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Abstract  

 

Nowadays, the video-gaming and animation industry is progressing rapidly and the field 

of realistic animation in 3D space of articulated characters is of utmost importance. Techniques of 

skeleton-based rigging have been developed offering an even more realistic way of animated 

movements. These realistic animation movements are implemented by defining a skeleton 

according to the character model. Transformations applied to the skeleton are propagated to the 

mesh as well. Such techniques usually require a cautious weight-selection process that depends on 

the relative distance of the mesh vertices from the skeleton and the various skeleton poses created 

by the animator at specific time frames. In this diploma thesis, such techniques and algorithms are 

implemented in order to create realistic skeleton-based animation using C++ and OpenGL 

programming languages. 

 Firstly, we present techniques on how to create and modify a 3D articulated model by using 

a 3D Modeling Software. The modeler is responsible for the creation of the model and the animator 

is responsible for the animated movements of the skeleton by creating successive transformation 

poses of the model at appropriate time frames in the timeline session. Subsequently, we implement 

movement interpolation algorithms that are being used lately in the animation field and they offer 

very realistic animation movements and use less computer resources. The OpenGL library is also 

presented as the main programming framework that drives the GPU to perform an animation. The 

Assimp library is also used to convert the given model to a usable format that may be processed 

by OpenGL and C++. Finally, an implementation of skeleton-based rigging is presented 

accompanied by experimental results. 
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Περίληψη 

 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ραγδαία εξέλιξη στην βιομηχανία των 

βιντεοπαιχνιδιών και του κινηματογράφου λόγω της απόδοσης κίνησης σε αρθρωτούς 

χαρακτήρες. Οι νέες αυτές τεχνικές της κίνησης που έχουν αναπτυχθεί προσφέρουν πιο 

αληθοφανείς σχεδιοκινήσεις. Πλέον, οι αληθοφανείς αυτές σχεδιοκινήσεις υλοποιούνται 

ορίζοντας την κίνηση σε ένα σκελετού που κατ’ επέκταση επηρεάζει την κίνηση του 3Δ μοντέλου 

επιφάνειας. Διαφορετικές πόζες του σκελετικού μοντέλου δημιουργούνται σε διαδοχικές χρονικές 

στιγμές (καρέ). Ο υπολογισμός του βάρους των σημείων του πολυγωνικού μοντέλου σε σχέση με 

τα επιμέρους κόκαλα και αρθρώσεις του σκελετού είναι επίπονη και σημαντική διαδικασία. Στην 

συγκεκριμένη εργασία προτείνονται τεχνικές και αλγόριθμοι για την υλοποίηση αυτής της κίνησης 

μέσω της γλώσσας προγραμματισμού C++ της βιβλιοθήκης OpenGL και της βιβλιοθήκης Assimp. 

Αρχικά, αναφέρονται αναλυτικά οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ένας Modeler για την 

δημιουργία του 3Δ μοντέλου και του αντίστοιχου σκελετού χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα 

τρισδιάστατης μοντελοποίησης. Επίσης, γίνεται αναφορά στις τεχνικές που χρησιμοποιεί ένας 

Animator για την δημιουργία κίνησης του μοντέλου και του σκελετού εισάγοντας πόζες σε 

διαδοχικές χρονικές στιγμές με τον γεωμετρικό μετασχηματισμό του αρχικού μοντέλου. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται οι πιο γνωστοί και αποδοτικοί αλγόριθμοι στον κλάδο της κινηματικής 

οι οποίοι αξιοποιούν αποδοτικά ρεαλιστικές σχεδιοκινήσεις χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν 

λιγότερους υπολογιστικούς πόρους. Κατόπιν, αναλύεται η βιβλιοθήκη OpenGL που αποτελεί το 

βασικό πλαίσιο οπτικοποίησης δισδιάστατων και τρισδιάστατων αντικειμένων στην οθόνη, 

προγραμματίζοντας την λειτουργία της κάρτας γραφικών. Ακόμη, αναφορά γίνεται και στη 

βιβλιοθήκη Assimp, που στοχεύει στην μετατροπή πολυγωνικών μοντέλων σε εύχρηστη μορφή 

για την OpenGL, όπου περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τα σημεία και χρώματα των μοντέλων 

και του σκελετού καθώς και τις κινήσεις των παραπάνω. Τέλος, παρουσιάζεται η υλοποίηση του 

προγράμματος και τα αποτελέσματα των δοκιμών χρησιμοποιώντας δύο αλγορίθμων 

σχεδιοκίνησης. 
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1. Εισαγωγή 

To Animation, σχεδιοκίνηση, προέρχεται από την λατινική λέξη Anima που σημαίνει η 

«διαδικασία κατά την οποία μεταδίδεται ζωή, κίνηση». Ουσιαστικά η σχεδιοκίνηση αποτελεί την 

τεχνητή κίνηση άψυχων αντικειμένων ή την ταχεία προβολή στατικών εικόνων και η εναλλαγή 

εικόνων γίνεται με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο μάτι 

με αποτέλεσμα να δίνει στον θεατή την ψευδαίσθηση της κίνησης. Στο πεδίο των γραφικών, για 

την υλοποίηση του 2Δ ή 3Δ animation προστίθεται η διάσταση του χρόνου. Η διαδικασία της 

σχεδιοκίνησης σχεδιάζεται και υλοποιείται από τον animator, υπεύθυνο για την απεικόνιση των 

στατικών εικόνων. 

Η δημιουργία εργαλείων animation τα οποία θα προμηθεύουν τον animator με 

αυτοματοποιημένες τεχνικές δημιουργίας κίνησης είναι το βασικό ζητούμενο. Τα τελευταία είκοσι 

χρόνια ο υπολογιστής αποτελεί βασικό εργαλείο για την δημιουργία κίνησης. Τα διάφορα 

λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί ενισχύουν την ταχύτητα, ευκολία και ποιότητα της 

σχεδιαζόμενης κινούμενης εικόνας. Τα συγκεκριμένα λογισμικά προσθέτουν βασικές λειτουργίες 

που με το παραδοσιακό animation ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν. Πολλά συστήματα πλέον 

προσφέρουν μεγάλη λεπτομέρεια στα μοντέλα, οπτικοποιημένα αντικείμενα επηρεασμένα από 

την πραγματικότητα, και αρκετά αληθοφανή και ομαλές κινήσεις λόγω των πολύ αποδοτικών 

αλγορίθμων [3][13][2]. 

  1.1 Προσδιορισμός προβλήματος 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την υλοποίηση προγράμματος 

απόδοσης αλγορίθμων κίνησης αρθρωτών χαρακτήρων. Τα πολυγωνικά μοντέλα αποτελούνται 

από μεγάλο αριθμό σημείων – κορυφών και επομένως, η επίτευξη της σχεδιοκίνησης απαιτεί 

συσχετισμένους μετασχηματισμούς για κάθε σημείο σε κάθε καρέ (frame) της σχεδιοκίνησης. 

Έτσι, ακόμη και για ένα απλό animation μερικών δευτερολέπτων απαιτούνται πολλοί 

υπολογιστικοί πόροι για τον υπολογισμό χιλιάδων διαφορετικών μετασχηματισμών. Το Skeletal 

Animation αποτελεί τεχνική σχεδιοκίνησης ενός πολυγωνικού μοντέλου με τη χρήση σκελετικού 

μοντέλου. Η συγκεκριμένη τεχνική βασίζεται στην εισαγωγή ενός σκελετού στο εσωτερικό του 

πολυγωνικού μοντέλου, που αποτελείται από μια ιεραρχία κοκάλων και αρθρώσεων, με σκοπό  

την αποδοτική σχεδιοκίνηση του πολυγωνικού μοντέλου. 
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1.2 Κίνητρο έρευνας 

Η ραγδαία εξέλιξη στις κάρτες γραφικών αλλά και στους αλγόριθμους γραφικών έχει 

δημιουργήσει μεγάλο ενδιαφέρον στη βιομηχανία των παιχνιδιών, και του κινηματογράφου για 

καινοτόμες και αποδοτικές τεχνικές σχεδιοκίνησης. Στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχει ιδιαίτερα 

ερευνητικό ενδιαφέρον όσον αφορά την επιτάχυνση της διαδικασίας δημιουργίας μιας 

κινηματογραφικής ταινίας ή ενός βιντεοπαιχνιδιού, τη μείωση των απαιτούμενων ανθρωποωρών 

και την κατασκευή ποιοτικότερου και ρεαλιστικότερου αποτελέσματος. Το animation αποτελεί 

βασικό πεδίο στον κλάδο των γραφικών. Η εξέλιξη αυτή κέντρισε το ενδιαφέρον μου προς τους 

αλγορίθμους κίνησης αρθρωτών χαρακτήρων, αλλά και στην καλύτερη κατανόηση της 

αρχιτεκτονικής των γραφικών στον υπολογιστή. 

1.3 Υπόβαθρο εργασίας 

 Αρκετά σημαντικό κομμάτι για τον σχεδιασμό των αλγορίθμων αποτελεί η κατανόηση της 

σχεδιοκίνησης και της αρχιτεκτονικής  των γραφικών. Ακόμη, για την υλοποίηση αυτών, πέρα 

των θεωρητικών γνώσεων, χρειάζονται και γνώσεις προγραμματισμού καθώς και  γνώσεις 

αρθρωτών χαρακτήρων και πως αυτοί σχεδιάζονται. Πιο αναλυτικά, απαραίτητη είναι η χρήση 

προγραμμάτων για την δημιουργία μοντέλων και σχεδιοκίνησης και η γνώση για την γλώσσα 

προγραμματισμού OpenGL και C++.   

1.4 Σκοπός εργασίας 

Σκοπός της εργασίας είναι να φτιαχτεί πρόγραμμα ώστε εισάγοντας οποιοδήποτε μοντέλο, 

ρεαλιστικές κινήσεις να μπορούν να υλοποιηθούν μέσω του προγραμματισμού της κάρτας 

γραφικών. Εφαρμόζοντας τις μοντέρνες τεχνικές που προσφέρει η μοντέρνα OpenGL και τους 

απαραίτητους αλγορίθμους κίνησης να υλοποιούνται οι ρεαλιστικές κινήσεις του μοντέλου. 

1.5  Αναγκαιότητα προτεινόμενου συστήματος 

Στη βιομηχανία βιντεοπαιχνίδιων, τρισδιάστατου κινηματογράφου, εικονικής και μεικτής 

πραγματικότητας (VR, ΜR), απαιτείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων 

για την ομαλή σχεδιοκίνηση με τη χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων υπολογιστικών πόρων. 

Ειδικά, τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας με κάσκες κεφαλής (Head-Mounted Display – 

HMD) που δεν απαιτούν απευθείας σύνδεση με υπολογιστικό σύστημα (untethered), λειτουργούν 

με χαμηλής δυναμικότητας ARM επεξεργαστές. Σε τέτοιου είδους συστήματα απαιτούνται 

βελτιστοποιημένα συστήματα σχεδιοκίνησης που κάνουν χρήση ελάχιστων επεξεργαστικών 

πόρων για την παραγωγή της κινούμενης εικόνας (rendering process). Η διαδικασία δημιουργίας 

σχεδιοκίνησης αποτελείται από διάφορα βήματα όπως η κατασκευή πολυγωνικών μοντέλων από 

σχεδιαστές (modelers), η δημιουργία κίνησης (σειρά από συσχετισμένους μετασχηματισμούς) από 
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animators, και η ενσωμάτωση αυτών μέσα στα προαναφερόμενα συστήματα γραφικών. Τα 

πολυγωνικά μοντέλα και οι κινήσεις κατασκευάζονται με τη χρήση προγραμμάτων τρισδιάστατης 

σχεδίασης. Τα συστήματα γραφικών καλούνται να ενσωματώσουν τα σχεδιασμένα πολυγωνικά 

μοντέλα και να τους αποδόσουν την σχεδιασμένη κίνηση χρησιμοποιώντας αποδοτικούς και 

αποτελεσματικούς αλγορίθμους.  

1.6 Δομή εργασίας 

Η συνέχεια της διπλωματικής εργασίας είναι οργανωμένη με τον εξής τρόπο: 

 

➢ Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται πιο αναλυτικά οι έννοιες κίνηση σκελετού, 

τρισδιάστατο μοντέλο και η ένωση των παραπάνω. Επίσης, αναφέρεται ο τρόπος που 

υλοποιείται το παραπάνω animation και για ποιο λόγο επιλέγεται σε αντίθεση με άλλες 

τεχνικές animation. 

➢ Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά οι αλγόριθμοι που υλοποιούν τις 

κινήσεις των μοντέλων και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους. 

➢ Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα βασικά σημεία της υλοποιήσης του 

προγράμματος, γίνεται η ανάλυση της βιβλιοθήκης γραφικών OpenGL και της 

μοντέρνας OpenGL και στη βιβλιοθήκη Assimp Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η 

ανάλυση της βιβλιοθήκης γραφικών OpenGL και της μοντέρνας OpenGL, υπεύθυνη 

για την λειτουργία της κάρτας γραφικών και την οπτικοποίηση των μοντέλων και των 

κινήσεων. 

➢ Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία που ακολουθείται από έναν animator 

για την ένωση σκελετού και μοντέλου (skinning) και τον τρόπο που κινούνται τα 

σημεία ανάλογα με την κίνηση των κοκάλων. Επίσης, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των συγκρίσεων στα πολυγωνικά μοντέλα. 

➢ Στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζεται η εργασία και τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από 

το πρόγραμμα όπως και η μελλοντική επέκταση της συγκεκριμένης τεχνικής 

animation. 
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2. Σχεδιοκίνηση με χρήση Σκελετού - Skeletal 

Animation 

2.1. Μέθοδοι Σχεδιοκίνησης - Animation 

To Animation είναι μια τεχνική σχεδίων που δίνουν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Το 

μάτι μας έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται μια εικόνα σε 1/16 του δευτερολέπτου. Όταν 

πολλές εικόνες εμφανίζονται διαδοχικά, σε χρόνο μικρότερο του 1/16, τότε δημιουργείται η 

ψευδαίσθηση της κινούμενης εικόνας στον ανθρώπινο εγκέφαλο [3]. 

 

Οι  βασικές μέθοδοι σχεδιοκίνησης (animation) είναι οι παρακάτω: 

  

1. Traditional animation, οι κινήσεις που γίνονται μέσω χειρόγραφων σχεδίων. 

2. 2D Vector-based animation, η κίνηση που χρησιμοποιεί μαθηματικές συναρτήσεις για 

να κάνει πιο ομαλή την κίνηση μεταξύ εικόνων στον υπολογιστή. 

3. Motion graphics, η κίνηση που υλοποιείται από γραφικές αναπαραστάσεις που έχουν 

σχεδιαστεί στον υπολογιστή. 

4. 3D computer animation, η κίνηση που επιτυγχάνεται μέσω του υπολογιστή. 

Η παραδοσιακή μέθοδος σχεδιοκίνησης (traditional animation) [6] ήταν η πρώτη 

τεχνική απόδοσης κίνησης μέσω χειρόγραφων σχεδίων. Εμφανίστηκε πρώτη φορά στις αρχές του 

19ου αιώνα σε πολλές ταινίες κινούμενων σχεδίων. Η ψευδαίσθηση της κίνησης δίνεται μέσω μια 

σειριακής αλληλουχίας σχεδίων όμοιων μεταξύ τους με ελάχιστες διαφορές. Τα ολοκληρωμένα 

σχέδια φωτογραφίζοντας ένα-προς-ένα σε φιλμ κινούμενης εικόνας και έτσι δίνουν την εντύπωση 

της κίνησης. Παρόλα αυτά, στις αρχές του 21ου αιώνα αυτή η μέθοδος θεωρούνταν ξεπερασμένη 

αφού πλέον τα σχέδια ζωγραφίζονται σε ένα υπολογιστικό σύστημα. 

Οι μέθοδοι δημιουργίας σχεδιοκίνησης με 2Δ διανυσματικά γραφικά (2D vector-based 

animation) [6] δημιουργούνται στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας πράξεις μεταξύ πινάκων και 

διανυσμάτων. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μια μηχανογραφημένη εκδοχή της 

παραδοσιακής μέθοδος σχεδιοκίνησης, εφαρμόζοντας πράξεις και υπολογίζοντας την μορφολογία 

των αντικειμένων στον δισδιάστατο κόσμο. 

Η μέθοδος δημιουργίας σχεδιοκίνησης με 2Δ διανυσματικά γραφικά εφαρμόζεται σε 

αναλογική σχεδιοκίνηση στον υπολογιστή, στις σχέδιο κινήσεις στο PowerPoint και σε Flash 

σχεδιοκινήσεις, μικρές σχέδιο κινήσεις σε 2Δ cartoon χαρακτήρες. 
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Οι μέθοδοι σχεδιοκίνησης γραφικών αναπαραστάσεων (motion graphics) [6] 

αποτελούνται από ψηφιακά πλάνα που δημιουργούν την αίσθηση της κίνησης και της 

περιστροφής και συνήθως συνδυάζονται με ήχο και χρησιμοποιούνται συνήθως στα Πολυμέσα, 

όπως είναι οι διαφημίσεις στην τηλεόραση. Η συγκεκριμένη μέθοδος απεικονίζεται συνήθως μέσω 

ηλεκτρονικών μέσων. Ουσιαστικά προσφέρει μετατροπή των σχεδίων στο πέρασμα του χρόνου, 

δεν χρησιμοποιεί στάσιμα σχέδια αλλά δυναμικά. 

 

Τα τελευταία χρόνια η μέθοδος 3Δ σχεδιοκίνηση στον υπολογιστή (3D computer 

animation) [6] χρησιμοποιείται ευρέως. Η συγκεκριμένη μέθοδος  επιτυγχάνεται ψηφιακά μέσω 

της μεταχείρισης και μοντελοποίησης που δημιουργεί ο σχεδιαστής (Animator). Αρχικά, 

δημιουργείται ένα τρισδιάστατο πολυγωνικό μοντέλο το οποίο αποτελείται από πολλά σημεία και 

κορυφές τα οποία συνδέονται μέσωv γραμμών και επιφανειών, δίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο 

την αίσθηση της τρισδιάστατης απεικόνισης του αντικειμένου. Η κίνηση ενός τέτοιου μοντέλου 

δίνεται συνήθως μέσω ενός σκελετού που ενώνεται με το μοντέλο. Ο σκελετός είναι υπεύθυνος 

για όλες τις κινήσεις που γίνονται σε ένα πολυγωνικό και πολύπλοκο μοντέλο. Παρόλα αυτά σε 

κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται μαθηματικές πράξεις για να επιτευχθούν κάποιες κινήσεις 

όπως είναι η προσομοίωση της κίνησης της επιφάνειας νερού ή φωτιάς. 

2.2 Σχεδιοκίνηση με χρήση σκελετού (skeletal animation) 

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τεχνικές Animation, η σχεδιοκίνηση μέσω σκελετού 

(Skeletal Animation) [4] θεωρείται η επέκταση του 3Δ computer animation και συμβάλλει στη 

δημιουργία σχεδιοκίνησης με ρεαλιστικά γραφικά και κινήσεις. Το skeletal animation βασίζεται 

στην προσαρμογή κίνησης σε ένα αρθρωτό χαρακτήρα [11] [9]. 

 

Ένας αρθρωτός χαρακτήρας θεωρείται ένα πολυγωνικό μοντέλο το οποίο περιέχει κόκαλα 

και αρθρώσεις για να επιτευχθούν ρεαλιστικές κινήσεις στο μοντέλο (Εικόνα 2.1).Με τον όρο 

αρθρωτός χαρακτήρας, επιπλέον, εννοείται ένα σύνολο από χαρακτηριστικά, όπως 3Δ 

πολυγωνικά μοντέλα, 3Δ σκελετός, τα οποία αντιστοιχίζονται μεταξύ τους, με τη χρήση 

προχωρημένων δομών δεδομένων, αλγορίθμων, και μεθόδων [13][2].   

 

Έτσι, ο animator  είναι δυνατόν να ορίζει τις διάφορες στάσεις του σκελετού και 

ταυτόχρονα να ορίζονται οι αντίστοιχες στάσεις του πολυγωνικού μοντέλου [19]. Χωρίς τον 

σκελετό η κίνηση ενός μοντέλου όγκου είναι πάρα πολύ δύσκολη έως και αδύνατη καθώς θέλει 

πάρα πολύ χρόνο για να επιτευχθεί. Αυτο συμβαίνει γιατί τα πιο πολλά μοντέλα περιέχουν πάνω 

από χιλιάδες σημεία, κάποιες φορές και εκατομμύρια, και είναι αδύνατο να κινηθούν όλα ένα προς 

ένα. Για αυτό το λόγο ο σκελετός ομαδοποιεί όλα τα σημεία και έτσι κινώντας μόνο τα κόκαλα 

κινούνται και όλα τα ορισμένα σημεία σύμφωνα με τα κόκαλα. 
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Εικόνα 2.1: Αναπαράσταση αρθρωτού χαρακτήρα [Wikipedia]. 

 2.2.1 3Δ μοντέλα αρθρωτών χαρακτήρων 

Ένα 3Δ μοντέλο είναι μια μαθηματική αναπαράσταση ενός αντικειμένου στον 

τρισδιάστατο χώρο. Τα 3Δ μοντέλα χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση είτε αληθινών 

χαρακτήρων είτε για διασκέδαση είτε για προσομοίωση σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους όπως 

είναι η εικονική πραγματικότητα, τα παιχνίδια,  3Δ εκτύπωση, marketing, τηλεόραση αλλά ακόμα 

και στην επιστήμη. Τα 3Δ μοντέλα αποτελούνται από μεγάλο αριθμό πολυγώνων, τα οποία 

σχεδιαζόμενα στον τρισδιάστατο χώρο αναπαριστούν το ομοίωμα ενός αντικειμένου  [3][13]. 

Οι δύο κύριες κατηγορίες μοντέλων είναι οι : a) Αναπαραστάσεις επιφάνειας (Εικόνα 2.2), 

που αναπαριστούν μόνο την επιφάνεια ενός αντικειμένου, b) Αναπαραστάσεις όγκου (Εικόνα 2.3), 

που αναπαριστούν ολόκληρο τον όγκο που καταλαμβάνει ένα κλειστό 3Δ αντικείμενο. 

  

Τα μοντέλα της επιφάνειας αποτελούνται από ένα σύνολο σημείων και ένα σύνολο 

πολυγώνων, κατασκευασμένα από κορυφές και σημεία, που σκοπό έχουν να δώσουν ακριβή 

αναπαράσταση των δισδιάστατων μοντέλων δίνοντας την ψευδαίσθηση του τρισδιάστατου 

χώρου. Για την οπτικοποίηση των μοντέλων επιφάνειας χρησιμοποιείται η τριγωνική τεχνική, η 

οποία ενώνει όλα τα σημεία του μοντέλου [15]. 

 

Σε αντίθεση με τα μοντέλα επιφάνειας, που αποτελούν τρισδιάστατη απεικόνιση 

μοντέλων, τα μοντέλα όγκου καταλαμβάνουν χώρο και δίνουν την αίσθηση του τρισδιάστατου 

χώρου. Όπως και τα μοντέλα επιφάνειας έτσι και τα μοντέλα όγκου αναπαρίστανται μέσω 

μαθηματικών πράξεων και τρισδιάστατων διανυσμάτων. Όλα τα μοντέλα όγκου θεωρούνται 

τρισδιάστατα μοντέλα (3Δ models). Οι αρθρωτοί χαρακτήρες μπορούν να αναπαρασταθούν 

χρησιμοποιώντας είτε μοντέλα όγκου είτε μοντέλα επιφανείας. 
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Εικόνα 2.2: Αναπαράσταση Μοντέλου Επιφανείας. 

 

Εικόνα 2.3: Αναπαράσταση Μοντέλου Όγκου. 

2.2.2 Σκελετός Αρθρωτού χαρακτήρα 

Για την απόδοση ρεαλιστικών και πολύπλοκων κινήσεων σε 3Δ πολυγωνικά μοντέλα οι 

μέθοδοι σχεδιοκίνησης αρθρωτών χαρακτήρων βασίζονται στον σκελετό τους (Εικόνα 2.5). Ο 

σκελετός ενός αρθρωτού χαρακτήρα είναι μια ιεραρχική δομή δεδομένων στην οποία 

αποθηκεύονται τα κόκαλα και οι αρθρώσεις. 
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Εικόνα 2.4: Αναπαράσταση σκελετού σε μοντέλο με πολλά σημεία. 

 

Εικόνα 2.5: Αναπαράσταση μοντέλων με το σκελετό τους [15]. 

Ο σκελετός ενός αρθρωτού χαρακτήρα τοποθετείται εσωτερικά του 3Δ μοντέλου δίχως να 

είναι ορατό στον χρήστη (Εικόνα 2.4), ενώ είναι δυνατόν να εμφανίζεται στον σχεδιαστή με τη 

χρήση  γραμμών ή ειδικών αντικειμένων – κοκάλων. 

Για την κατασκευή του σκελετού ενός 3Δ μοντέλου υπάρχουν αυτοματοποιημένες και 

χειροκίνητες μέθοδοι στη βιβλιογραφία [20][11]. Οι αυτοματοποιημένοι μέθοδοι κατασκευάζουν 

τον σκελετό έχοντας σαν είσοδο είτε τις κορυφές των πολυγώνων του 3Δ μοντέλου είτε το νέφος 

σημείων που έχει προκύψει από 3Δ σάρωση ενός φυσικού αντικειμένου. Παρόλα αυτά, η 

χειροκίνητη κατασκευή σκελετού είναι μία διαδικασία που συνήθως προτιμάται  από modelers, 

όταν έχουν να κάνουν με απλά 3Δ μοντέλα. Για τη χειροκίνητη δημιουργία σκελετού ενός 3Δ 

μοντέλου χρησιμοποιούνται προγράμματα τρισδιάστατης σχεδίασης. Κάποια από αυτά τα 

προγράμματα είναι το Blender, AutoCAD, 3D Studio Max, Maya. 

. 
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2.2.3 Αντιστοίχιση Σκελετού με 3Δ μοντέλου - Skinning 

Η υλοποίηση του Skeletal Animation προϋποθέτει την κατασκευή ενός αρθρωτού 

χαρακτήρα πάνω στο οποίο θα σχεδιαστεί η κίνηση. Στη συνέχεια, σχεδιάζεται η κίνηση του 

σκελετού του αρθρωτού χαρακτήρα με τη χρήση χειροκίνητων ή αυτοματοποιημένων μεθόδων. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να γίνει η ένωση του μοντέλου με το σκελετό. Για να υλοποιηθεί αυτή η 

τεχνική πρέπει να οριστεί κατά πόσο ένα κόκαλο επηρεάζει τα σημεία του μοντέλου (Εικόνα 2.6). 

Το skinning [4][3][15] θεωρείται από τις πιο χρήσιμες τεχνικές στο animation για το λόγο ότι 

ανάλογα πως θα γίνει η ένωση των κοκάλων με το μοντέλο θα μπορούν να υλοποιηθούν και οι 

αντίστοιχες κινήσεις του πολυγωνικού μοντέλου. Επίσης, είναι σημαντικό τα κόκαλα να 

τοποθετούνται στις κατάλληλες θέσεις ανάλογα με την κίνηση που θέλει να δώσει ο animator στο 

πολυγωνικό μοντέλο [4]. 

 

 

Εικόνα 2.6: Αναπαράσταση πόζας μοντέλου σύμφωνα με τον σκελετό. 

Έτσι όταν κινείται ένα κόκαλο, κινείται και το συγκεκριμένο σημείο του μοντέλου που 

έχει ενωθεί με το κόκαλο. Τα σημεία του μοντέλου επηρεάζονται από την κίνηση του σκελετού. 

Τέλος, βάζοντας αυτές τις κινήσεις σε κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, frame, υλοποιείται η 

κίνηση, το animation. Τα frames αποτελούν το χρόνο του animation [15][3][13]. 

 

Στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα 2.6) απεικονίζεται το αποτέλεσμα της τεχνικής skinning. 

Στην αριστερή εικόνα εμφανίζεται το σκελετικό μοντέλο και στην δεξιά το πολυγωνικό μοντέλο.  

 

Παρόλα αυτά, πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά πόσο ένα κόκαλο “επηρεάζει” το μοντέλο ή 

τα vertices(δηλαδή τα σημεία του μοντέλου) (Εικόνα 2.7). Για παράδειγμα, ένα κόκαλο που 

βρίσκεται στο χέρι δεν πρέπει να επηρεάζει το πόδι σε ένα μοντέλο.  Είναι πολύ σημαντικό για 

κάθε επιφάνεια και σημείο του μοντέλου να ορίζεται κατα πόσο επηρεάζεται από μια κίνηση 

καθενός κοκάλου. 
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Εικόνα 2.7: Αναπαράσταση βαρύτητας σημείων και κορυφών ανάλογα με τα κόκαλα του σκελετού. 

Όσο πιο  σκούρο μπλε είναι μια επιφάνεια ή σημείο τόσο λιγότερο επηρεάζεται από την 

κίνηση του συγκεκριμένου κόκαλου. 

2.2.4 Δημιουργία κίνησης 

Πλέον, ο σκελετός είναι η βασική πηγή κίνησης και γεωμετρικών σχηματισμών των 

σημείων του μοντέλου. Η ιεραρχική δομή δεδομένων του σκελετού περιέχει ένα μεγάλο αριθμό 

από κόκαλα τα οποία περιέχουν έναν πίνακα ειδικά για τους μαθηματικούς μετασχηματισμούς. 

Αυτός ο πίνακας δέχεται μετασχηματισμούς ώστε να υλοποιηθεί η επιθυμητή κίνηση (Εικόνα 2.8). 

Ύστερα, συνδέοντας όλα τα σημεία με τα συγκεκριμένα κόκαλα τότε ο συγκεκριμένος 

σχηματισμός γίνεται σε κάθε σημείο και κορυφή του μοντέλου. Το κάθε σημείο έχει μια 

μεταβλητή η οποία ορίζει κατά πόσο θα επηρεάζεται από τους μετασχηματισμούς του κάθε 

κόκαλου του σκελετού. Έτσι, όλα τα σημεία αποτελούν μια ομάδα βασισμένη στα κόκαλα του 

σκελετού [4]. 
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Εικόνα 2.8: Επιλογή κοκάλων για την μετακίνηση τους.  

Το μοντέλο, όπως έχει προαναφερθεί, είναι ένα αντικείμενο που περιέχει κορυφές και 

επιφάνεια. Ουσιαστικά, αυτό που απεικονίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Ενώ ο σκελετός είναι 

μια ιεραρχία κοκάλων και αρθρώσεων που βοηθούν στην εύκολη κίνηση του μοντέλου μας. Το 

skeletal animation είναι μια τεχνική που στηρίζεται στην ιεραρχία των κοκάλων. Αυτή η τεχνική 

υλοποιείται κινώντας τα κοκάλα σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που καθορίζονται από τον 

χρήστη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το κάθε κόκαλο έχει το δικό του Πίνακα 

μετασχηματισμού. Παρόλα αυτά πρέπει να γίνει η ένωση των κοκάλων με το μοντέλο για να δοθεί 

η  κίνηση. 

Το Skeletal Animation για να υλοποιηθεί χρειάζεται να τοποθετηθούν οι επιθυμητές 

κινήσεις σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιείται ένα μέρος 

που ονομάζεται Animation Timeline, το  οποίο είναι υπεύθυνο για τις κινήσεις του μοντέλου και 

του σκελετού στις συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Στο Animation Timeline επιλέγοντας την 

επιθυμητή κίνηση του μοντέλου πρέπει να τοποθετηθεί ένα Keyframe (χρονική στιγμή- 

δευτερόλεπτο) από την αρχή μέχρι το τέλος με τις επιθυμητές κινήσεις (Εικόνα 2.9). Έτσι όταν 

ξεκινήσει να μετράει ο χρόνος, παρατηρούνται όλες οι κινήσεις του μοντέλου, σύμφωνα με τον 

σκελετό, και κατ’ αυτόν τον τρόπο υλοποιείται το Skeletal Animation [15][4]. 

 

Skeletal Animation θεωρείται οποιαδήποτε κίνηση που έχει γίνει χρησιμοποιώντας ένα 

σκελετικό μοντέλο. 
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Εικόνα 2.9: Αναπαράσταση χρονικών σημείων για την μετακίνηση αντικειμένων. 

2.2.5 Η επιλογή του Skeletal Animation 

Το Skeletal Animation είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται αρκετά στην βιομηχανία των 

παιχνιδιών στον κινηματογράφο και όχι μόνο. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου τα μοντέλα 

είναι πολυγωνικά και περίπλοκα, και χρειάζονται μια ρεαλιστική κίνηση. Σε απλές περιπτώσεις 

κίνησης ή σε δισδιάστατα μοντέλα το Skeletal animation αποφεύγεται. Τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του Skeletal Animation είναι τα εξής : 

 

Πλεονεκτήματα 

 

❖ Το skeletal animation δεν είναι τόσο χρονοβόρο, όσο το απλό animation. 

❖ Τα bone-based animations είναι ευκολότερα για να γίνουν πολλές κινήσεις για ένα 

χαρακτήρα. Δηλαδή, σε ένα μοντέλο μπορεί να υπάρχουν πάνω από 3 διαφορετικά 

animations(Περπάτημα, Χορός, Τρέξιμο). 

❖ Τα skeletal animations είναι αρκετά ρεαλιστικά, δίνουν την εντύπωση ότι δεν υπάρχει 

καμία απολύτως διαφορά με την πραγματική κίνηση. 

❖ Στο skeletal animation μπορούν να δημιουργηθούν δυναμικά animations, δηλαδή 

μπορούν να γίνουν κινήσεις στα bones την στιγμή που φτιάχνεται το animation του 

μοντέλου, του τρέχοντος χρόνου. 

 

Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα όπως: 

 

Μειονεκτήματα 

 

❖ Το skeletal animation είναι περίπλοκο, 
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❖ Το skeletal animation χρειάζεται αρκετό χρόνο επεξεργασίας, χρησιμοποιεί πολλούς 

υπολογιστικούς πόρους. Για αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί και διαφορετικοί 

αλγόριθμοι για την υλοποίηση του. 

 

2.3. Η διαδικασία δημιουργίας σχεδιοκίνησης 

Συνοπτικά, η διαδικασία δημιουργίας σχεδιοκίνησης με χρήση σκελετου είναι: 

 

• Δημιουργία του Μοντέλου σε ένα πρόγραμμα τρισδιάστατης σχεδίασης. 

• Δημιουργία του Σκελετού. 

• Αντιστοίχιση κάθε πολυγώνου του μοντέλου σε τμήμα του σκελετού. 

• Δημιουργία κίνησης του σκελετού σε πρόγραμμα τρισδιάστατης σχεδίασης. 

• Ενοποίηση των παραπάνω μοντέλων σε ένα ενιαίο σύστημα γραφικών που περιέχει 

υλοποιημένους αλγορίθμους skeletal animation. 
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3. Αλγόριθμοι για Skeletal Animation 

 

Οι βασικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του Skeletal Animation  

είναι χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες:  

 

● Dual Quaternion 

● Linear Interpolation 

 

Ο κάθε αλγόριθμος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και η επιλογή τους εξαρτάται 

από το μέγεθος του πολυγωνικού μοντέλου και την συνθετότητα της σχεδιοκίνησης. Οι παραπάνω 

κατηγορίες αλγορίθμων [15][21] επιφέρουν αλλαγές στους πίνακες του σκελετού εφαρμόζοντας 

συσχετισμένους μετασχηματισμούς στο πολυγωνικό μοντέλο, όπως  περιστροφή, μετακίνηση, 

κλιμάκωση. Οι μετασχηματισμοί αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Skeletal Animation. 

Οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι εκτελούνται πριν την δημιουργία ενός καρέ (frame) και υπολογίζουν 

τις νέες θέσεις του κάθε πολυγώνου. Η βασική διαφορά μεταξύ αυτών των αλγορίθμων είναι ότι 

στον Dual Quaternion [14] χρησιμοποιούνται τετραδόνια, ένα αριθμητικό σύστημα για 

περιστροφές σημείων στον τρισδιάστατο χώρο, ενώ στον Linear Interpolation χρησιμοποιούνται 

γραμμικές πράξεις για τον υπολογισμό ενός μετασχηματισμού σημείου. 

3.1. Dual Quaternion 

Τα τετραδόνια (Quaternions) αποτελούν ένα αριθμητικό σύστημα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται στις κινήσεις μοντέλων στον τρισδιάστατο χώρο για περιστροφικές κινήσεις 

σημείων. Η χρήση ημιτόνων και συνημιτόνων κατά τον πολλαπλασιασμό πινάκων για 

περιστροφικούς μετασχηματισμούς απαιτούν αρκετούς υπολογιστικούς πόρους. Ως εκ τούτου 

είναι χρήσιμη η μετατροπή των γωνιών σε γραμμική μορφή των αξόνων x,y,k, η οποία προσφέρει 

μια νέα διάσταση στο χώρο [15] και ορίζονται από την εξής σχέση: 

𝑖2 = 𝑗2 = 𝑘2 = 𝑖𝑗𝑘 = −1, 

𝑞 = 𝑎 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑗 + 𝑑𝑘, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑𝑒𝑅 

Η μέθοδος Dual Quaternion (διπλά τετραδόνια) [15][5] υλοποιεί ρεαλιστικές 

περιστροφικές κινήσεις αποδοτικά χωρίς να δημιουργεί ασυνέχειες στην επιφάνεια του μοντέλου. 

Επιπλέον, η Dual Quaternion χρησιμοποιεί πράξεις μεταξύ δύο τετραδονίων. Στην περίπτωση  

απλών κινήσεων μη σύνθετων μοντέλων δεν προτιμάται η μέθοδος Dual Quaternion. 
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Εικόνα 3.1: Απεικονίζεται η μέθοδος linear interpolation στα αριστερά και η μέθοδος Dual Quaternion 

στα δεξιά [5]. 

Στην Εικόνα 3.1 απεικονίζεται η βασική ιδέα του Linear Interpolation (αριστερά) και η 

ιδέα του Dual Quaternion (δεξιά). Πιο αναλυτικά παρατηρείται ότι η παρεμβολή μεταξύ δύο 

σημείων πάνω σε μια καμπυλωτή επιφάνεια, στην περίπτωση του αλγορίθμου linear interpolation, 

επιτυγχάνεται πάνω σε μια νοητή γραμμή μεταξύ των σημείων ενώ στην περίπτωση του Dual 

Quaternion πάνω στην καμπύλη. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι ο αλγόριθμος Linear Interpolation 

παρουσιάζει απώλεια σημείων στην κίνηση ενώ ο αλγόριθμος Dual Quaternion σχεδόν καθόλου 

[15]. Για τον ίδιο λόγο ο Dual Quaternion χρησιμοποιείται αρκετά στην βιομηχανία των 

παιχνιδιών δίνοντας πιο ρεαλιστικά animation αφού η απώλεια είναι σχεδόν μηδενική, άλλα είναι 

πιο πολύπλοκος αλγόριθμος σε αντίθεση με τον Linear Interpolation (Εικόνα 3.2) [5]. 

 

 

Εικόνα 3.2:  Σύγκριση των δύο αλγορίθμων περιστροφής δύο κοκάλων σε μοντέλο χεριού [5]. 

3.2. Linear Interpolation 

Η μέθοδος Linear Interpolation (γραμμική παρεμβολή) αποτελεί την πρώτη και βασική 

τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στα animations. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος είναι  απλός και για 

μικρές κλίμακα κινήσεις πιο αποδοτικός και γρήγορος. Παρόλα αυτά επειδή υπάρχει μεγάλη 

απώλεια στην κίνηση έχουν υλοποιηθεί συναρτήσεις οι οποίες βοηθούν αρκετά στην μείωση της 

απώλειας αλλά και στην απόδοση. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση 

είναι οι εξής: 
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a. Lerp: Η μέθοδος Lerp Error! Reference source not found. θεωρείται η βασική 

συνάρτηση του αλγορίθμου Linear Interpolation. Χρησιμοποιείται για γραμμικές μεταβάσεις από 

σημείο σε σημείο, δηλαδή για κινήσεις μεταφοράς και αποτελεί την πιο απλή συνάρτηση κίνησης 

(Εικόνα 3.3). 

 

Εικόνα 3.3: Αναπαράσταση της συνάρτησης Lerp. 

Vector3 Lerp(Vector3 start, Vector3 end, float percent) 

{ 

       return (start + percent*(end - start)); 

} 

 

Η συγκεκριμένη συνάρτηση δέχεται ένα τρισδιάστατο διάνυσμα που αποτελεί την αρχή 

μιας κίνησης και ένα διάνυσμα που αποτελεί το τέλος της κίνησης. Επίσης, δέχεται έναν αριθμό 

percent που κυμαίνεται από 0 - 1, ο οποίος λειτουργεί σαν χρονική μεταβλητή, δηλαδή για κάθε 

percent αριθμό γίνεται η παραπάνω πράξη για να μετακινηθεί το διάνυσμα αρχής.  Έτσι έχουμε 

την τελική κίνηση. 

 

b. Slerp: Η μέθοδος Slerp Error! Reference source not found. βρίσκει την συντομότερη 

διαδρομή πάνω σε μια καμπύλη και για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται για περιστροφικούς 

μετασχηματισμούς (rotations). Η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί αρκετούς υπολογιστικούς πόρους 

λόγω των πράξεων με ημίτονα και συνημίτονα (Εικόνα 3.4). 
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Εικόνα 3.4: Αναπαράσταση της συνάρτησης Slerp. 

Vector3 Slerp(Vector3 p0, Vector3 p1, float perc) 

{ 

    float dot = Vector3.Dot(p0, p1); 

    Mathf.Clamp(dot, -1.0f, 1.0f); 

    float theta = Mathf.Acos(dot)* perc; 

    Vector3 RelativeVec = p1 – p0*dot; 

    RelativeVec.Normalize(); 

    return ((p0*Mathf.Cos(theta)) + (RelativeVec*Mathf.Sin(theta))); 

} 

 

Η παραπάνω συνάρτηση Slerp δέχεται δύο τρισδιάστατα διανύσματα αρχής και τέλους και 

έναν αριθμό, perc, που κυμαίνεται στο [0,1]. Η Slerp υπολογίζει το σημείο p στο τόξο p0,p1 έτσι 

ώστε το μέτρο του τόξου p0,p (θ) προς το μέτρο του τόξου p0,p1 (Ω) είναι ίσο με perc. 

Kατά αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται η σχετική μεταφορά που πρέπει να γίνει στο σημείο 

ώστε να επιτευχθεί η περιστροφή του σημείου. Έτσι, έχουμε το τελικό αποτέλεσμα που 

απεικονίζεται, μέσω των τριγωνομετρικών συναρτήσεων που υλοποιούνται. Να σημειωθεί ότι 

αντί για διανύσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τετραδόνια για πιο λεπτομερή κίνηση [12] 

Error! Reference source not found.. 

 
Εικόνα 3.5: Αναπαράσταση της συνάρτησης Nlerp. 

 

c. Nlerp: Η μέθοδος ΝlerpError! Reference source not found. βασίζεται στην μέθοδο 

Slerp και είναι πιο αποδοτική καθώς δεν υπολογίζει ημίτονα και συνημίτονα και επομένως 
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χρησιμοποιεί λιγότερους υπολογιστικούς πόρους. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται για 

μεταφορές και περιστροφικούς μετασχηματισμούς. (Εικόνα 3.5). 

        

Vector3 Nlerp(Vector3 start, Vector3 end, float perc) 

{ 

    return Lerp(start,end,perc).normalized(); 

} 

 

Η  συνάρτηση Nlerp δέχεται δύο τρισδιάστατα διανύσματα αρχής και τέλους και έναν 

αριθμό, perc, που κυμαίνεται στο [0,1]. Σε αυτόν τον αλγόριθμο ουσιαστικά χρησιμοποιείται ο 

αλγόριθμος Lerp με κανονικοποιήση. Επομένως, τα διανύσματα που επιστρέφει έχουν μήκος <=1. 

Για αυτό το λόγο θεωρείται η πιο απλή και πιο αποδοτική συνάρτηση για Animations. Να 

σημειωθεί ότι αντί για διανύσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τετραδόνια για πιο 

λεπτομερή κίνηση [5]. 

 

 



26 

4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος 

 

Το σύστημα που έχει σχεδιαστεί έχει ως βασικό στόχο την υλοποιήση αλγορίθμων Skeletal 

Animation, με τη χρήση της OpenGL. Θα δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής οποιουδήποτε 

πολυγωνικού μοντέλου πάνω στο οποίο θα εφαρμόζονται αποδοτικοί αλγόριθμοι σχεδιοκίνησης, 

οι οποίοι θα αποδίδουν ρεαλιστικές κινήσεις χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερους 

υπολογιστικούς πόρους. Το υλοποιημένο πρόγραμμα χρησιμοποιεί όλες τις πληροφορίες των 

σημείων, πολυγώνων, σκελετού και μετασχηματισμών σε συγκεκριμένα καρέ (frame) και 

δημιουργεί το τελικό Skeletal Animation στην οθόνη του χρήστη. Τα στάδια της συγκεκριμένης 

διαδικασίας είναι τα εξής (Εικόνα 4.1) : 

 

 

 

Εικόνα 4.1: Τα στάδια της διαδικασίας. 

Το παραπάνω σχεδιάγραμμα απεικονίζει όλα τα στάδια δημιουργίας Skeletal Animation. 

Αρχικά, σε ένα πρόγραμμα τρισδιάστατης σχεδίασης δημιουργούνται το πολυγωνικό μοντέλο, το 

σκελετικό μοντέλο και τις στάσεις του σκελετού για κάθε βασικό καρέ.  

Το αρχείο που δημιουργήθηκε απο την εξαγωγή των 3Δ μοντέλων (χρησιμοποιήθηκε .dae 

format) εισάγεται στο σύστημα γραφικών που αναπτύχθηκε με την χρήση της βιβλιοθήκης Assimp 
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(Open Asset Import Library) [8]. To Assimp διαβάζει όλες τις πληροφορίες που έχει το 

πολυγωνικό και σκελετικό μοντέλο καθώς και τους μετασχηματισμούς του σκελετικού μοντέλου 

στα βασικά καρέ. 

Για κάθε ζευγάρι διαδοχικών βασικών καρέ, το σύστημα γραφικών δημιουργεί αυτόματα 

όλες τις ενδιάμεσες στάσεις του σκελετικού μοντέλου (Εικόνα 4.2). Έτσι, ορίζεται αυτόματα για 

κάθε χρονική στιγμή -καρέ η μορφή και η θέση του σκελετικού μοντέλου. Κατά αυτόν τον τρόπο 

δημιουργείται κίνηση στα κοκάλα και κατ’ επέκταση στο σκελετικό μοντέλο [21][22]. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 4.2 σε κάθε καρέ το σκελετικό μοντέλο έχει διαφορετική στάση.  

 

 

Εικόνα 4.2: Αναπαράσταση κινήσεων στο μοντέλο σε κάθε διαφορετική χρονική στιγμή. 

Στη συνέχεια, το σύστημα γραφικών skeletal animation, εφαρμόζει πάνω στο σκελετικό 

μοντέλο και στα αντιστοιχισμένα πολύγωνα του πολυγωνικού μοντέλου, τους αλγορίθμους 

κίνησης Slerp και Nlerp. 

4.1. Σχεδιασμός - Αρχιτεκτονική 

Ο σχεδιασμός του συστήματος περιέχει 4 βασικές κλάσεις που χρησιμοποιούν την ιδιότητα 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού ενθυλάκωση, όπως περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα 

(Εικόνα 4.3): 



28 

 

Εικόνα 4.3: Απεικόνιση των κλάσεων του προγράμματος. 

1. Window: Η κλάση είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του βασικού παραθύρου της 

εφαρμογής. Περιέχει πληροφορίες και συναρτήσεις για το παράθυρο και για τυχόν 

εισαγωγές κουμπιών από το πληκτρολόγιο όπως και σε μορφές συναρτήσεων. Επιπλέον, 

περιέχει την κλάση Game Rendering (ενθυλάκωση). 

 

2. Game Rendering:  Η κλάση είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση των μοντέλων στο 

παράθυρο της εφαρμογής. Περιέχει τους shaders, που είναι υπεύθυνοι για τη σχεδίαση του 

μοντέλου, την κάμερα (θέση και στόχευση), καθώς και όλους τους σημαντικούς πίνακες 

της σκηνής, όπως ο πίνακας προβολής, μοντέλου και όψης. 

 

3. Model: Η κλάση διαχειρίζεται τα πολυγωνικά μοντέλα. Περιέχει όλα τα πολυγωνικά 

μοντέλα (meshes) των αντικειμένων της σκηνής ως ιδιότητα ενθυλάκωσης. Η 

συγκεκριμένη κλάση είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή των αρχείου με τα μοντέλα και την 

σχεδιασμένη κίνηση όπου βρίσκονται και υπολογίζονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες 

για την κίνηση του μοντέλου στο πρόγραμμα μέσω της βιβλιοθήκης Αssimp. Ακόμη, 

γίνεται και η μετατροπή των δεδομένων Αssimp σε μορφή όπου είναι κατανοητή από την 
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OpenGL και τους shaders. Επίσης, περιέχει τους αλγόριθμους για την κίνηση του μοντέλου 

που υλοποιούνται σε συναρτήσεις με την χρήση της C++. 

 

4. Mesh: Η κλάση διαχειρίζεται τα πολυγωνικά και σκελετικά μοντέλα, σε μορφή όπου είναι 

κατανοητή από την γλώσσα OpenGL, όπως τη τοποθεσία των σημείων, την επιρροή των 

κοκάλων του σκελετού στα σημεία (skinning), οι μαθηματικοί πίνακες των κοκάλων. 

Επίσης, περιέχει αλγορίθμους που χρησιμοποιούν αποδοτικές τεχνικές χρήσης 

υπολογιστικών πόρων, όπως είναι η υλοποίηση των Buffers. 

4.2. Βασικές Βιβλιοθήκες 

H OpenGL είναι μία βιβλιοθήκη γραφικών [15] που οπτικοποιεί δισδιάστατα και 

τρισδιάστατα διανύσματα στην οθόνη δίνοντας την εντύπωση του χώρου, και χρησιμοποιείται από 

την κάρτα γραφικών και όχι από τον επεξεργαστή. Χρησιμοποιείται στην βιομηχανία των 

παιχνιδιών, στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και σε άλλους κλάδους. Είναι ευρέως 

διαδεδομένη και θεωρείται η καλύτερη διεπαφή προγραμματισμού για την απόδοση γραφικών. 

Μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν την OpenGL για την επίλυση και οπτικοποίηση επιστομονικών 

προβλημάτων. 

H OpenGL αρχικά σχεδιάστηκε από τη Silicon Graphics στις αρχές της δεκαετίας 90, και 

γρήγορα διαδόθηκε λόγω της οπτικοποίησης προβλημάτων στον υπολογιστή. Από την αρχή της 

δημιουργίας, η OpenGL συνεχώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται χάρη και στους χρήστες της αφού 

αποτελεί μια ανοιχτού κώδικα βιβλιοθήκη. Αρκετές εκδόσεις έχουν εκδοθεί που της δίνουν 

ευελιξία και ταχύτητα στην σχεδίαση και στην δημιουργία σημείων και μοντέλων. 

 Η OpenGL λειτουργεί ως μηχανή καταστάσεων (state machine) και συνεργάζεται με την 

κάρτα γραφικών για την σχεδίαση γραφικών [1]. 

4.2.1 Βασική λειτουργία της OpenGL 

Η βασική λειτουργία της OpenGL διαιρείται σε 5 στάδια (Εικόνα 4.4). Στο πρώτο στάδιο 

τοποθετούνται τα σημεία στον τρισδιάστατο χώρο μέσω των buffers, δηλαδή χώροι που είναι 

αποθηκευμένα οι θέσεις των σημείων (Vertex Array). Οι buffers αποτελούν αποθηκευτικούς 

χώρους για τις ιδιότητες όλων των σημείων, μερικές από αυτές είναι η θέση των σημείων,  το 

χρώμα και άλλα. 

 

Ακολούθως, οι παραπάνω πληροφορίες προωθούνται στον Vertex Shader , ένα πρόγραμμα 

που θα χρησιμοποιηθεί από την κάρτα γραφικών για τα σημεία(Vertex Shader). Ο vertex shader 

είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιεί όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει σε ένα σημείο ή κορυφή. 
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Περνιούνται όλες οι ιδιότητες ενός σημείου και γίνονται οι τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ο 

προγραμματιστής. 

 

Εικόνα 4.4: Τα 5 στάδια της OpenGL [2]. 

Ολοκληρώνοντας τα παραπάνω, έρχεται η διαδικασία της ένωσης όλων των 

σημείων(Triangle Assembly). Για να εμφανιστούν οι επιφάνειες στην οθόνη χρειάζεται να 

ενωθούν όλα τα σημεία μεταξύ τους και να δοθεί η εντύπωση του χώρου και επιφάνειας. 

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για την ένωση των σημείων: 

● Η απλή τριγωνική ένωση μεταξύ των σημείων. 

● Η τριγωνική λωρίδα, που ενώνει τα τρίγωνα που έχουν ήδη γίνει κ.α. 

Στο επόμενο στάδιο εκτελείται το Rasterization το οποίο μετατρέπει τα τρίγωνα που 

έχουν σχηματιστεί σε μέρη, κομμάτια  και ενεργοποιεί τα αντίστοιχα pixels για να εμφανιστούν 

στην οθόνη. Ουσιαστικά, εμφανίζονται τα αντικείμενα στην οθόνη ενεργοποιώντας τα pixels 

πάνω στις επιφάνειες των τριγώνων. 

Τέλος, εκτελείται η διαδικασία του Fragment Shader κατά την οποία η κάρτα γραφικών 

χρωματίζει τα pixels, όπου οι πληροφορίες βρίσκονται στον frame buffer(καταχωρητή πλαισίου) 

και τα εμφανίζει στην οθόνη. Τα χρώματα των pixels μπορούν να οριστούν από τον 

προγραμματιστή [2]. 

Ένα απλό παράδειγμα της OpenGL αποτελεί το εξής: 
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glBegin(GL_TRIANGLES); 

glVertex3f(1.0,1.0,0.0); 

glVertex3f(1.0,0.0,1.0); 

glVertex3f(0.0,1.0,1.0); 

glEnd() 

Ο παραπάνω κώδικας παρουσιάζει την δημιουργία ενός τριγώνου στην οθόνη του 

υπολογιστή. 

H OpenGL αντιμετωπίζει προβλήματα αποδοτικότητας καθώς χρησιμοποιεί αρκετούς 

πόρους της κάρτα γραφικών. Βασικό της μειονέκτημα είναι ότι ο προγραμματιστής δεν έχει την 

δυνατότητα να μεταβάλλει τη λειτουργία των shaders και δεν μπορεί να επεξεργαστεί τις ιδιότητες 

των σημείων που βρίσκονται στους buffers. Τα συγκεκριμένα προβλήματα έρχεται να λύσει η 

modern OpenGL. 

4.2.2 Modern OpenGL 

Η Modern OpenGL [15][13] σε αντίθεση με την OpenGL χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν 

λιγότερους υπολογιστικούς πόρους.  Για το λόγο αυτό η βιομηχανία στις μέρες μας χρησιμοποιεί 

αποκλειστικά την Modern OpenGL. 

Η λειτουργία της Modern OpenGL βασίζεται σε δύο βασικές λειτουργίες: τους shaders και 

τους buffers [7]: 

 

a. Shaders: Οι shaders είναι προγράμματα σχεδιασμένα για να χρησιμοποιηθούν από την 

κάρτα γραφικών και να κάνουν τα προγράμματα ταχύτερα. Στους shaders ουσιαστικά 

υλοποιούνται οι αλλαγές που γίνονται στην θέση των σημείων όπως και στο χρώμα τους και πως 

θα εμφανίζονται στην οθόνη. Υπάρχουν δύο shaders [13]: 

 

● Vertex Shader: Είναι υπεύθυνο για τις μετατροπές/αλλαγές των ιδιοτήτων των 

vertices(σημείων). 

● Fragment Shader: Είναι υπεύθυνο για την οπτικοποίηση των vertices(σημείων), 

δηλαδή για το χρώμα. 

 

Vertex shader: 

#version 430 core 

layout(location = 0) in vec3 in_position; 

void main() 

{ 

           gl_Position = in_position; 

} 
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Στο παραπάνω παράδειγμα, αρχικά ειδοποιείται ποια έκδοση να χρησιμοποιήσει η κάρτα 

γραφικών. Ύστερα, ειδοποιείται που βρίσκεται η τοποθεσία της θέσης των σημείων στο 

πρόγραμμα που υλοποιεί ο παραπάνω shader και τέλος, για κάθε σημείο να εμφανιστεί στην οθόνη  

στην θέση που ορίζεται. 

 

Fragment shader: 

#version 330 core 

out vec4 FragColor;   

in vec4 vertexColor; 

void main() 

{ 

           FragColor = vertexColor; 

} 

 

Στο παραπάνω παράδειγμα,  ορίζονται τα outputs και τα inputs που θα χρειαστούν για να 

εμφανιστεί το κάθε σημείο με χρώμα, δηλαδή τι χρώμα θα υπάρχει σε κάθε σημείο. Να σημειωθεί 

ότι στους fragment shader μπορούν να οριστούν και ιδιότητες όπως ο φωτισμός. 

 

b. Buffers: Οι buffers είναι χώροι όπου μπορούν να αποθηκευτούν συγκεκριμένες 

ιδιότητες για τα σημεία όπως είναι η θέση τους. Έτσι όταν χρειαστεί να σχεδιαστεί κάποιο 

αντικείμενο δεν χρειάζεται να βρεθούν ένα προς ένα όλα τα σημεία αλλά μόνο το buffer, αφού 

είναι ήδη αποθηκευμένα. Οι buffers βοηθούν πάρα πολύ στην ταχύτερη απόδοση του 

προγράμματος, και στην αποφυγή περαιτέρω χρησιμοποίησης των σημείων χωρίς λόγο. 

 

Ένα απλό παράδειγμα της  modern OpenGL αποτελεί το παρακάτω απεικονίζοντας ένα 

απλό τρίγωνο: 

GLUint vertexbuffer; 

glGenBuffers(1, &vertexbuffer); 

glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vertexbuffer); 

glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(DATA), DATA, 

GL_STATIC_DRAW); 

 

4.2.3 Assimp Pipeline 

Το Assimp είναι μια βιβλιοθήκη που χρησιμοποιείται από όλη την βιομηχανία των 

παιχνιδιών. Είναι μια πολύ διαδεδομένη βιβλιοθήκη που φτιάχτηκε για την βοήθεια της εισαγωγής 

μοντέλων σε μορφή κατανοητή από την OpenGL. Είναι μια βιβλιοθήκη ανοικτού κώδικα και 

χρησιμοποιείται για την εισαγωγή τρισδιάστατων μοντέλων σε μορφή κώδικα για να μπορούν να 

επεξεργαστούν οι πληροφορίες των σημείων. Ο σκοπός του Assimp είναι να φτιάχνει ένα pipeline 

των μοντέλων σε μορφή κώδικα και να χρησιμοποιούνται σε μηχανές γραφικών [8]. 
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Το Assimp προτιμάται, κυρίως για την ευκολία πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες του 

μοντέλου και του σκελετού, όπως επίσης και για τις πληροφορίες που αφορούν τα animations. 

Διαβάζει ένα αρχείο που περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να γίνει η εισαγωγή 

του μοντέλου στο πρόγραμμα. Το Assimp, πέρα ότι είναι μια βιβλιοθήκη που βοηθάει στο 

διάβασμα του αρχείου, αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες σε ένα σχεδιάγραμμα βασισμένο στην 

αρχή Parent - Child node. Έτσι, μαθαίνοντας αυτή την αρχή, βοηθάει αρκετά στην δημιουργία και 

περαιτέρω επεξεργασία στο μοντέλο μέσα στο πρόγραμμα. Η βιβλιοθήκη είναι γραμμένη στην 

γλώσσα προγραμματισμού C++.  Η βασική ιδέα του Assimp είναι ότι περιέχει nodes που 

περιέχουν πληροφορίες χρήσιμες για επεξεργασία. 

 

Εικόνα 4.5: Αναπαράσταση του Assimp pipeline [8]. 

Το Assimp ακολουθεί μια ιεραρχική σχεδίαση με Parent-Children κόμβους (nodes) 

(Εικόνα 4.5). Ο ριζικός κόμβος είναι η σκηνή (scene) ο οποίος περιέχει όλα τα πολυγωνικά και 

σκελετικά μοντέλα και τους μετασχηματισμούς τους. Στον κόμβο Mesh περιέχονται δεδομένα για 

τα σημεία, τα πολύγωνα του μοντέλου, το κάθετο διανύσμα (normal) κάθε πολυγώνου και οι 

συντεταγμένες τοποθέτησης των εικόνων (texture). Τα πολυγωνικά μοντέλα στα οποία έχουν 

εφαρμοστεί συγκεκριμένοι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί και η ιεραρχική τους δομή 

εμπεριέχονται στα nodes.   
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Εικόνα 4.6: Παράδειγμα Assimp Data Structure [8]. 

Στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα 4.6) φαίνεται ένα παράδειγμα για το πως είναι 

αποθηκευμένες πληροφορίες για την κίνηση του μοντέλου. Αρχικά, υπάρχει η σκηνή η οποία 

περιέχει αντικείμενα, τα οποία περιέχουν κόκαλα και σημεία. Το κάθε κόκαλο έχει όνομα, ένα 

πίνακα από το πόσο επηρεάζονται τα σημεία. Επίσης, το bone node δίνει πληροφορίες για τον 

πίνακα μετασχηματισμού και ποια σημεία επηρεάζει πιο πολύ. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κώδικα του Assimp είναι το παρακάτω (Εικόνα 4.7). 

 

Εικόνα 4.7: Παράδειγμα Assimp σε κώδικα. 

Ο παραπάνω κώδικας ουσιαστικά εισάγει το αρχείο που περιέχει ένα πολυγωνικό μοντέλο 

χρησιμοποιώντας την τεχνική Triangulation. Η συγκεκριμένη τεχνική την κατασκευάζει το 

πολυγωνικό πλέγμα του μοντέλου (Mesh), το οποίο αποτελείται από μικρές τριγωνικές επιφάνειες. 

Στη συνέχεια, ελέγχει για τυχόν προβλήματα εισαγωγής του αρχείου. 
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4.3. Λεπτομέρειες Υλοποίησης 

Η εφαρμογή και οι κλάσεις που σχεδιάστηκαν υλοποιήθηκαν σε C++. Χρησιμοποιήθηκε 

η βιβλιοθήκη γραφικών Modern OpenGL και η βιβλιοθήκη Assimp.  

Η κλάση Mesh έχει αποθηκευμένες τις πληροφορίες των σημείων και των κοκάλων (όπως 

είναι οι 4χ4 πίνακες μετασχηματισμού), καθώς και την ένωση αυτών, του κάθε πολυγωνικού 

μοντέλου. Κάθε σημείο έχει τη δυνατότητα να αντιστοιχηθεί με 4 κόκαλα. 

struct Vertex 

{ 

glm::vec3 position; 

glm::vec3 normal; 

glm::vec2 text_coords; 

}; 

 

struct BoneMatrix 

{ 

               aiMatrix4x4 offset_matrix; 

               aiMatrix4x4 final_world_transform; 

}; 

 

struct VertexBoneData 

{ 

               GLuint ids[NUM_BONES_PER_VERTEX];   

               float weights[NUM_BONES_PER_VERTEX];  

}; 

Η κλάση Mesh περιέχει δυναμικούς πίνακες με τα σημεία, των κοκάλων καθώς και τα 

buffers για να σχεδιαστούν τα σημεία με την Modern OpenGL. 

vector<Vertex> vertices; 

vector<GLuint> indices; 

vector<VertexBoneData> bones_id_weights_for_each_vertex; 

 

GLuint VAO; 

GLuint VBO_vertices; 

GLuint VBO_bones; 

GLuint EBO_indices; 

 

Τέλος, υπάρχουν δύο συναρτήσεις οι οποίες, με τη χρήση των buffers, βοηθούν στο 

σχεδιασμό του πολυγωνικού μοντέλου στην οθόνη. 

void Mesh::SetupMesh() 

{ 
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         //Creating the buffer for vertices 

        glGenBuffers(1, &VBO_vertices); 

        glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, VBO_vertices); 

       glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, vertices.size() * sizeof(vertices[0]), &vertices[0], 

GL_STATIC_DRAW); 

        glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0); 

} 

void Mesh::Draw() 

{ 

//Drawing the mesh through indices 

glBindVertexArray(VAO); 

glDrawElements(GL_TRIANGLES, indices.size(), GL_UNSIGNED_INT, 0); 

glBindVertexArray(0); 

} 

 

Η κλάση Model βρίσκονται όλα τα πολυγωνικά μοντέλα της σκηνής, και παρέχει τη 

λειτουργία της εισαγωγής αρχείου. Αυτή η διαδικασία μετατρέπει όλες οι πληροφορίες του 

Assimp σε μορφή κατανοητή και χρησιμοποιήσιμη από την OpenGL. Επίσης, στη συγκεκριμένη 

κλάση υλοποιούνται οι αλγόριθμοι animation. 

Αρχικά, γίνεται η εισαγωγή του αρχείου και η αρχικοποίηση της σκηνής του Αssimp. 

scene = import.ReadFile(path, aiProcess_Triangulate | aiProcess_FlipUVs); 

 

if (!scene || scene->mFlags & AI_SCENE_FLAGS_INCOMPLETE || !scene->mRootNode) 

{ 

               cout << "ERROR::ASSIMP::" << import.GetErrorString() << endl; 

return; 

} 

  

Κατόπιν, επεξεργάζονται όλα τα nodes του Αssimp και τοποθετούνται σε πίνακα από 

πολυγωνικά μοντέλα. 

 

void Model::processNode(aiNode* node, const aiScene* scene) 

{ 

// process all the node's meshes (if any) 

Mesh mesh; 

for (unsigned int i = 0; i < node->mNumMeshes; i++) 

{ 

aiMesh* mesh = scene->mMeshes[node->mMeshes[i]]; 

meshes.push_back(processMesh(mesh, scene)); 

} 

// then do the same for each of its children 
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for (unsigned int i = 0; i < node->mNumChildren; i++) 

{ 

processNode(node->mChildren[i], scene); 

} 

} 

 

Κατά τη διάρκεια του animation, για κάθε καρέ της κίνησης, εφαρμόζεται ο κατάλληλος 

γεωμετρικός μετασχηματισμός σε όλα τα πολυγωνικα μοντέλα της σκηνής, σε επίπεδο κοκάλου. 

aiQuaternion Model::nlerp(aiQuaternion a, aiQuaternion b, float blend) 

aiVector3D Model::Lerp(aiVector3D start, aiVector3D end, float percent) 

aiQuaternion Model::Slerp(aiQuaternion start, aiQuaternion end, float percent) 

 

Για τον αλγόριθμο Nlerp 

a.Normalize(); 

b.Normalize(); 

 

aiQuaternion result; 

float dot_product = a.x * b.x + a.y * b.y + a.z * b.z + a.w * b.w; 

float one_minus_blend = 1.0f - blend; 

 

if (dot_product < 0.0f) 

{ 

 result.x = a.x * one_minus_blend + blend * -b.x; 

 result.y = a.y * one_minus_blend + blend * -b.y; 

 result.z = a.z * one_minus_blend + blend * -b.z; 

 result.w = a.w * one_minus_blend + blend * -b.w; 

} 

else 

{ 

 result.x = a.x * one_minus_blend + blend * b.x; 

 result.y = a.y * one_minus_blend + blend * b.y; 

 result.z = a.z * one_minus_blend + blend * b.z; 

 result.w = a.w * one_minus_blend + blend * b.w; 

} 

 

return result.Normalize(); 

 

Για τον αλγόριθμο Slerp 

 

aiQuaternion result; 

 

double cosHalfTheta = start.w * end.w + start.x * end.x + start.y * end.y + start.z * end.z; 
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if (abs(cosHalfTheta) >= 1.0) { 

      result.w = start.w; result.x = start.x; result.y = start.y; result.z = start.z; 

       return result; 

} 

 

double halfTheta = acos(cosHalfTheta); 

double sinHalfTheta = sqrt(1.0 - cosHalfTheta * cosHalfTheta); 

 

double ratioA = sin((1 - percent) * halfTheta) / sinHalfTheta; 

double ratioB = sin(percent * halfTheta) / sinHalfTheta; 

  

result.w = (start.w * ratioA + end.w * ratioB); 

result.x = (start.x * ratioA + end.x * ratioB); 

result.y = (start.y * ratioA + end.y * ratioB); 

result.z = (start.z * ratioA + end.z * ratioB); 

return result; 

 

Για τον αλγόριθμο Lerp 

aiVector3D result; 

result = start + percent * (end - start); 

return result; 

 

 

Η κλάση Game Rendering διαχειρίζεται την κάμερα της εφαρμογής και τον συνολικό 

πίνακα του μοντέλου, τον πίνακα προβολής και όλες τις πληροφορίες που δίνονται στους Shaders. 

Camera camera; 

  

//Creating The Shade Program 

GLuint shaded_model; 

//The Models 

Model Imported_Model[2]; 

 

bool lbuttonDown = false; 

  

// COmbined matrix of Model View Projection 

glm::mat4 MVP; 

  

//perspective_view matrix 

glm::mat4 perspective_view; 

 

//Matrix of our projection 

glm::mat4 perspective_projection; 

 

//Matrices of our models 
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glm::mat4 matr_model_1; 

glm::mat4 matr_model; 

 

Τέλος, η κλάση window διαχειρίζεται το παράθυρο και την αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη 

και εφαρμογής. Το παράθυρο δημιουργείται μέσω της βιβλιοθήκης SDL που βοηθάει στην 

υλοποίηση παραθύρου. 

window = SDL_CreateWindow("SKELETAL 

ANIMATION",SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, 

SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED,screen_width,screen_height,SDL_WINDOW_OPENGL,

SDL_WINDOW_SHOWN | 0); 

 

WindSurf = SDL_GetWindowSurface(window); 

 

if (window != 0) 

{ 

glcontext = SDL_GL_CreateContext(window); 

std::cout << "SDL init " << std::endl; 

} 

 

glewExperimental = GL_TRUE; 

 

if (glewInit())// if all is init return 0 !! if not init return 1 and if() run 

{ 

std::cout << "glew init error !" << std::endl; 

} 

glViewport(0, 0, screen_width, screen_height); 

glEnable(GL_DEPTH_TEST); 

 

glMatrixMode(GL_PROJECTION); 

glLoadIdentity(); 

 

Shaders: 

Και οι δύο shader που χρησιμοποιούνται βρίσκονται μέσα στην κλάση Game Rendering 

και αποτελούν δύο προγράμματα υλοποιημένα μέσα στην κάρτα γραφικών. Ο Vertex Shader των 

σημείων υπολογίζει τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς του σκελετικού μοντέλου μεταξύ των 

σημείων και των πινάκων της σκηνής. Επίσης, υπολογίζει την επιρροή της κίνησης του κάθε 

σημείου σε σχέση με τα αντιστοιχισμένα κόκαλα βάσει των vertex weights. 

 

Vertex Shader: 

#version 430 core 

 



40 

layout(location = 0) in vec3 in_position; 

layout(location = 1) in vec3 in_normal; 

layout(location = 2) in vec2 in_text_coords; 

layout(location = 3) in ivec4 bone_ids;     // INT pointer 

layout(location = 4) in vec4 weights; 

 

out vec2 text_coords; 

out vec3 normal; 

out vec3 frag_pos; 

 

uniform mat4 MVP; 

uniform mat4 M_matrix; 

uniform mat4 normals_matrix; 

 

const int MAX_BONES = 100; 

uniform mat4 bones[MAX_BONES]; 

 

void main() 

{ 

mat4 bone_transform = bones[bone_ids[0]] * weights[0]; 

bone_transform += bones[bone_ids[1]] * weights[1]; 

bone_transform += bones[bone_ids[2]] * weights[2]; 

bone_transform += bones[bone_ids[3]] * weights[3]; 

    

vec4 boned_position = bone_transform * vec4(in_position, 1.0); // transformed by 

bones 

 

          normal = normalize(vec3(normals_matrix * (bone_transform * vec4(in_normal, 0.0)))); 

 

frag_pos = vec3(M_matrix * boned_position); 

text_coords = in_text_coords; 

 

gl_Position = MVP * boned_position; 

} 

 

Στο Fragment Shader καθορίζεται η επιφάνεια, το χρώμα, και ο φωτισμός του κάθε 

σημείου. 

Fragment Shader: 

#version 430 core 

 

in vec3 Normal;   

in vec3 frag_pos; 

 

struct Material { 

    vec3 ambient; 
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    vec3 diffuse; 

    vec3 specular; 

    float shininess; 

}; 

   

uniform Material material; 

uniform vec3 lightPos; 

uniform vec3 viewPos; 

uniform vec3 lightColor; 

uniform vec3 objectColor; 

 

void main() 

{ 

float ambientStrength = 0.9; 

//ambientStrength * 

vec3 ambient = lightColor * material.ambient; 

    

 // diffuse 

vec3 norm = normalize(Normal); 

vec3 lightDir = normalize(lightPos - frag_pos); 

float diff = max(dot(norm, lightDir), 0.0); 

vec3 diffuse = lightColor * (diff * material.diffuse); 

  

 

         

vec3 result = (ambient + diffuse ) * objectColor; 

  

gl_FragColor = vec4(result, 1.0); 

} 
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5. Περιπτώσεις χρήσης και αποτελέσματα 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα περιγραφούνε έννοιες για την κατασκευή των πολυγωνικών 

και σκελετικών μοντέλων. Επιπλέον, θα περιγραφούν οι διάφορες περιπτώσεις χρήσης του 

συστήματος που αναπτύχθηκε, δηλαδή τα πολυγωνικά και τα σκελετικά μοντέλα που 

χρησιμοποιήθηκαν για λόγους δοκιμών και αξιολόγησης των αλγορίθμων skeletal animation. 

Επίσης, θα περιγραφούνε τα αποτελέσματα των εκτελέσεων του συστήματος για όλες τις 

περιπτώσεις χρήσης. 

5.1 Κατασκευή μοντέλων και κίνησης  

Για την κατασκευή των πολυγωνικών και σκελετικών μοντέλων και για τον ορισμό των 

κινήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα τρισδιάστατης σχεδίασης. Στη 

συγκεκριμένη διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε το Blender [17][22]. Το Blender είναι ένα 

δωρεάν πρόγραμμα τρισδιάστατης σχεδίασης ανοιχτού κώδικα (open source). 

5.1.1 Η δημιουργία του 3Δ μοντέλου 

Ο modeler καλείται να επιλέξει από μια λίστα αντικειμένων, όπως κύβοι, κύκλοι, σφαίρες, 

πυραμίδες και άλλα, και να τα εμφανίσει στην επιφάνεια εργασίας του (Εικόνα 5.1). Στη συνέχεια 

σε κάθε αντικείμενο που εισάγει μπορεί ψηφιακά να εφαρμόσει μετασχηματισμούς στο 

αντικείμενο, όπως είναι η θέση, η περιστροφή και η κλίμακα. Επίσης, ο modeler έχει την επιλογή 

να μετακινήσει και το κάθε σημείο (vertex) ή κορυφή ώστε να δώσει την επιθυμητή μορφή στο 

σχεδιαζόμενο αντικείμενο. Κατά αυτόν τον τρόπο ο modeler έχει την δυνατότητα να σχεδιάσει με 

μεγάλη λεπτόμερεια πολύπλοκα πολυγωνικά μοντέλα. 

 

Εικόνα 5.1: Αναπαράσταση της ιδιότητας της μετακίνησης ενός κύβου. 
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5.1.2 Η δημιουργία του Σκελετού 

Η δημιουργία του Σκελετικού Μοντέλου γίνεται συνθέτοντας την ιεραρχία των κοκάλων 

στο εσωτερικό του 3Δ πολυγωνικού μοντέλου. Ο αριθμός των κοκάλων, το μέγεθος τους, οι 

αρθρώσεις, και η τοποθέτηση τους πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο και σε τέτοια θέση ώστε η 

συμπεριφορά κίνησης του τελικού αρθρωτού χαρακτήρα να είναι σωστή σύμφωνα με τη 

επιθυμητή (Εικόνα 5.2). Για παράδειγμα για να γίνει η κίνηση ενός ανθρώπινου βραχίονα είναι 

απαραίτητο να τοποθετηθούν ένα κόκαλο για το μπράτσο, ένα κόκαλο για τον πήχη, ένα κόκαλο 

για την παλάμη και τρία κοκαλα μικρά για κάθε δάχτυλο [15]. 

 

Εικόνα 5.2: Αναπαράσταση δημιουργίας σκελετού στο μοντέλο. 

Το σκελετικό μοντέλο που αντιστοιχεί σε πολυγωνικό μοντέλο ανθρώπου μπορεί να 

δημιουργηθεί αυτόματα από ειδικά λογισμικά, όπως είναι το Mixamo [16]. Ουσιαστικά, το 

Mixamo δέχεται οποιοδήποτε πολυγωνικό μοντέλο ανθρώπου/ανθρωποειδούς και δημιουργεί και 

τοποθετεί το αντίστοιχο σκελετικό μοντέλο. Επιπλέον, μαζί με τον σκελετό προσαρμόζονται και 

μεγάλη ποικιλία ανθρώπινων κινήσεων.  

5.1.3 Κίνηση του Σκελετού 

Για  τη δημιουργία κίνησης στο σκελετικό μοντέλο ο animator θα πρέπει να ορίσει τις 

βασικές στάσεις του κάθε κοκάλου μέσα στα βασικά καρέ. Για το σκοπό αυτό, αρχικά επιλέγεται 

το καρέ στο οποίο θα εισαχθεί μία βασική στάση του σκελετικού μοντέλου. Ακολούθως, ορίζεται 

η βασική στάση του σκελετικού μοντέλου, εφαρμόζοντας γεωμετρικούς μετασχηματισμούς σε 
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κάθε κόκαλο. Οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε κόκαλο 

είναι μεταφορά (translation), περιστροφή (rotation), κλιμάκωση (scaling) και στρέβλωση 

(skewing). Στο τέλος της διαδικασίας, υπάρχει  ένας αριθμός από βασικά καρέ τα οποία περιέχουν 

μία βασική στάση του σκελετικού μοντέλου. O animator έχει τη δυνατότητα να προβάλει την 

κίνηση του σκελετικού μοντέλου εκτελώντας το animation timeline.  

      5.2 Περιπτώσεις χρήσης 

Για την κατασκευή του πολυγωνικού και του σκελετικού μοντέλου χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης Blender. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 5.3) φαίνεται το 

πολυγωνικό μοντέλο (γκρί απόχρωση) και ο τοποθετημένος σκελετός (κόκκινη απόχρωση) στο 

εσωτερικό του.  

 

Εικόνα 5.3: Δημιουργία Μοντέλου και σκελετού. 

Στη συνέχεια, με τη διαδικασία του skinning γίνεται ο καθορισμός των βαρών κάθε 

σημείου (vertex weights) του πολυγωνικού μοντέλου σε σχέση με μία άρθρωση του σκελετικού 

μοντέλου. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 5.4) απεικονίζεται ο βαθμός που επηρεάζει το μεσαίο 

κόκκαλο την κίνηση των σημείων του μοντέλου. Το μπλε σκούρο χρώμα υποδεικνύει ελάχιστο 

βάρος (ελάχιστη επιρροή στην κίνηση των σημείων), ενώ το πράσινο χρώμα υποδεικνύει 

μεγαλύτερο βάρος (μεγάλη επιρροή στην κίνηση των σημείων). Επομένως, η κίνηση των σημείων 

με το πράσινο χρώμα εξαρτάται κατά πολύ μεγάλο βαθμό από τις κινήσεις του συγκεκριμένου  

κοκάλου. 
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Εικόνα 5.4: Τα βάρη των σημείων από το μεσαίο κόκαλο. 

Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του σκελετικού μοντέλου, ορίζουμε τις βασικές στάσεις 

και θέσεις του σκελετικού μοντέλου εφαρμόζοντας τους απαραίτητους γεωμετρικούς 

μετασχηματισμούς. Οι βασικές στάσεις τοποθετούνται μέσα σε ένα βασικό καρέ (keyframe) στο 

timeline της εφαρμογής και ρυθμίζονται οι χρονικές διάρκειες μεταξύ δύο διαδοχικών βασικών 

καρέ. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 5.5) φαίνεται η αλλαγή τοποθέτησης του δεξιότερου 

κοκάλου σε ένα νέο βασικό καρέ. 

 

Εικόνα 5.5: Απεικόνιση κίνησης κοκάλου σε διαδοχικές χρονικές στιγμές. 

Ολοκληρώνοντας, εξάγεται όλη η σχεδιασμένη πληροφορία από το Blender, σε ένα αρχείο 

με τις παρακάτω πληροφορίες:   

● Τα σημεία (vertices) και τα πολύγωνα (faces) που υπάρχουν στο μοντέλο. 

● Το σκελετικό μοντέλο. 

● Τα βάρη (weights)  των σημείων από τις αρθρώσεις του σκελετικού μοντέλου. 

● Οι στάσεις του σκελετού στα βασικά καρέ (keyframes). 

 

Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε διάφορους τύπους αρχείων όπως: 
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● .dae format 

● .md5 format κ.α 

Στο πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί δοκιμάστηκαν οι αλγόριθμοι κίνησης Slerp, Nlerp σε 

δύο διαφορετικά 3Δ μοντέλα. Το πρώτο 3Δ μοντέλο (Εικόνα 5.6), ένα απλό ρομπότ με 2.133 

σημεία, 2.130 πολύγωνα και σκελετό 52 κοκάλων, δοκιμάστηκε σε δύο διαφορετικές κινήσεις με 

τον ίδιο σκελετό. Στην πρώτη κίνηση (9 βασικά καρέ keyframes) κινεί τα χέρια και τα πόδια του 

σε στυλ περπατήματος. Στη δεύτερη κίνηση (15 βασικά καρέ keyframes) εκτελεί μια εναέρια 

κλωτσιά (Εικόνα 5.7). 

 

Εικόνα 5.6: Μοντέλο απλού ρομπότ με σκελετό 

 

Εικόνα 5.7: Αναπαράσταση απλού ρομπότ. 

Το δεύτερο 3Δ μοντέλο (Εικόνα 5.9),  ένα πιο πολύπλοκο ρομπότ με 21.923 σημεία, 21.017 

πολύγωνα και σκελετό 82 κοκάλων, εκτελεί δύο διαφορετικές κινήσεις με τον ίδιο σκελετό: στην 

πρώτη κίνηση (27 βασικά καρέ - keyframes) κινεί τον ώμο του, και στην δεύτερη (100 βασικά 

καρέ – keyframes) κάνει μια περιστροφική κίνηση γύρω από τον άξονα του. 
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Εικόνα 5.8: Αναπαράσταση πολύπλοκου ρομπότ με το σκελετό του. 

 

Εικόνα 5.9: Αναπαράσταση πολύπλοκου ρομπότ. 

      5.3 Αποτελέσματα και Συγκρίσεις 

Οι δοκιμές του συστήματος που αναπτύχθηκε εκτελέστηκαν σε υπολογιστικό 

σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• CPU: AMD Ryzen 5 2600 

• GPU: Nvidia GTX 1650 4VRAM 

• RAM: 16GB RAM 
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Όλες οι δοκιμές με το προαναφερθέντα μοντέλα έχουν γίνει με τους αλγορίθμους Slerp και 

Nlerp με διπλά τετραδόνια (Dual Quaternions). Τα αποτελέσματα των δοκιμών 

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Μοντέλο Αριθμός 

Σημείων 

Σκελετός Κίνηση 

Σκελετού 

Μέσος 

Χρόνος 

Slerp/frame 

Μέσος 

Χρόνου 

Nlerp/frame 

Ρομπότ 1 

Κίνηση 1 2.133 52 κόκαλα 26 κόκαλα 6μs 4μs 

Ρομπότ 1 

Κίνηση 2 2.133 52 κόκαλα 52 κόκαλα 11μs 10μs 

Ρομπότ 2 

Κίνηση 1 21.923 82 κόκαλα 22 κόκαλα 5μs 5μs 

Ρομπότ 2 

Κίνηση 2 21.923 82 κόκαλα 78 κόκαλα 28μs 27μs 

 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης, τα αποτελέσματα είναι ανάλογα με το μέγεθος των 3Δ 

μοντέλων, το μέγεθος του σκελετού και την συγκεκριμένη κίνηση που εκτελεί ο σκελετός. Πιο 

συγκεκριμένα, στην πρώτη κίνηση του πρώτου ρομπότ κινούνται μόνο 26 κόκαλα ενώ στην 

δεύτερη 52, με αποτέλεσμα ο μέσος χρόνος εκτέλεσης των αλγοριθμών Slerp / Nlerp να είναι 

σχεδόν μισός από την δεύτερη κίνηση του πρώτου ρομπότ. Αντίστοιχα, η πρώτη κίνηση του 

δεύτερου ρομπότ παίρνει το 1/6 του χρόνου που χρειάζεται για την δεύτερη κίνηση, διότι στην 

πρώτη κίνηση μετακινούνται μόνο 22 κόκαλα του σκελετού έναντι 78 κοκάλων της δεύτερης 

κίνησης. 

 

Ο αλγόριθμος Nlerp λειτουργεί αποδοτικότερα από τον Slerp σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης, 

καθώς εκτελεί αρκετές τριγωνομετρικές συναρτήσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις. Οι 

παραπάνω πράξεις χαρακτηρίζονται μη αποδοτικές όσον αφορά το φόρτο που προσδίδουν στον 

επεξεργαστή. Εξαίρεση αποτελεί η πρώτη κίνηση του δεύτερου ρομπότ, όπου το είδος της 

συγκεκριμένης κίνησης δεν περιέχει πολλές περιστροφικές κινήσεις με αποτέλεσμα να μην γίνεται 

εμφανές το συγκριτικό πλεονέκτημα του Nlerp. 
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6. Συμπεράσματα 

6.1 Σύνοψη 

Το skeletal animation αποτελεί σημαντική και αποδοτική μέθοδο στον τομέα της 

σχεδιοκίνησης. Υπάρχουν σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες στο συγκεκριμένο 

επιστημονικό πεδίο. Η συγκεκριμένη τεχνική, σε συνδυασμό με την ραγδαία εξέλιξη της 

τεχνολογίας των γραφικών και των τεχνικών φωτορεαλισμού, έχει βελτιώσει πολύ την 

παρουσίαση κινούμενης εικόνας στη βιομηχανία του κινηματογράφου και των βιντεοπαιχνιδιών. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιεί τεχνικές και αλγόριθμους skeletal animation με 

στόχο τη δημιουργία ρεαλιστικής κίνησης 3Δ πολυγωνικών μοντέλων. Η κίνηση ενός 3Δ 

πολυγωνικού μοντέλου υλοποιείται με τεχνικές skinning χρησιμοποιώντας βάρη σημείων και τους 

αλγορίθμους κίνησης Dual Quaternion με Slerp και Nlerp. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

συστήματος χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού C++, η βιβλιοθήκη γραφικών 

OpenGL,  η οποία συνεργάζεται άμεσα με την κάρτα γραφικών, και η βιβλιοθήκη Assimp για την 

εισαγωγή των πολυγωνικών μοντέλων στο σύστημα. Στο τέλος, διεξήχθησαν πειράματα 

εκτέλεσης του συστήματος με διάφορα πολυγωνικά μοντέλα από τα οποία εξήχθησαν χρήσιμα 

αποτελέσματα ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των σχετικών 

αλγορίθμων κίνησης. 

6.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Για την εξέλιξη της βιομηχανίας κινηματογράφου και βιντεοπαιχνιδιών καθημερινά 

προστίθενται νέες τεχνικές, μέθοδοι και εργαλεία για τη βελτίωση της ρεαλιστικότητας της 

κίνησης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της διαδικασίας σχεδίασης της κίνησης. Στις μέρες 

μας, έχουν αναπτυχθεί εργαλεία για την εύκολη και αυτοματοποιημένη καταγραφή κίνησης. Τα 

συγκεκριμένα συστήματα βασίζονται στην καταγραφή πολύπλοκων κινήσεων με πολλαπλές 

κάμερες και με αισθητήρες κίνησης τοποθετημένους πάνω σε κινούμενα σώματα. Μελλοντική 

πρόκληση αποτελεί η δημιουργία συστήματος που θα συνδυάζει : α) ρεαλιστικά 3Δ πολυγωνικά 

μοντέλα που σχεδιάζονται με αυτοματοποιημένο τρόπο χρησιμοποιώντας 3Δ σαρωτές και 

μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για την κατασκευή 3Δ επιφανειών, β) την προσαρμογή 

ρεαλιστικών υφών στις πολυγωνικές επιφάνειες, και γ) την αυτοματοποιημένη καταγραφή και 

δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών κινήσεων για skeletal animation. Επίσης, σημαντική 

πρόκληση αποτελεί και η έρευνα πάνω σε μεθόδους skinning οι οποίες θα εμφανίζουν την κίνηση 

ενός πολυγωνικού μοντέλου ακόμη πιο ρεαλιστικά [10]. 
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