέξτε τα αρχεία εγκατάστασης του VC++2012 

x64 redistributable.  

2.4. Οδηγίες Χρήσης  

Για την εκτέλεση του demo τρέχετε ένα από τα 7 scripts (.bat) είτε από τη γραμμή εντολών 

είτε με διπλό click από τον file explorer των Windows. 

Χειρισμός: 

 Arrow keys: Κίνηση χρήστη στους UW άξονες της κάμερας 

 Page Up/Page Down: Κίνηση χρήστη στον V άξονα της κάμερας 

 Mouse (με πατημένο το αριστερό κουμπί):  Περιστροφή στον UV άξονα της κάμερας 

 9 : Αλλαγή συμπίεσης GI (Ασυμπίεστη, Y3Co2Cg2, Y3Co1Cg1) 

 0 : Αλλαγή έμμεσου αποκλεισμού GI  

 - : Αύξηση των αναπηδήσεων GI 

 = : Μείωση των αναπηδήσεων GI 

 J : Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Ambient Occlusion 

 K : Αλλαγή κατάστασης φωτισμού (εκπεμπώμενο – άμεσο - έμμεσο) 

 R : Επαναφόρτωση shaders 

 L : Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υλικών 

 F7 : Εκτύπωση GI voxelizer 

 F8 : Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κειμένου 

 F9 : Παύση/Συνέχιση υπολογισμού GI 

 F10: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της βελτιστοποίησης με βάση την 
αποθήκευση των cache points (occupancy optimization) 

 ESC : Έξοδος 
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3. Εφαρμογή Επίδειξης Διαδραστικής Παρακολούθησης Ακτινών   

3.1. Περιγραφή 

Το demo περιλαμβάνει την επίδειξη της τεχνικής που περιγράφεται στο άρθρο μας: K. 

Vardis, Α. Α. Vasilakis, G. Papaioannou, A Multiview and Multilayer Approach for Interactive 

Ray Tracing που έχει υποβληθεί για δημοσίευση στο σημαντικό συνέδριο i3D (Interactive 3D 

Graphics and Games 2016). Μαζί με το εκτελέσιμο και τα δεδομένα του περιβάλλοντος, 

δίδονται και κομμάτια πηγαίου κώδικα που αναφέρονται στην υλοποίηση της μεθόδου 

ώστε όποιος επιθυμεί να χτίσει κώδικα, είτε για σύγκριση μεθόδων, είτε για επέκταση της 

ιδέας με βάση τη δική μας υλοποίηση, να έχει μια σημαντική αρχική βοήθεια. Ο κώδικας 

αυτός θα είναι διαθέσιμος ελεύθερα μαζί με το πρόγραμμα επίδειξης και το σχετικό video 

από τον ιστότοπο του έργου αλλά και της ομάδας Γραφικών, μετά την ολοκλήρωση της 

κρίσης της εν λόγω δημοσίευσης. 

 

 

Εικόνες από την εκτέλεση (μαζί με στατιστικά) του προγράμματος επίδειξης της διαδραστικής 

παρακολούθησης ακτινών. Αριστερά: σε κατάσταση επίδειξης path tracing αλγορίθμου. Δεξιά: σε 

κατάσταση επίδειξης μεθόδου ambient occlusion.  

 

3.2. Απαιτήσεις 

Απαιτήσεις συστήματος: 

 Λειτουργικό σύστημα Windows 64-bit 

 Κάρτα γραφικών με υποστήριξη OpenGL 4.4 (το demo έχει δοκιμαστεί σε κάρτες 

NVIDIA) 

 Visual C++ 2013 x64 redistributable (περιέχεται στο φάκελο redist) 

 

3.3. Οδηγίες Εγκατάστασης 

Το demo περιλαμβάνει την επίδειξη της τεχνικής σε 1 σκηνή (bunny) δε χρειάζεται 

αποσυμπίεση. Η εφαρμογή βρίσκεται στον υπο-κατάλογο του παραδοτέου: 

 DEMOS\DEMO&CODE-A_Multiview_and_Multilayer_Approach_for_Interactive_Ray_Tracing\demo 
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Στον κατάλογο αντίστοιχα source υπάρχει ο προς διάθεση κώδικας που αφορά επιλεγμένα 

σημεία (shaders) και συγκριτική υλοποίηση για τα test Που έχουν γίνει στο άρθρο.  

Αν χρειαστεί (δηλ. αν δεν τρέχει η εφαρμογή), τρέξτε τα αρχεία εγκατάστασης του VC++2013 

x64 redistributable.  

 

3.4. Οδηγίες Χρήσης  

Διπλό κλικ στο κατάλληλο αρχείο .bat ώστε να τρέξει το demo της αντίστοιχης σκηνής (π.χ. 

run_barn.bat εκτελεί το demo για την σκηνή barn) 

 Διπλό κλικ στο run_bunny .bat ώστε να τρέξει το demo 

 Πατήστε τα Β και Μ ώστε να αλλάξετε μεταξύ χρήσης ενός δείγματος ανά Pixel και 

προοδευτικής παρακολούθησης μονοπατιών (πολλαπλά μονοπάτια ανά Pixel) 

αντίστοιχα. 

Χειρισμός: 

 Arrow keys: Κίνηση χρήστη στους UW άξονες της κάμερας 

 Page Up/Page Down: Κίνηση χρήστη στον V άξονα της κάμερας 

 Mouse (με πατημένο το αριστερό κουμπί):  Περιστροφή στον UV άξονα της κάμερας 

 + : Αύξηση των αναπηδήσεων φωτισμού  

 - : Μείωση των αναπηδήσεων φωτισμού 

 Β : Αλλαγή μεθόδου (Path Tracing, Ambient Occlusion) 

 M : Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προοδευτικής ανίχνευσης (progressive tracing) 

 F8 : Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κειμένου 

 ESC: Έξοδος 

 

4. Λογισμικό Βελτιστοποίησης Φωτισμού  

4.1. Περιγραφή 

Το λογισμικό αυτό ενσωματώνει όλη τη λειτουργικότητα που αναπτύχθηκε για την επίλυση 

του αντίστροφου προβλήματος φωτισμού και της οποίας ο πηγαίος κώδικας αποτελεί 

τμήμα του παραδοτέου Π1.3. Σε αυτή περιλαμβάνεται η έρευνα που έγινε και τα 

αποτελέσματα της οποίας βρίσκονται στις δημοσιεύσεις:  

 Gkaravelis, G. Papaioannou and K. Kalampokis, “Inverse Light Design for High-

Occlusion Environments”, International Conference on Computer Graphics Theory 

and Applications (GRAPP). pp. 26 - 34, 2015 

 Gkaravelis and G. Papaioannou, “Inverse Lighting Design using a Coverage 

Optimization Strategy”, submitted to Eurographics 2016 
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Στιγμιότυπο από τη λειτουργία του λογισμικού βελτιστοποίησης φωτισμού. 

 

Επίσης, περιλαμβάνεται και λειτουργικότητα που αφορά υλοποίηση επίλυσης φωτισμού 

από μέθοδο τρίτου για λόγους συγκριτικού ελέγχου αποτελεσμάτων.  

Η δομή λειτουργίας του λογισμικού βελτιστοποίησης φωτισμού είναι η εξής. Αρχικά 

φορτώνεται ένα τρισδιάστατο περιβάλλον και εμφανίζεται στο χρήστη. Ο χρήστης μπορεί 

να περιηγηθεί μέσα στην σκηνή και να ζωγραφίσει πάνω στις επιφάνειες της σκηνής τον 

επιθυμητό φωτισμό που θέλει να πετύχει, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία του 

προγράμματος. Τα εργαλεία που παρέχονται στον χρήστη είναι ο «κουβάς», που 

εφαρμόζοντάς τον σε μία επιφάνεια διαχέει το επιλεγμένο χρώμα στις γειτονικές επιφάνειες 

της σκηνής μέχρι να βρει κάποιο εμπόδιο, και το «πινέλο» που ζωγραφίζει μόνο τις 

επιφάνειες που έχει διαλέξει ο χρήστης. Επίσης, υπάρχει και η «γόμα» για να σβήνει ο 

χρήστης διάφορα λάθη και ο επιλογέας χρώματος με τον οποίο προσδιορίζεται το χρώμα 

σχεδίασης φωτισμού. Ζωγραφίζοντας ο χρήστης τις επιφάνειες θέτει το επιθυμητό επίπεδο 

φωτισμού (χρώμα και ένταση) που θέλει να πέφτει πάνω στην επιφάνεια.  Έπειτα ο 

φωτισμός δειγματοληπτείται και εκτελώντας τον επιθυμητό αλγόριθμο βελτιστοποίησης, 

υπολογίζεται ένα πλήθος από φώτα βελτιστοποιημένα ώστε να ικανοποιείται η είσοδος του 

χρήστη. Το πλήθος των φώτων μπορεί να επιλέγει από τον χρήστη ή να το αφήσει να το 

υπολογίσει η μηχανή, χρησιμοποιώντας τους αλγορίθμους που παρέχονται. Ο χρήστης έχει 

την δυνατότητα να φορτώσει αλλά και να αποθηκεύσει των χρωματισμό των δειγμάτων της 

σκηνής καθώς και τα υπολογισμένα φώτα, με τις θέσεις και την ένταση τους. 

 

4.2. Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις συστήματος είναι: 

 Λειτουργικό σύστημα Windows 7 και άνω, 64bit 

 Κάρτα γραφικών με υποστήριξη OpenGL 4.2 και CUDA Compute Capability 3.5 

 Visual C++ 2012 redistributable 
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4.3. Οδηγίες Εγκατάστασης 

Η εφαρμογή βρίσκεται στον υπο-κατάλογο του παραδοτέου:  

DEMOS\DEMO-InverseLighting\Demo 

Δεν απαιτείται επιπρόσθετη εγκατάσταση, εφόσον στο σύστημα είναι εγκατεστημένο το 

Visual C++ 2012 redistributable. Αν η εφαρμογή δεν τρέξει, ζητώντας κάποιο DLL, θα πρέπει 

να γίνει εγκατάσταση του παραπάνω λογισμικού διανομής της Microsoft, το οποίο 

περιλαμβάνεται στο φάκελο: 

DEMOS\DEMO-InverseLighting\Demo\Redistributables 

 

4.4. Οδηγίες Χρήσης 

Η εφαρμογή εκτελείται καλώντας το πρόγραμμα LightDesignEngine.exe είτε από γραμμή 

εντολών είτε από τον file explorer, στον κατάλογο DEMOS\DEMO-InverseLighting\Demo. 

Περιγραφή της διεπαφής 

Η εφαρμογή παρέχει μια γραφική διεπαφή από την οποία ο χρήστης μπορεί να 

πραγματοποιήσει ενέργειες. Η εφαρμογή παρέχει στα αριστερά ένα πάνελ με επιλογές του 

αλγορίθμου που θα χρησιμοποιήσει η μηχανή βελτιστοποίησης, μια εργαλειοθήκη με 

χρήσιμα εργαλεία για το χρήστη και μενού. Οι επιλογές που έχει ο χρήστης στο αριστερό 

πάνελ είναι: 

 Color: Επιλέγει το χρώμα με το οποίο θα χρωματίσει τις επιφάνειες. 

 Number of Lights:  Επιλέγει τον επιθυμητό αριθμό φώτων που θέλει ο αλγόριθμος 

να βελτιστοποιήσει . Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται μόνο από αλγόριθμους που 

βελτιστοποιούν μόνο τα φώτα και όχι το πλήθος τους. 

 Max Iterations: Ο μέγιστος αριθμός από επαναλήψεις που θα τρέξει ο αλγόριθμος. 

 

 

Η διάταξη της διεπαφής της εφαρμογής βελτιστοποίησης φωτισμού. 
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 Algorirthm: Ο αλγόριθμος που θα χρησιμοποιηθεί. Οι αλγόριθμοι που 

βελτιστοποιούν μόνο την θέση και την ένταση των φωτεινών πηγών είναι:  

o Simulated Annealing 

o Enhanced Simulated Annealing 

o Genetic Algorithm 

o GA General 

o Jumping PSO 

o Jumping PSO General 

 Οι αλγόριθμοι που βελτιστοποιούν και τον αριθμό των φώτων είναι : 

o GA Imrpov 

o GA General Improv 

o Hierarchical Tree SA 

o Hierarchical Tree GA 

 Illum Diff Optimization Threshold: Το επίπεδο σφάλματος από το οποίο θα 

ξεκινήσει η βελτιστοποίηση. (Επιλογή για αλγόριθμους που βελτιστοποιούν και τον 

αριθμό τον φώτων.) 

 Illum Improvement Threshold: Ρυθμίζει έμμεσα τον αριθμό των φώτων. Είναι ο 

λόγος της βελτίωσης του σφάλματος από την εισαγωγή ενός νέου φωτός. (Επιλογή 

για αλγόριθμους που βελτιστοποιούν και τον αριθμό τον φώτων). 

 Samples Clustering threshold: Ορίζει την ελάχιστη απόσταση που μπορούν να έχουν 

τα δείγματα που θα κρατήσει στον χώρο. 

 Restrict light placement: Περιορίζει την τοποθέτηση φώτων κοντά στις επιφάνειες 

τις σκηνής. 

 Solve: Ξεκινάει την βελτιστοποίηση. 

 Preview light configuration: Εμφανίζει τις θέσεις των φώτων που υπολόγισε ή 

φόρτωσε από αρχείο. 

 Light the scene: Φωτίζει την σκηνή με τα φώτα που υπολόγισε ή φόρτωσε από 

αρχείο. 

 Selection Strategy: Επιλογές για την επιλογή των γειτόνων (για τον Simulated 

Annealing αλγόριθμο). 

Hierarchical light design Eurographics 2013 

 Weak light contribution ratio: Το ελάχιστο επίπεδο συνεισφοράς της κάθε φωτεινής 

πηγής. 

 Illum Diff Optimization Threshold: Το επίπεδο σφάλματος από το οποίο θα 

ξεκινήσει η βελτιστοποίηση. (Επιλογή για αλγόριθμους που βελτιστοποιούν και τον 

αριθμό τον φώτων.) 
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 Illum Improvement Threshold: Ρυθμίζει έμμεσά τον αριθμό των φώτων. Είναι ο 

λόγος της βελτίωσης του σφάλματος από την εισαγωγή ενός νέου φωτός. (Επιλογή 

για αλγόριθμους που βελτιστοποιούν και τον αριθμό τον φώτων). 

 Solve HLD: Ξεκινάει την διαδικασία βελτιστοποίησης με την χρήση του αλγορίθμου 

HLD (LIN W.-C., HUANG T.-S., HO T.-C., CHEN Y.-T., CHUANG J.-H.: Interactive lighting 

design with hierarchical light representation, Computer Graphics Forum 32(4), 2013, 

pp. 133–142). 

Η εργαλειοθήκη παρέχει τις εξής εντολές. Από αριστερά προς τα δεξιά τα κουμπιά της 

εργαλειοθήκης είναι: 

  Color Picker 

  Γόμα 

  Κουβάς (διάχυση του χρώματος στις επιφάνειες) 

  Πινέλο 

Επιλογές εμφάνισης των δειγμάτων 

  Εμφάνιση των κλικ του χρήστη 

  Εμφάνιση όλων των πιθανών θέσεων των δειγμάτων 

  Εμφάνιση των ζωγραφισμένων δειγμάτων 

  Εκτίμηση μεταφοράς ενέργειας στα δείγματα με βάση τα ζωγραφισμένα σημεία 

  Εμφάνιση και υπολογισμός των ομαδοποιημένων δειγμάτων 

Διαχείριση επιλεγμένων φώτων: 

  Μετακίνηση μιας επιλεγμένης φωτεινής πηγής 

  Εισαγωγή εντολών κειμένου στο πρόγραμμα 

Διαχείριση του προγράμματος: 

  Έναρξη της μηχανής 

  Τερματισμός της μηχανής 

Επιπρόσθετα παρέχονται και κάποια μενού με πρόσθετες λειτουργίες. 

Το μενού File παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης και φόρτωσης δειγμάτων της σκηνής, 

υπολογισμένων φώτων (θέση και ένταση) καθώς και εξαγωγή σε ειδικό format της σκηνής 

για να χρησιμοποιηθεί σε ένα offline renderer. 

Το μενού Εdit έχει το κουμπί Clear Paint που καθαρίζει την σκηνή από τους χρωματισμούς 

του χρήστη. 

Το μενού View έχει τις ίδιες επιλογές εμφάνισης δειγμάτων με την γραμμή εργαλείων. 
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Το μενού Windows έχει επιλογές απόκρυψης του πάνελ και της γραμμής εργαλείων. 

Το μενού Help παρέχει την επιλογή About που παρέχει πληροφορίες για το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. 

 

Παράδειγμα χρήσης 

Εκτελούμε την εφαρμογή και ενεργοποιούμε τη μηχανή με το κουμπί .  

Στη συνέχεια για να ζωγραφίσουμε στις επιφάνειες τον επιθυμητό φωτισμό, διαλέγουμε 

χρώμα  : 

 

 

Και βάφουμε τις επιφάνειες, χρησιμοποιώντας τον κουβά  και το πινέλο  με το δεξί 

πλήκτρο του ποντικιού. Το αριστερό πλήκτρο χρησιμεύει για την περιστροφή της οπτικής 

γωνίας στο τρισδιάστατο περιβάλλον. Μετακινούμαστε στο χώρο παράλληλα ή κάθετα στην 

κατεύθυνση που κοιτάζουμε με τους κέρσορες. Έπειτα οι επιφάνειες δειγματολειπτούνται. 
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Μετά, ομαδοποιούμε τα δείγματα ώστε να επιταχύνουμε τους υπολογισμούς . 

 

 

Και εκτελούμαι τον αλγόριθμο Hierarchical Tree SA, διαλέγοντας τον από την λίστα με τους 

αλγορίθμους και πατώντας το κουμπί Solve. Η μηχανή υπολογίζει ένα κατάλληλο αριθμό 

από φώτα με βάση τις τιμές του Illum Diff Optimization Threshold και Illum Improvement 

Threshold και βελτιστοποιεί τις θέσεις και τις εντάσεις της κάθε φωτεινής πηγής. Το 

αποτέλεσμα είναι το ακόλουθο. 

 

Σε περίπτωση που θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε μόνο τις θέσεις και να δώσουμε εμείς 

τον επιθυμητό αριθμό τον φώτων, θα εισάγουμε τον αριθμό των φώτων στο πεδίο Number 

of Lights και επιλέγοντας έναν κατάλληλο αλγόριθμο (π.χ. Genetic Algorithm) και πατώντας 

το κουμπί Solve θα μας επιστρέψει τις βελτιστοποιημένες θέσεις των φώτων μαζί με τις 

εντάσεις τους. Άμα θέλουμε να τρέξουμε τον αλγόριθμο του δημοσιεύματος ‘’Interactive 

Lighting Design with Hierarchical Light Representation‘’ θα πατήσουμε το κουμπί Solve HLD. 

Ρυθμίζουμε το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αλγορίθμου με την χρήση των κατάλληλων 

πεδίων και στην συγκεκριμένη περίπτωση την τιμή Number of Cuts του αλγορίθμου 

ρυθμίζεται μέσα από το πεδίο Number of Lights. Για να δει ο χρήστης τα φώτα και τον 

φωτισμό που παράγουν μπορεί να τσεκάρει τα Preview Light Configuration και Light the 

scene, αντίστοιχα. 
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5. Λογισμικό Βελτιστοποιημένης Αναδιάταξης Γεωμετρίας 

5.1. Περιγραφή 

Το λογισμικό αυτό ενσωματώνει τη λειτουργικότητα που αναπτύχθηκε για την επίλυση του 

προβλήματος Σχεδίασης Ανοιγμάτων (Opening Design Problem) και της οποίας ο πηγαίος 

κώδικας αποτελεί τμήμα του παραδοτέου Π2.2. Το πρόβλημα Σχεδίασης Ανοιγμάτων 

ορίζεται ως η αναζήτηση της βέλτιστης επιλογής της θέσης, του σχήματος  και του μεγέθους  

ανοιγμάτων σε αρχικά κλειστή γεωμετρία, ώστε να πληρούνται καθορισμένα από τον 

χρήστη κριτήρια φωτισμού χρησιμοποιώντας ως πηγή φωτός τον φυσικό φωτισμού του 

ουράνιου στερεώματος και του ήλιου.  

Η δομή λειτουργίας του λογισμικού Βελτιστοποιημένης Αναδιάταξης Γεωμετρίας είναι η 

ακόλουθη. Αρχικά, ο χρήστης μέσω του γραφικού περιβάλλοντος μπορεί να φορτώσει μια 

σκηνή, η περιγραφή της οποίας  περιλαμβάνει, εκτός από την γεωμετρία προς επεξεργασία, 

τις επιφάνειες στις οποίες είναι δυνατόν να τοποθετηθούν ανοίγματα, καθώς και τις 

συνθήκες φυσικού φωτισμού, όπως το γεωγραφικό μήκος και πλάτος και το χρονικό εύρος 

προς μελέτη. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί μέσα στην σκηνή και να επιλέξει σε σημεία 

πάνω στις επιφάνειες της σκηνής το επιθυμητό επίπεδο φωτισμού. Επιπροσθέτως, ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει την τοποθεσία  και το χρονικό εύρος της προσομοίωσης. Τέλος, 

καθορίζεται το επίπεδο ποιότητας και ο αριθμός επαναλήψεων, που θα εκτελέσει ο 

αλγόριθμος υπολογισμού των δεδομένων, που θα χρησιμοποιηθούν ως είσοδος στον 

αλγόριθμο επίλυσης του προβλήματος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρήστης 

μπορεί να επιλύσει το στιγμιότυπο του προβλήματος μέσα από ένα αλγόριθμο δύο σταδίων, 

ο οποίος  χρησιμοποιεί αρχικά έναν αλγόριθμο γραμμικής βελτιστοποίησης, η λύση του 

οποίου στην συνέχεια τροφοδοτείται ως αρχική κατάσταση στον γενετικό αλγόριθμο, που 

παρέχει την τελική λύση. Το αποτέλεσμα αποτελείται από ένα αριθμό ανοιγμάτων στην 

γεωμετρία, όπως παράθυρα και φωταγωγοί, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται ο βέλτιστος 

φωτισμός των προεπιλεγμένων σημείων. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να φορτώσει 

προϋπολογισμένα δεδομένα για τον αλγόριθμο επίλυσης, όπως και να αποθηκεύσει τις 

επιλογές του για μελλοντικές εκτελέσεις του προγράμματος.  

 

 Αποτελέσματα από την επίλυση του προβλήματος ανοιγμάτων για την αναζήτηση πιο σημαντικού 

χώρου τοποθέτησης παραθύρων για διάστημα 5 ωρών.. 
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5.2. Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις συστήματος είναι: 

 Λειτουργικό σύστημα Windows 7 και άνω, 64bit 

 Κάρτα γραφικών με υποστήριξη OpenGL 4.2 και CUDA Compute Capability 2.1 

Visual C++ 2012 redistributable (παρέχεται μέσα στον υποκατάλογο της εφαρμογής 

επίδειξης αν χρειαστεί να εγκατασταθεί χωριστά). Προτείνονται οδηγοί κάρτας γραφικών 

μέχρι έκδοση Nvidia Forceware 352.84  

 

5.3 Οδηγίες Εγκατάστασης 

Η εφαρμογή βρίσκεται στον υπο-κατάλογο του παραδοτέου: DEMOS\DEMO-

Opening_Design_Engine. Δεν απαιτείται επιπρόσθετη εγκατάσταση, εφόσον στο σύστημα 

είναι εγκατεστημένο το Visual C++ 2012 redistributable. Αν η εφαρμογή δεν τρέξει, ζητώντας 

κάποιο DLL, θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση του παραπάνω λογισμικού διανομής της 

Microsoft, το οποίο περιλαμβάνεται στο φάκελο DEMOS\DEMO-

Opening_Design_Engine\redist. 

 

5.4 Οδηγίες Χρήσης 

Η εφαρμογή εκτελείται καλώντας το πρόγραμμα Opening_Design_GLIDE.exe είτε από 

γραμμή εντολών είτε από τον file explorer. 

 

Περιγραφή της διεπαφής 

Η εφαρμογή παρέχει μια γραφική διεπαφή από την οποία ο χρήστης μπορεί να 

πραγματοποιήσει ενέργειες σχετικά με την φόρτωση και αποθήκευση δεδομένων και την 

ρύθμιση των λεπτομερειών  εκτέλεσης.  

Πιο συγκεκριμένα, η διεπαφή χωρίζεται σε δύο μέρη, το ένα περιλαμβάνει το μενού Files 

όπου γίνεται η φόρτωση και η αποθήκευση των αρχείων που χρησιμοποιούνται, ενώ το 

υπόλοιπο περιβάλλον δίνει την δυνατότητα στον χρήστη για τον καθορισμό των 

λεπτομερειών της εκτέλεσης του αλγορίθμου επίλυσης.  Η διεπαφή προβλέπει την 

ενεργοποίηση όσων επιλογών κατά την χρήση είναι επιλέξιμες, απενεργοποιώντας τις μη 

σχετικές για την διευκόλυνση του χρήστη και την αποφυγή λαθών.  
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Παράδειγμα εκτέλεσης του λογισμικού, οι κόκκινες σφαίρες συμβολίζουν τα σημεία ενδιαφέροντος 
(ελέγχου φωτισμού). 

 

Το μενού Files δίνει την δυνατότητα φόρτωσης του αρχείου της σκηνής (επιλογή: Files\Load 

Scene ). Τα αρχεία αυτά είναι αρχεία τύπου .xml και τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

την περιγραφή της γεωμετρίας της σκηνής, τις παραμέτρους της που σχετίζονται με το 

λογισμικό δειγματοληψίας φωτισμού, περιγραφή των υποψήφιων προς άνοιγμα 

επιφανειών και , προαιρετικά, μια περιγραφή του φωτισμού που προκύπτει από το ουράνιο 

στερέωμα. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να φορτώσει προϋπολογισμένα τα δεδομένα που 

σχετίζονται με την σκηνή που έχει φορτωθεί, μέσω της επιλογής (Files\ Load precalculated 

results). Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να αλλάξει τα χαρακτηριστικά της σκηνής μέσω της 

υπόλοιπης διεπαφής, που θα περιγράψουμε αμέσως μετά, έχει την δυνατότητα να 

αποθηκεύσει το νέο σύνολο ρυθμίσεων από το μενού (Files\ Save configuration) σε ένα νέο 

αρχείο περιγραφής σκηνής. 

 

Λεπτομέρεια από το μενού Files. 
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Το κύριο μέρος της διεπαφής αποτελείται από μία σειρά από εργαλεία επιλογής ρυθμίσεων, 

από εικονικά κουμπιά εκτέλεσης των λειτουργειών και από ένα παράθυρο προεπισκόπησης 

της σκηνής και εμφάνισης των τελικών αποτελεσμάτων. 

Τα εργαλεία αυτά από αριστερά προς τα δεξιά αποτελούνται από :  

 Επιλογέας Iterations: Καθορίζει τον αριθμό δειγμάτων εκτέλεσης του αλγορίθμου 

δειγματοληψίας φωτισμού. Από μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων προκύπτει 

ακριβέστερη εκτίμηση του φωτισμού αλλά και μεγαλύτεροι χρόνοι εκτέλεσης. 

 Επιλογέας Quality:   Καθορίζει το βάθος αναδρομής του αλγορίθμου 

δειγματοληψίας φωτισμού. Από μεγαλύτερο βάθος προκύπτει ακριβέστερη 

εκτίμηση του φωτισμού αλλά και μεγαλύτεροι χρόνοι εκτέλεσης. 

 Μενού επιλογής ημερομηνιών και τοποθεσίας. Στο μενού αυτό ο χρήστης επιλέγει 

το χρονικό πλαίσιο και την τοποθεσία που θα γίνει η εκτέλεση του υπολογισμού. Η 

θέση , η ένταση του φωτισμού και η καμπύλη που διασχίζει ο ήλιος στο ουράνιο 

στερέωμα διαφέρει ανάλογα την ημερομηνία και την τοποθεσία. Με το μενού αυτό, 

δίνεται στο χρήστη η ακριβέστερη εκτίμηση του φωτισμού του ουράνιου 

στερεώματος. Ο επιλογέας Time period resolution  καθορίζει την χρονική 

πυκνότητα δειγμάτων για τον υπολογισμό της εκτίμησης του μέσου φωτισμού σε 

περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την εκτέλεση του αλγορίθμου σε εύρος χρόνου 

και όχι κατά συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 Το υπομενού Lighting Intentions δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να προσθέσει 

νέα σημεία και τις επιθυμητές τιμές φωτισμού για ακριβέστερο προσδιορισμό της 

λύσης. 

 

 

 

Το μενού ρυθμίσεων του επιπέδου ποιότητας εκτέλεσης του αλγορίθμου και του καθορισμού του 
χρονικού εύρους και της τοποθεσίας 
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Το εργαλείο επιλογής σημείων δειγματοληψίας. 

 

Τέλος, το υπομενού Inverse Opening Calculation περιλαμβάνει εικονικά κουμπιά για 

την εκτέλεση των λειτουργιών.  

 Το κουμπί Load data φορτώνει την περιγραφή της σκηνής εμφανίζοντας την 

προεπισκόπηση στο παράθυρο προεπισκόπησης. 

 Το κουμπί Pre-calculate εκτελεί τον υπολογισμό των πινάκων δεδομένων για 

την χρήση του από τον αλγόριθμο επίλυσης. Ο υπολογισμός γίνεται από 

εξωτερική εφαρμογή που καλείται από την διεπαφή, στην οποία εμφανίζεται σε 

μπάρα η πρόοδος του υπολογισμού. 

 Τα δεδομένα που προέκυψαν από το προηγούμενο στάδιο τροφοδοτούνται 

στον αλγόριθμο με το κουμπί Compute Windows, οποίος τρέχει για χρόνο που 

καθορίζεται από το Max duration και επιλύει το πρόβλημα. Τα αποτελέσματα 

αποθηκεύονται σε αρχείο και εμφανίζονται στο παράθυρο προεπισκόπησης με 

χρήση του κουμπιού Render Solution 

 Ποικίλα  μηνύματα που ενδιαφέρουν τον χρήστη εμφανίζονται στον χώρο 

κειμένου Message Output Board 

 

 

Ο χώρος λειτουργιών της διεπαφής και ο χώρος μηνυμάτων εξόδου. 
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Παράδειγμα χρήσης 

Στο επόμενο παράδειγμα χρήσης γίνεται επίδειξη των λειτουργιών του λογισμικού μέσω 

μιας βήμα προς βήμα παρουσίασης. Το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το μοντέλο 

apartment, το οποίο απεικονίζει ένα μη-επιπλωμένο διαμέρισμα χωρίς ανοίγματα. Για 

λόγους ευκολίας παρουσίασης έχουμε ορίσει στην οροφή του κτηρίου δύο διακριτές 

υποψήφιες υπο-επιφάνειες για τοποθέτηση ανοιγμάτων.  

Αρχικά εκτελούμε την εφαρμογή   και μέσω του μενού Files/Load Scene φορτώνουμε το 

αρχείο scene4.xml 

 

Μενού Files 

 

Αφού εμφανιστεί το σχετικό μήνυμα επιτυχούς φόρτωσης στον χώρο μηνυμάτων , 

επιλέγουμε το κουμπί Load Data, το οποίο φορτώνει τα δεδομένα και δημιουργεί τις 

απαραίτητες δομές δεδομένων.  

 

 

Μήνυμα επιτυχούς φόρτωσης και επιλογή Load Data 
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Μετά την φόρτωση της σκηνής θα εμφανιστεί προεπισκόπησή της με ανοιχτές τις 

υποψήφιες επιφάνειες. 

 

Φόρτωση της σκηνής για την εισαγωγή ρυθμίσεων από τον χρήστη. 

 

Ο χρήστης πλέον μπορεί να επιλέξει είτε να ορίσει νέες παραμέτρους για τον υπολογισμό 

της λύσης του προβλήματος, όπως το επίπεδο ποιότητας , την χρονική περίοδο και 

τοποθεσία και την εισαγωγή νέων σημείων. 

Για την εισαγωγή νέων σημείων δειγματοληψίας θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί Start στο 

μενού Lighting Intentions , ορίζουμε την τιμή που θέλουμε και να επιλέξει το σημείο με κλικ 

στην προεπισκόπηση της σκηνής. Μία κόκκινη σφαίρα εμφανίζεται για να υποδηλώσει την 

επιτυχή εισαγωγή του σημείου. 

 

Η σκηνή μετά την φόρτωση των σημείων δειγματοληψίας. 
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Επόμενο βήμα αποτελεί η αποθήκευση των νέων ρυθμίσεων μέσω του μενού  Files/Save 

configuration. Η διαδικασία αυτή μπορεί να παραλειφθεί εφόσον ο χρήστης επιθυμεί τον 

υπολογισμό του προβλήματος σύμφωνα με την περιγραφή της σκηνής που βρίσκεται στο 

αρχείο περιγραφής. 

 Για την εκτέλεση του ελγορίθμου απαιτείται η δημιουργία προϋπολογισμένων πινάκων 

μέσω του κουμπιού  Pre-calculate. Η λειτουργία αυτή φορτώνει εξωτερικό πρόγραμμα που 

μέσω επιτάχυνσης από την κάρτα γραφικών υπολογίζει τα σχετικά δεδομένα. Η πρόοδος 

της διαδικασίας επιδεικνύεται στην μπάρα προόδου.  

 

 

Ο χρόνος εκτέλεσης πιθανώς να διαφέρει σημαντικά ανάλογα το μέγεθος της σκηνής , των 

αριθμό των σημείων δειγματοληψίας και το μεγεθος της κβάντισης των υποψήφιων 

επιφανειών. Τα βήματα υπολογισμού των δεδομένων μπορούν να παραλειφθούν εφόσον 

έχουμε αποθηκευμένους τους πίνακες από προηγούμενη εκτέλεση. Στην περίπτωση αυτή 

φορτώνουμε τα δεδομένα από το μενού  Files/Load  precalculated results και επιλέγοντας 

το αντίστοιχο αρχείο. Και στις δύο περιπτώσεις φτάνουμε στο σημείο εκτέλεσης του 

αλγορίθμου, όπου επιλέγουμε τον μέγιστο χρόνο εκτέλεσης και επιλέγουμε το κουμπί 

Compute Windows. 

 

 

Τα δεδομένα έχουν φορτωθεί και το σύστημα μπορεί να υπολογίσει την θέση και το μέγεθος των 
ανοιγμάτων. 
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Όταν ο υπολογισμός ολοκληρωθεί εμφανίζοντας το αντίστοιχο μήνυμα, ο χρήστης μπορεί 

να επιλέξει την εμφάνιση των αποτελεσμάτων με την χρήση του κουμπιού Render Solution. 

Τα αποτελέσματα, που περιλαμβάνουν τα ανοίγματα , το επίπεδο φωτισμού που 

επιτυγχάνεται ανά σημείο καθώς και το σφάλμα σε σχέση με τον επιθυμητό φωτισμό από 

τον χρήστη, καταγράφονται στο αρχείο output.txt. 

 

Στο αποτέλεσμα της εκτέλεσης φαίνεται η δημιουργία δύο ανοιγμάτων , ένα στην κάθε επιφάνεια 
με την χρήση των οποίων επιτυγχάνεται ο βελτιστος φωτισμός του παραδείγματος 

 

 

 

6. Συνοδευτικός κώδικας MAXScript για την εξαγωγή υποψήφιων προς 

άνοιγμα επιφανειών  

 

6.1. Περιγραφή 

Για την χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του 

λογισμικού Autodesk 3DS MAX 2009 ή νεότερου. Το λογισμικό αυτό είναι το ένα από τα δύο 

διασημότερα για τρισδιάστατη μοντελοποίηση και συνεργάζεται στενά με το σχεδιαστικό 

πακέτο Autocad της ίδιας εταιρίας. Για ακαδημαϊκή χρήση διανέμεται δωρεάν. 

Χρησιμοποιώντας αυτή την λειτουργία ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει με απλό 

τρόπο τις επιφάνειες του μοντέλου  πάνω στις οποίες είναι δυνατόν να τοποθετηθούν 

ανοίγματα, όπως παράθυρα ή φωταγωγοί. Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται σε αρχείο. Ο 

λόγος που επιλέχθηκε να υλοποιηθεί η λειτουργία επιλογής ανοιγμάτων μέσα από ένα 

τέτοιο λογισμικό είναι γιατί α) είναι καθιερωμένο στην αγορά και άρα ο τρόπος χρήσης του 

είναι γνωστός στους σχεδιαστές, β) διαθέτει πληθώρα έτοιμων εργαλείων για την 

παραμετροποίηση και προσαρμογή της γεωμετρίας, γ) ένα τέτοιο λογισμικό έτσι κι αλλιώς 

είναι μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού.  
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6.2. Οδηγίες Εγκατάστασης 

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα για την εγκατάσταση του script καθώς η εύρεσή του 

γίνεται από τον επιλογέα αρχείων του 3DS MAX. 

 

6.3. Οδηγίες χρήσης 

Αρχικά ο χρήστης εισάγει τον μοντέλο που αναπαριστά την σκηνή στο Autodesk 3DS MAX.  

Τα μοντέλα  που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό είναι τύπου .OBJ. 

 

 

Φόρτωση αρχείου .OBJ από το πρόγραμμα 3D Studio MAX της Autodesk (έκδοση 2015).  

 

 Έπειτα θα πρέπει να φορτωθεί από το μενού MAXscript/ Run Script το αρχείο που 

περιέχει τον κώδικα. 

 O χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί Select Objects το οποίο φορτώνει ένα 

παράθυρο στο οποίο εμφανίζεται μία λίστα με τα τμήματα του μοντέλο. Ο χρήστης 

πρέπει να  επιλέξει  όλα όσα πιθανόν να περιέχουν υποψήφιες επιφάνειες και να 

πατήσει ΟΚ. Προτείνεται να επιλεγούν όλα για λόγους ευκολίας.  
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 Στο μενού Modify στην επιλογή Modifier list θα πρέπει 

να είναι επιλεγμένο το «Poly select» και στις 

παραμέτρους του το Polygon.  

 Σειρά έχει η επιλογή αρχείου στο οποίο θα 

αποθηκευτούν τα αποτελέσματα. Η λειτουργία αυτή 

επιτυγχάνεται από το κουμπί Save file as του μενού που 

ανοίχθηκε από το maxscript. 

 Στην συνέχεια ο χρήστης επιλέγει τις επιφάνειες με κλικ 

πάνω σε αυτό στην προεπισκόπηση του μοντέλου. 

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, οι επιφάνειες 

χρωματίζονται κόκκινες και στο τέλος, με την επιλογή 

Create polygon selection οι επιλογές του 

αποθηκεύονται στο  αρχείο με την μορφή: 

 

GeometryPortalCount 1 

 [-16.0889,-15.7961,10.5682] [15.9916,-15.7961,10.5682] [15.9916,16.1448,10.5682] [-

16.0889,16.1448,10.5682]   

Στην πρώτη γραμμή καταγράφεται ο αριθμός των επιφανειών και στην επόμενη τα τέσσερα 

σημεία που ορίζουν  την τετραγωνική επιφάνεια.  

 

 

Επιλογή των επιφανειών και αποθήκευση στο αρχείο 

 

 


