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Апстракт
Виртуелната реалност претставува логично продолжување на интерактивна
3Д компјутерска графика. Нејзината истражувачка агенда вклучува развој на
виртуелната средина и примена на технологијата на интеракција во таа средина.
Исто така, спроведени се голем број на истражувања во областите на интеракција
помеѓу човекот и компјутерот.
Главната цел на истражувањето е, да се проучи визуелизацијата на
научните податоци во виртуелните средини, развивање на нови техники за
интерактивна визуелизација на податоци и истражувања во системот на
виртуелната реалност.
Истражувањето е извршено на Техничкиот факултет во Битола и
претставува прв проект од овој тип, во кој внесуваме научна визуелизација во
самата виртуелната околина. Овој труд е иницијализиран со цел создавање на
виртуелна околина со високо квалитетна научна визуелизација. Друг аспект е,
можноста за поврзување на високо перформансна опрема за интеракција со
виртуелниот свет Vuzix Wrap 1200DX-VR, со која што корисникот ќе може да го
контролира движењето во виртуелната средина. За потребите на истражувањето
направена е сопствена библиотека на податоци, кои ги вклучивме во софтверскиот
пакет Quest3D.
Истражувањето во оваа теза се реализира во три делови и тоа дизајнирање
на виртуелна околина, интеракција со виртуелната околина и визуелизација на
податоците и процесите.
Моделот во оваа теза е претставен и развиен преку два примери со
софтвер и опрема, која овозможува ефикасна научна визуелизација во
виртуелната околина со реални интеракции помеѓу објектите и корисникот.
Првиот пример е, архитектонска визуелизација на реален модел на
спортска сала во која акцентот е ставен на интеракцијата и можноста за
разместување на елементите во реално време.
Во вториот пример е, демонстрирана интерактивна 3Д визуелизација на
авионски мотор во која е симулирано движењето на перките од самиот мотор и
нивното струење во реално време.
Овој модел за интерактивна научна визуелизација се базира на следните
принципи:





Едноставен за користење;
Користи бесплатни библиотеки на податоци;
Може да се користи на стандарден компјутерски монитор или телевизор;
Користи не премногу скапи потребни додатоци за виртуелна навигација
(дисплеи монтирани на глава со сензор за следење на движењето).

Истражувањето во оваа теза резултира со систем на алатки кој овозможува
работа на секој компјутер кој подржува CAD софтвер. Развиениот модел ќе даде
придонес во полето на интерактивната научна визуелизација, како алатка кај
голем број на корисници кои не се специјализирани во инженерската технологија и
виртуелната реалност.
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Abstract
Virtual reality is a logical extension of interactive 3D computer graphics. Its
research agenda includes the development of virtual environment and implementation
of the technology of interaction in that virtual environment. Also there are conducted a
lot of researchs in the area of interaction between human and computer.
The main goal of the research is to study the visualization of scientific data in
virtual environments, developing new techniques for interactive data visualization and
research in the virtual reality systems.
The research has been done at the Faculty of Technical Sciences in Bitola and
represent the first project of this type in which we insert scientific visualization in the
virtual environment. This project is initialized to create a virtual environment with high
quality scientific visualization. Another aspect is the possible connection of high
performance equipment for interaction with the virtual world Vuzix Wrap 1200DX-VR in
which the user can control the movement in a virtual environment. For the purpose of
the research we created own library of data’s which we included in the software
package Quest3D.
The research in this thesis is realized in three parts like designing virtual
environment, interaction with virtual environments and visualization of data and
processes.
The model in this thesis is presented and developed by two examples with
software and equipment that allows efficient scientific visualization in virtual
environment with realistic interactions between objects and the user.
The first example is the visualization of real architectural model of a sports hall
in which the emphasis is on interaction and the possibility for the displacement the
elements in real time.
The second example demonstrate interactive 3D visualization engine of airplane
in which is simulated motion of the engine fins and their flow in real time.
This model for interactive scientific visualization is based on the following
principles:





Easy to use;
Use free libraries of data;
Can be used on a standard computer monitor or TV;
Use inexpensive accessories that are necessary for virtual navigation (Head
Mounted Displays with Motion Tracker).

The research in this thesis results with system of tools that allows operation on
any computer that supports CAD software. The developed model will contribute to the
field of interactive scientific visualization as a tool for a large number of users which are
not specialized in engineering technology and virtual reality.
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Вовед
Визуелизација1 е графички приказ на различните податоци во облик на
слика, анимација или текст. Можноста за графичко прикажување на сцени од
самиот живот, а потоа и имагинарни сцени ги фасцинира луѓето уште од самиот
почеток на цивилизацијата. Од сцени на лов во пештерите на првите луѓе, преку
еволуцијата на ликовните уметности, фотографијата, филмот и анимацијата, се
развила човековата креативност за создавање на реални или имагинарни сцени и
нивна графичка репродукција т.е. визуелизација.
Со напредокот на компјутерската графика и технологиите на виртуелната
реалност (ВР), во последните години визијата за „врвните екрани” стана скоро
реална.
“На екранот треба да гледаме како на прозорец во виртуелниот свет.
Подобрувањата на создавање на слики ќе направат сликата да изгледа реална.
Компјутерите ќе го задржат моделот на светот во реално време. Внесувањето во
виртуелните светови ќе биде овозможено од новите екрани. Корисниците ќе можат
директно да ракуваат со виртуелните предмети. Предметите вистински ќе се
движат. Виртуелниот свет исто така ќе звучи и ќе изгледа вистински.” [1]
Екраните и уредите за виртуелна реалност му овозможуваат на корисникот
интерактивни виртуелни светови. Симбиозата помеѓу хардверот за виртуелна
реалност и виртуелниот свет обично се нарекува виртуелна околина (ВО).
Виртуелна реалност повеќе не е технологија во зачеток и веќе има пронајдено
сериозни примени. Зголеменото прифаќање на технологиите на виртуелната
реалност и нејзините техники ја зголемуваат продуктивноста, ја подобруваат
тимската комуникација и ги намалуваат трошоците.
Првите и сеуште најдобри примени на виртуелна реалност се симулаторите
на возила, авиони и бродови. Виртуелната изработка на прототипи, како
индустриска апликација во виртуелната реалност се користи од инженерите за
дизајнирање, развој и оценка на нови производи преку целосно користење на
компјутерски модели. Оваа гранка доминира во авионската и автомобилската
индустрија. Примената на виртуелна реалност во забавата (игрите, виртуелните
возења и друго) традиционално е многу успешна. Помеѓу другите полиња на
сериозна примена може да ги спомнеме архитектонското дизајнирање, обуката на
пилоти и астронаути, воениот тренинг и симулаторите, медицината (психијатриски
третмани, обука на хирурзи и планирање) и последно визуелизација на податоци
од медицина, хемија, фармација, геологија, метеорологија или други применети
науки.
Денешните научни симулации и системите за мерење на податоци
произведуваат огромни количини податоци. Единствениот практичен начин по
статистичка анализа, да се има увид во „бројките” на симулираните или
измерените податоци е да се употреби визуализација. Во последните години се
покажа дека виртуелната реалност исто така може да овозможи многу природни
средини со моќни техники за визуализација на научни податоци [2],[3],[4].

1
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Предмет, цели и хипотези
на истражувањето

Во ова поглавје даден е вовед во проблематиката на
истражувањето. Опишани се мотивите за отпочнување на
едно
вакво
истражување,
предметот
и
целта
на
истражувањето, како и придобивките од него. На крајот е
дадена организација на докторската дисертација.

Филип Поповски, Докторска дисертација

1.1 Предмет, цели и хипотези на истражувањето
Предмет на истражувањето
Предметот на ова истражување e докажување на концептот на
визуелизацијата на научните податоци во виртуелна реалност со кој значително се
подобрува процесот на истражување и откривање на податоци. Исто така,
виртуелната реалност помага да се добие подобра ориентација во мултидимензионалните бази на податоци. Добар начин, да се добие увид во
внатрешноста на податоците е да се визуелизираат самите тие. Како што
големината и сложеноста на компјутерските симулации расте, така се зголемува и
количеството на податоци. Затоа, новите концепти на интензивни интерактивни
визуелизации треба да се развиваат. Еден таков концепт е употребата на
виртуелната реалност за интерактивна визуелизација и истражување на научни
податоци.
Научна цел на истражувањето
Целта на ова истражување е да се проучи визуелизација на научните
податоци во виртуелна околина. Развиени се нови техники за интерактивна
визуелизација на податоци и истражување во системот на виртуелната реалност.
За целите на ова истражување се дизајнирани и имплементирани
виртуелна околина во софтвер за визуелизација и интеракција во дадената
околина. Понатаму, се изучува пресметката на управување на далечината во
движечки симулации во виртуелни околини.
Со различни начини на испитување концептот на нашиот софтвер и
применетите техники ќе можат да обезбедат ефикасна визуелна околина со
природна тродимензионална интеракција.
Целите на ова истражување се:







Имплементација на развојна околина за одредени апликации;
Дизајн на виртуелна околина;
Техники за интеракција за виртуелна околина;
Визуелни алатки за манипулација со виртуелните објекти;
Управување со симулации во реално време;
Техники и архитектури за интерактивна визуелизација на податоци.

Првата цел е да се направи флексибилна софтверска околина за одредени
апликации. За таа цел, направена е библиотека на податоци. Со софтвер за
виртуелна реалност може да се дизајнира виртуелна околина и развиваат нови
техники за интерактивна визуелизација кои се испитуваат врз различни примери.
Следната цел, е да се има кохерентен сет на интерактивни методи за
навигација во виртуелна околина за селекција и манипулација со виртуелните
објекти. Тие претставуваат директни и далечински техники за интеракција во
виртуелната околина. Се проучуваат и однесувањата на динамичките објекти за
2
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време на манипулација. Исто така, се дизајнира и развива систем за визуелизација
и управување со виртуелна околина за симулации во реално време.
Крајната цел е, истражување на начините и техниките за интерактивно
истражување и визуелизација на волуменски податоци во виртуелната околина.
Генерална хипотеза
Најважниот аспект на ова истражување е докажување на концептот
визуелизацијата на научни податоци во виртуелна реалност со кој значително
подобрува процесот на истражување, односно виртуелната реалност помага да
добие подобра ориентација во мулти-димензионални бази на податоци.
Во текот на истражувањата се користени повеќе научни методи
истражувачки техники и тоа:









на
се
се
и

Проучување на постоечките системи за визуелизација за можни
проширувања на виртуелната реалност;
Развој на експериментална визуелизација на виртуелна околина;
Проучување на постоечките техники на интеракција во виртуелна околина
и развој на нови техники на интеракција за поефикасна селекција на
објекти и манипулација со нив, како и навигација во виртуелната околина;
Вклучување на симулација во процесот на визуелизација и имплементација
на пресметките со управување на околината;
Дизајнирање и имплементација на алатки за виртуелна реалност;
Доказ за концептот, соработка со други истражувачки компании и начини
да се решат научните прашања со виртуелната реалност;
Обид да се дефинира суштинскиот придонес на виртуелната реалност за
визуелизација на податоците.

Очекувани резултати
На основа на истражувањата во полето на научната визуелизација и
виртуелната реалност, кои се дадени во оваа докторска дисертација, се очекува
добивање на следните резултати:




Анализа на средини за развој на апликации за виртуелна реалност и
дизајнирање на виртуелна околина.
Анализа на техники на интеракција во виртуелна околина.
Техники и архитектури за интерактивна визуелизација на податоци и
истражување во виртуелната околина и пресметки на управувањето со
околината.

Ова истражување ќе резултира со систем со алатки за виртуелна реалност,
развиена библиотека на податоци и симулирање на реални објекти. Развиениот
софтвер се применува врз повеќе студии на случаеви кои се занимаваат со
визуелизација на научни податоци.
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1.2 Објавени трудови поврзани со истражувањето
1. Filip, Popovski, Igor Nedelkovski, Analysis and comparation of models for
interaction in virtual environments, PDC papers, Senj, Croatia, 2013 Vol.17 pp.
434-446, ISSN print: 1848-6193.
2. Popovski Filip, Nedelkovski Igor, Comparation of several models for interaction
in Virtual Reality, Mechanical Scientific Engeneering Journal, MFS Skopje, 2014
Vol.32 No.1 pp. 57-63 ISSN online: 1857-9191 ISSN print: 1857-5293.
3. Popovski F., Nedelkovski I., Mijakovska S., Generating 3D model in Virtual
Reality and analyzing it’s performance, International Journal of Computer
Science & Information Technology (IJCSIT), December 2014 Vol.6 No.6 pp.
123-128, DOI:10.5121/ijcsit.2014.6609
4. Popovski F., Nedelkovski I., Mijakovska S., Virtual Environment of Real sport
Hall and Analyzing Rendering Quality, Journal of Association for Information
Communication Technology, Education and Science, TEM Journal, Serbia,
February 2015 Vol.4 No.1

1.3 Организација на докторската дисертација
Изработката на докторската дисертација е организирана во следните глави:
Глава 1: Во ова поглавје даден е вовед во проблематиката на ова
истражување. Опишани се мотивите за отпочнување на едно вакво истражување,
предметот и целта на истражувањето, како и придобивките од него.
Глава 2: Во ова поглавје е даден краток историјат за научната
визуелизација. Опишани се општите принципи на научната визуелизација, како се
користи и кои се нејзините можности.
Глава 3: Во ова поглавје е опишана технологијата на виртуелна реалност
која овозможува добри решенија во реализација на комплексни визуелни барања.
Претставени се уредите преку кои им се овозможува на корисниците да се
внесуваат во виртуелната околина. Даден е краток преглед на постоечките
техники на интеракција во виртуелни околини, како и актуелните истражувања
кон кои се стреми технологијата на виртуелна реалност за подобро и пореално
прикажување на виртуелниот свет.
Глава 4: Во ова поглавје опишани се можностите со кои виртуелната
реалност и дава висок степен на реализам на научната визуелизација. Исто така се
опишани, насоките на истражување во оваа теза, која е изведена од општите
истражувања и визуелизација во виртуелната реалност.
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Глава 5: Во ова поглавје е даден преглед на позначајни истражувања во
виртуелната реалност. Дадени се некои модели на интеракција во виртуелната
реалност и како тие се однесуваат во виртуелната околина. Извршена е нивна
анализа и врз основа на наведените карактеристики, е дефиниран сопствен
тродимензионален модел.
Глава 6: Во ова поглавје се опишани дел од софтверите за научна
визуелизација во виртуелната реалност и тоа Quest3D VR, Vizard VR, EON Studio и
Virtuаl Reality eXplorer Toolkit. Направена е SWOT анализа на софтверите со што се
анализираат сите нивни предности и недостатоци.
Глава 7: Во ова поглавје е прикажана виртуелна околина на реален модел
односно спортската сала Форца во Скопје. Дадени се сите анализи за изработката
на моделот во 3D Studio Max, како и визуелизацијата на виртуелната околина во
Quest3D. Направени се анализи за научната визуелизација на самата виртуелна
околина како и интеракциите помеѓу корисникот и објектите во реално време.
Глава 8: Во ова поглавје е прикажан 3Д модел на авионски мотор во
виртуелна околина изработен во софтверот Quest3D. Дадени се сите анализи за
изработката на моделот, визуелизацијата на самата виртуелната околина,
интеракциите помеѓу објектите во виртуелната околина како и симулациите во
реално време.
Глава 9: Во ова поглавје се презентирани резултатите од извршената
анализа на повеќе мерки на креираните модели и нивна споредба на различни
компјутерски системи.
Глава 10: Во ова поглавје дадено е резиме на главните резултати
проследени со соодветни заклучоци. На крајот се дадени насоки за идни
истражувања.
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Научна
визуелизација

Во ова поглавје е даден краток историјат за научната
визуелизација. Опишани се општите принципи на научната
визуелизација, како се користи и кои се нејзините можности.
.
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2.1 Историјат за научната визуелизација
Идејата за внесување на човекот во некаков имагинарен свет е многу
стара. Потребата за визуелизација на нереални, а сепак доволно реалистични
средини се јавува во средината на дваесеттиот век. Прв забележан обид, кој има
сличности со денешните уреди го конструирал Morton Heilig (1926-1997) и бил
наречен Сенсорама, [5]. Тоа беше моторцикл симулатор кој имаше широк спектар
на дразби кои што ги симулираше. За визуелизација на слики се користеше видео
проекција, а за звук се користеше соодветен аудио запис од моторцикл. Интересно
е што овој уред симулираше вибрации, па дури и мирисот на прегреена гума. За
жал оваа идеја не го доживеа саканиот успех, бидејќи била замислена како
комерцијална атракција во забавните паркови. Меѓутоа овој уред послужи како
основна идеја на подоцнежниот технолошки развој на виртуелната реалност.

Слика 2.1 Сенсорама
Во 1960 година беше конструиран првиот уред со вграден дисплеј кој се
носи на главата (HMD2).
Во 1968 година Ivan Sutherland го создаде првиот систем за виртуелна
реалност кој користеше едноставна жичана (wireframe) графика и HMD, со што им
беше овозможено на корисниците внесување во виртуелната околина.
Во 1975 година беше развиен првиот оптички систем LEEP (Large Expanse
Extra Perspective). Иако првично беше наменет за набљудување на 3Д слики,
благодарение на своите оптички карактеристики стана многу популарен при
правењето на екрани за HMD уредите. Со LEEP беше овозможено набљудување на
слики на екранот поставени многу блиску до очите, со голем агол на гледање.

Head mounted display (HMD) е уред за прикажување на компјутерски генерирани слики кои
се проектираат на очите на корисникот.
2
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Во 1977 е констуирана првата сензорска ракавица (Data Glove)3.
Во осумдесеттите години на дваесеттиот век, на Универзитетот на Северна
Каролина беше развиен систем за визуелизација и повратни сили ARM (Argonne
Remote Manipulator). Овој систем му овозможуваше на корисникот на голем екран
да види микроскопска површина на која може да го „допира” нивото на
молекулите, а при тоа користејќи механички уред за повратни сили кои ги туркаат
рацете.
Во 1984 година НАСА го развила првиот практично употреблив модел на
HMD.
Почетокот на деведесеттите години од минатиот век го одбележаа развојот
на разни уреди и софтвери за виртуелна реалност. Во овие години беше
претставен CAVE системот за научна визуелизација во виртуената реалност.
Денешната примена на технологијата за виртуелна реалност овозможува
добри решенија во реализација на комплексни визуелни барања.

2.2 Примена на научната визуелизација
„Научната визуелизација претставува користење на компјутерска графика
за создавање на визуелни слики кои помагаат во разбирањето на сложени, често
големи бројни претставувања на научни концепти или резултати,[6]“.
Таквите нумерички претставувања или групи податоци, може да се
резултат на нумерички симулации во компјутерското движење на флуидите,
молекуларната динамика или инженерството воопшто, исчитување податоци во
геолошки, метеоролошки или астрофизички апликациии. Во случајот на
медицински податоци (CT-комјутерска томографија, MRI-магнетна резонанца)
обично го користиме терминот медицинска визуелизација.
Визуелизацијата има суштинско значење во интерпретирањето на
податоците за многу научни проблеми. Таа ги трансформира нумеричките податоци
во визуелна претстава која е многу полесно разбирлива за луѓето. Други алатки,
како статистичката анализа, може да прикажат само глобален или локализиран
делумен преглед на податоците.
Визуелизацијата е многу моќна техника бидејќи го искористува совршениот
човечки вид (повеќе од 50 проценти од нашите неврони се во функција на видот).
Додека компјутерите се одлични во симулации, нумерички операции, филтрирање
на податоци и нивно редуцирање, луѓето се експерти во користење на нивните
високоразвиени вештини за препознавање на шеми при забележувањето на
неправилности. Во споредба со програмите, луѓето се особено добри во
забележување на појавувањето на неочекувани и непредвидени својства.
Човечкото око има феноменални способности за забележување на структури,
форми и шеми, [2].

Data Glove е уред сличен на ракавица кој со помош на сензори ги пренесува движењата на
прстите и положбата на раката на компјутер.
3
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„Научната визуелизација не е цел самата по себе, туку компонента на многу
научни процеси кои обично опфаќаат одредена комбинација на интерпретирање и
манипулација на научни податоци и модели. За да се помогне разбирањето,
научниците ги визуелизираат податоците за да бараат шеми, карактеристики,
врски и аномалии. Визуелизацијата треба да се гледа како управувана од процеси
наместо од податоци, [2]“.
Симулацијата и визуелизацијата се користат наизменично како средства за
набљудување, создавајќи претпоставки и тестирајќи ги резултатите на
симулациите во споредба со податоците од физичките експерименти. Симулациите
може да ја користат визуелизацијата како посебен процес на дополнителна
обработка или може да се испреплетат визуелизацијата и прилагодувањето на
параметрите со повторување на симулацијата. Тогаш станува збор за компјутерско
управување (computational steering), во кое корисникот го надгледува и влијае на
компјутерскиот процес. Компјутерското управување го затвора кругот, така што
научниците може да одговорат на резултатите на симулациите кои што се
случуваат преку интерактивна манипулација на влезните параметри на
симулацијата. Оваа техника ја зголемува продуктивноста со намалување на
времето помеѓу промената на параметрите и гледањето на резултатите, [7],[8].
Tрадиционално, научната визуелизација се користи на два начини:
истражување и презентација. Целта на истражувањето на податоци е да се
пронајдат релевантни карактеристики кај податоците кои ја содржат проучуваната
појава. Во текот на процесот, корисникот манипулира со техниките за
визуелизација и го менува гледањето на податоците. Кога ќе се открие соодветно
гледањето на карактеристиката односно аспектот на податоците, тогаш научната
визуелизација може да произведе статични слики или анимации за презентација
на испитуваната појава.
Процесот на визуелизација на податоците може да се опише како низа
основни чекори за обработка, [9]:







Симулација: резултатите од нумеричките симулации се влезот (инпутот)
на фазите на обработка на визуелизацијата.
Избирање и филтрирање на податоците: се избираат релевантни
подрачја на необработени податоци, потоа се филтрираат и обработуваат.
Може да се користат техники како што се збогатување и подобрување,
кратење на податоци, намалување, филтрирање на звукот, сегментација и
извлекување на особините.
Пресликување
(мапирање)
на
визуелизацијата:
обработените
податоци треба да бидат пресликани т.е. трансформирани во основни
графички форми како точки, линии, рамнини и нивните својства како боја,
текстура или непровидност.
Рендерирање: конечно, основните графички форми се претвораат во
слики кои потоа се прикажуваат на екранот.
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Слика 2.2 Подготовка на визуeлизација на компјутер
За визуелизацијата треба да размислуваме како за интерактивен процес,
особено во фазата на истражување. На конвенционалните компјутери (слика 2.2),
на корисниците им се дава тастатура и глувче и преку системите за визуелизација
тие може да дејствуваат взаемно со низата на фазите на обработка на
визуелизацијата. Ако системот за визуелизација дава добра интерактивна
контрола на елементите кои се обработуваат (не само промена на гледањето на
податоците во програмата за прикажување, туку и промена на визуелното
претставување, филтрирање на параметрите итн.), тогаш може да стане можна
алатка за истражување.
Во почетоците на визуелизацијата, беше тешко истражувачите да ги
визуелизираат податоците надвор од конвенционалните цртежи и графикони. Беше
потребно познавање на графичко програмирање за пософистицирана 3Д
визуелизација. Во последниве децении, проблемот на користењето на
визуелизацијата како алатка за истражување од страна на научниците (кои не се
експерти по графика), се решава преку развој на моќни системи за визуелизација
кои на корисникот му нудат можности за визуелизација без да им треба способност
за програмирање. Во основа постојат 2 приоди: специјализирани програми за
визуелизација како Vis5D4 [10], VMD5 [11] и други и системи за визуелизација на
текот на податоците за општа намена како AVS (Advanced Visual Systems), OpenDX
(IBM) и други.
Вториот приод може да се подели на: уредувачи на мрежи за визуелизација
како што се AVS [12], OpenDX [13] и библиотеки на интерфејсот за програмирање
на визуелизацијата како што е VTK (Visualization toolkit) [14].

Vis5D е систем за интерактивна визуелизација на мрежни 5Д податоци при Универзитетот во
Висконсин, САД
5
VMD е молекуларна графичка програма дизајнирана за интерактивна визуелизација и
анализа на биополимери како што се протеини, нуклеински киселини, липиди и мембрани
при Универизитетот во Илиноис, САД
4
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Уредувачите на мрежи за визуелизација т.е. алатки за создавање на
апликации се многу популарни. Со едноставно поврзување на модули за
визуелизација, претставени со графички икони, може да се изгради мрежа и може
да се дефинира текот на податоците низ мрежата. Секоја од програмите во
создадената мрежа може да има единствена функционалност, раководејќи со
податоците кои циркулираат низ модулот. Иако овие модули може да се
приспособат за одредена примена, постојат бројни модули за општа примена кои
претставуваат корисни функции, како читање на податоци, создавање и
прикажување на геометрија. Корисникот може да избере модул за читање на
податоци од библиотеката на влезните модули, да го извлече до областа за
уредување на мрежата, да го поврзе неговиот излез со модул за мапирање на
визуелизацијата и да го поврзе неговиот излез со модул за гледање на геометрија.
Корисникот може да ги контролира параметрите на повеќе модули во низата и да
се движи во прозорецот за визуелизација за да добие најдобар поглед на
податоците. Приодот за изградба на мрежа треба да овозможи едноставно и
ефикасно решение кое ќе биде приспособено на потребите на корисниците, а
истражувачите ќе имаат преглед на нивните податоци.
Друг приод е комплетно создавање на низата на фазите на обработка на
визуелизацијата во програмски јазик (на пр. Java, C++) или на програмски јазик
за пишување наредби (на пр. Python) со користење на библиотека за
програмирање на визуелизацијата како Visualization ToolKit. VTK е програмска
библиотека со бројни програми за визуелизација кои можат да се прилагодат или
да се користат директно во скоро секоја апликација за визуелизација. Иако овој
приод е потежок за употреба и не е многу популарен кај крајните корисници, на
програмерите им дава можност да ги користат алатките за визуелизација во
нивната средина за создавање на апликации.
Софтверот за визуелизација како COVISE (COllaborative VIsualization and
Simulation Environment),[15], дозволува повеќе научници да ги проучуваат
визуелизациите на нивните податоци заеднички преку мрежа.
Во текот на визуелизација на компјутер, се дава еден прозорец за да се
визуелизираат резултатите од низата. Корисничкиот интерфејс игра важна улога.
Мора да понуди методи за интеракција за ефикасно испитување на податоци. Во
вообичаена визуелизација на компјутер, ваквата контрола обично ја дава
графичкиот кориснички интерфејс (GUI), користејќи копчиња, менија и мали
десктоп апликации (widgets) за да ги прилагоди параметрите на низата на фазите
на визуелизацијата. На најголем дел од корисниците им е познат овој 2Д
интерфејс.
Сепак, користењето на интерактивна 3Д визуелизација на обични 2Д
екрани може да ги сокрие основните просторни карактеристики на податоците.
Освен тоа, тешко е движењето низ податоците и просторното контролирање на
ориентацијата и поставеноста на различните алатки за визуелизација со
користење на класичниот 2Д кориснички интерфејс. Нејасната контрола на
средината за визуелизација понекогаш пречи на ефективното истражување на
групите податоци.
Виртуелната реалност има потенцијал да ги подобри и прикажувањето на
3Д графиката и просторната контрола, нудејќи подобра средина за истражување.
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2.3 Визуелни модели
Моделот е претставување на некои карактеристики на конкретна или
апстрактна целина. Tоа е претставување на систем кој ги прикажува не само
деловите нa системот, туку и врските помеѓу нив. Наместо само како аналогија со
вистинскиот свет, би требало да замислиме модел како проекција од теорија, што
значи еден од можните валидни резултати од таа теорија. Следствено на тоа,
моделот не е само сурогат за реалноста, туку структура на знаење добиена од
некоја организирана база на знаење на повисоко ниво.
Постојат стотици можни модели, зависно од специфичните структури на
знаење кои се потребни да се разбере реалноста. Помеѓу нив, визуелните модели
се оние кои користат графички средства за создавање и уредување на моделот, за
да се добијат вредности за неговите параметри и да се разбере неговото
однесување и структура. Како последица на тоа, визуелизацијата може да се
дефинира како процес на создавање на геометриско претставување на
правилноста присутна во една група податоци: спојување на точки со линии,
поставување на површини на линии или „зацврстување” на поврзаните површини,
[16]. Тоа значи дека мапирањето на апстрактни влезови (инпути) во графички
прикажувања (линии, површини, цврсти тела) е помош при разбирањето на
комплексни, често и масивни бројни внесови на научни концепти или резултати.
Значи, тие даваат прецизен математички опис на формата на вистински објект за
да се симулираат процеси според карактеристичните геометриски својства на
опишаниот објект, [17],[18].
Нашиот мозок произведува визуелни модели за да ја разбере реалноста.
Кога ќе здогледаме некој предмет, ние всушност не го гледаме, туку нашите сетила
ги уловуваат сетилните информации (контрастот во светлината), кои потоа се
трансформираат во претставување на формата на тој предмет на високо ниво, во
форма на група површини, значи со видливи геометриски својства.
Набљудувањето е процес со кој човечкиот мозок ја трансформира јачината на
светлината во „слики”. Она што обично го нарекуваме слика, не се првичните
инпути, туку трансформација на сетилните информации во нивен појаснувачки
модел. Набљудувањето е модел од 3 фази и тоа: перцепција, препознавање и
опис. Само откако нашиот мозок ќе ги препознае сетилните информации според
претходното искуство, започнуваме да ја „гледаме” реалноста околу нас. Сликите
се резултат на последната фаза описот – преведувањето на препознатите сетилни
влезови (инпути) во одреден јазик. Светот не е создаден од слики, туку
претставува серија перцептивни информации кои чекаат набљудувач кој дава
наредба преку препознавање на предметот и негово опишување. Сликите не може
да се доловат бидејќи не се дел од реалноста. Тие се податоци, значи формални
описи на нешто што навистина постои. Светлината и бојата се својства кои
навистина постојат во светот и тие можат да бидат доловени со користење на
посебни апарати кои ја трансформираат светлината во електрични или хемиски
сигнали и треба со нив да се манипулира за да се создаде приказ. Сликите, кои се
резултат на процесот на набљудување се само модел, прикажување на некој
аспект од реалноста. Светот не е создаден од слики, туку содржи серии
перцептивни информации кои чекаат набљудувач кој дава наредба преку
13

Филип Поповски, Докторска дисертација

препознавање на некој предмет и негово опишување. Според тоа, нашиот мозок ги
користи сликите во управуван и намерeн објаснувачки приказ на некои
правилности кои постојат во вистинскиот свет.
Визуелните модели тогаш се еквивалент на сетилните прикажувања на
мозокот: превод на емпириските феномени на геометриски јазик. Како модели, тие
се резултат на трансформација на влезните податоци во геометриски објаснувања
на влезот, со информации за светлината и текстурата. Според тоа, за да се
имитира реалниот свет, виртуелниот модел на било кој предмет треба да ги
интегрира:






Промените во брановата должина на светлината и одбивањето од
површините, значи, бојата.
Промените во насоката на рабовите (искривување), значи форма, каде
работ е остра промeна во вредностите на светлината.
Промените во нијансите на осветлувањето на сцена со нееднаква
рефлексија, значи текстура.
Разликата помеѓу рабовите во разни положби во просторот, значи
топологија.
Разликата помеѓу рабовите во различни временско просторни положби,
значи движење.

Ние ги користиме избраните информации за вистинскиот свет за да
создадеме приказ или модел кој ги објаснува тие информации. Односно,
геометријата се користи како визуелен јазик за претставување на теоретски модел
на образецот на контраст и осветлување, што е строг еквивалент на перцептивните
модели на сетилен инпут во човечкиот мозок, [19]. Тоа значи дека, реалниот свет
не е исто како неговото „сликање”, бидејќи моделот и графичките средства за
создавање и визуелизација на светот се различни.
Не можат сите феномени или идеи да се претстават со визуелни модели.
Овие модели дозволуваат брзо и автоматско изведување на било кое геометриско
својство или атрибут за кои постои веројатност дека еден предмет ги поседува, но
не можат да обезбедат информации кои не се геометриски. Визуелните модели се
само просторни шеми на светлосните контрасти кои објаснуваат како се
рефлектира светлината. Клучниот аспект на визуелните модели е нивната
„просторна” природа. Тие треба да се сметаат за просторни прикажувања кои
покажуваат просторно разложување на реалноста на геометриски “единици”
(точки, линии, области итн.) со замисла дека ако можеме да го прецизираме
(просторното) однесување на секоја единица, можеме да го сфатиме однесувањето
на целиот систем. Просторно однесување значи дека, релевантните својства на
било која целина варираат од една локација до друга (било временска или
просторна локација) и понекогаш ваквото варирање изгледа како континуирано,
што треба да се разбере како отстапување помеѓу причинските дејствија заради
соседни врски.
Тогаш целта е да се анализира, како причинските процеси „значително се
разликуваат од едно до друго место”. Причинските дејства се изведуваат во
природно подобри или полоши места за некоја цел, заради нивната местоположба
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во врска со некоја друга локација за друго дејство или репродукција на истото
дејство. Визуелниот модел тогаш прегледува дали карактеристиките на едно место
имаат некаква врска со карактеристиките на соседна локација преку дефинирање
на општиот модел на просторна зависност. Со други зборови, главната цел на
визуелниот модел е просторна анализа на причинската заемна врска: како
просторно временската дистрибуција на едно дејство влијае на просторно
временската дистрибуција на другите дејства. Она што го бараме е дали она што се
случува на една локација (временска или просторна) е причинител на она што се
случува во соседните. Еден можен ефект на просторната причинско - последична
врска е сличноста на вредностите во соседните локации, но тоа не е единствениот.
Се разбира, не треба да се ограничиме на анализа на врските со „просторна
сличност”, туку на сите ефекти за кои има веројатност дека се поврзани со
временската или просторната локација на причината.
Во најголем дел од научните домени, причината или определувањето може
да се дефинира како функција на веројатност помеѓу некои дејства и материјални
појави (форма, големина, градба, текстура). Според највообичаената дефиниција
на веројатноста, таа го мери капацитетот со кој една причина може да предизвика
ефект во одреден контекст. Тоа е мера на правилноста со која една причина
произведува ефект и според тоа е мера на силата на причината, или мера на
степенот со кој еден контекст може да ги измени причинските можности на еден
процес. Со други зборови, што почесто еден ефект се поврзува со одредена
причина, поголеми се можностите процесот или причината да делуваат во
различни контексти,[20],[21],[22]. Просторната причинско-последична врска е
веројатностна врска. Од збирот на веројатностите на дејствата изведени во
одредена област околу една локација треба да пресметаме дали тие дејства
влијаеле или не, на дејството изведено на таа локација или наместо тоа, дали овој
збир можности објаснува зошто едно дејство не било изведено во таа локација.
Намената на било кој модел е да овозможи разбирање на причинската
динамика на прикажаниот ентитет и очигледно е дека не е доволен едноставен
опис. Визуелниот модел е вид на приказ адаптиран да ја прикажува „динамиката”,
заради важноста на аналогијата со „движење”, значи менување на локации. Не
може било кој модел да ги истакне прашањата на динамиката, но оние кои можат
ги нарекуваме „виртуелни” модели, значи сурогат на самиот ентитет способен да
обезбеди погодно средство за „експериментирање” и предвидување на ефектите
на влезот или промените на објектот. Виртуелниот модел исто така може да се
смета за симулација, модел кој делува низ времето и просторот и покажува како
некоја промена во состојбата во некоја компонента на моделот доведува до
промени кај останатите компоненти.
Визуелизацијата не опфаќа само прикажување на просторни податоци
(сликовно прикажување, мапи итн.), туку и нивно спојување во контекст кој прави
многу групи на податоци или интеграција на геометриски податоци со просторни
бази на податоци.
Кои се компонентите чија промена на состојбата ја сочинува основата на
динамичниот модел? Ги имаме следниве можности:
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Дводимензионално моделирање
Т
W1,…,Wn

временска локација (независна варијабла)
зависни варијабли

Во овој случај имаме работа со дводимензионални групи на податоци, кои
содржат само една вредност на секоја временска локација. Ова е класичен пример
на временско подредување во низи (seriation), каде една права или крива ја
објаснува врската помеѓу времето и било која друга квантитативна варијабла.
Тридимензионално моделирање
X, Y

2Д координати: географска должина и ширина
варијабли)
висина или длабочина (како зависни варијабли)

Z

(независни

Тука станува збор за формата. Се дефинира како информација која е
непроменлива
при
преместувања
(транслации),
ротации
и
изотропно
прескалирање, односно тие аспекти на податоците кои остануваат откако ќе се
отфрлат информациите за локацијата и размерот (големината). Тогаш тоа е
квантитативно својство за просторната локација и големината. Се што има
големина и локација има форма. Формата е поле за физичко истражување: нема
само естетски квалитети, ниту пак е само образец за препознавање. Формата исто
така ги одредува просторните и на тој начин и материјалните и физичките својства
на предметите. Според оваа дефиниција, може да создаваме геометриски модели
од формата на било кој објект: камен, атом, ветер, планета, куќа или територија.
Нумеричките податоци се однесуваат на површина која се мери на точки чии
координати се познати. Преку цртање на прави, криви линии и површини помеѓу
координатити, создаваме геометриски модел на форма. Моделите на форми не се
„фотографии” на податоци, туку визуелни модели на геометријата на
тродимензионалните податоци. Моделот кој е резултат на тоа се користи да се
пресметаат некои нови параметри и варијабли кои се релевантни за разбирање на
„динамиката на формата”: искривување, должина, густина, висина, волумен,
косина на површината (степенот на промена во длабочината во x и y насоките) и
нормалата на површината (насока на векторот вертикално во однос на рамнината
со која се допира на површината на предметот). Последниот параметар се
дефинира исто и преку други параметри: косина на површината и наклон на
површината,[23],[24].
Четиридимензионално моделирање
X, Y, Z
W1,…, Wn
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3Д координати: георгафска должина, географска ширина, висина /
длабочина (независни варијабли).
зависни варијабли

Научна визуелизација

Можеме да додадеме повеќе димензии на моделот на било која форма за да
ја разбереме просторната динамика, значи како формата ги одредува останатите
својства. Најдобар пример е тој на 3Д мапа која претставува визуелно
прикажување на врската помеѓу видот на почвата, хидрографијата (зависни
променливи) и топографската позиција (независни променливи: модел на форма
на територија или предел). Ова е 3Д+1Д модел, каде просторната варијабла се
прекрива во 3Д модел на топографија. Колку повеќе зависни варијабли поседува
системот, толку е покомплетен моделот кој се добива како резултат на тоа. Не сме
ограничени на четири варијабли (x,y,z,w), но можеме да поврземе два или повеќе
тридимензионални модели (x1,y1,z1,w1), (x2,y2,z2,w2). На пример, може да ја
анализираме
динамиката
на
меѓусебните
врски
помеѓу
содржината
(тридимензионален модел на форма) и садот (друг тридимензионален модел на
форма).
Понекогаш
податоците
на
содржината,
иако
оригинално
тридимензионални, се презентирани дводимензионално. На пример, во
географското моделирање, мапите на вегетацијата се прикажуваат со полигони
или линии.
Комбинирани модели
X, Y, Z, T
W1,…, Wn

4Д координати , георгафска должина , географска ширина, висина /
длабочина, време (независни варијабли)
зависни варијабли

Повторно ги воведуваме временските димензии. Тука се обидуваме да
„видиме” како времето е вклучено во променливиот образец на модификацијата на
формата. Тоа е четиридимензионален модел на просторна динамика „плус”
неговата временска динамика.
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3
Виртуелна
реалност

Во ова поглавје е опишана технологијата на виртуелна
реалност која овозможува добри решенија во реализација на
комплексни визуелни барања. Претставени се уредите преку
кои им се овозможува на корисниците да се внесуваат во
виртуелната околина. Даден е краток преглед на постоечките
техники на интеракција во виртуелни околини, како и
актуелните истражувања кон кои се стреми технологијата на
виртуелна реалност за подобро и пореално прикажување на
виртуелниот свет.

Филип Поповски, Докторска дисертација

3.1 Вовед во виртуелната реалност
Виртуелната реалност е збир на технологии кои со помош на реални слики
потполно ги заменуваат сликите во виртуелната околина. Оригиналниот термин
виртуелна реалност (ВР) се однесува на секоја 3Д компјутерски создадена
виртуелна околина (ВО), во која корисникот практично се внесува. Внесувањето
може да се карактеризира како едно искуство во кое може да се биде опколен,
вклучен и во интеракција со виртуелната средина. Не се бара виртуелните средини
верно да го имитираат реалниот свет. Бидејќи постојат различни нивоа на
внесување на корисникот, терминот виртуелна реалност понекогаш се користи на
начин кој збунува и наведува на погрешни заклучоци. Денес границите помеѓу
интерактивната тридимензионална компјутерска графика и виртуелната реалност
се нејасни. Апликациите како фотореалистичните комјутерски создадени филмови,
симулаторите на летови, тридимензионалните акциони игри и 3Д десктоп светови
често се ставаат во групата на виртуелната реалност. Слични термини поврзани со
виртуелната реалност се: синтетички средини, вештачка реалност, кибер простор
(сyberspace), виртуелни светови и виртуелни средини.

3.2 Дефинирање на виртуелната реалност
Виртуелната реалност може да се дефинира на повеќе начини, при што
сите се сведуваат на дефинирање на одреден значаен однос помеѓу човекот и
компјутерот. Таа може да се опиши како симулација која компјутерската графика
ја применува за креирање на свет со реалистичен изглед, при што тој синтетички
свет не е статичен, туку одговара на некој начин на реакцијата на корисникот и ја
модификува околината во реално време. Интерактивноста и нејзината сила
допринесува за силно чувство на имерсија6 - вклучување во околината во која се
наоѓа корисникот. Тој не само што може да ги види и да манипулира со графичките
објекти на екранот, туку може и да ги допира и чувствува. Истражувањата одат во
тој правец да се направат сензори за слух, вкус и мирис.
„Виртуелната реалност претставува користење на компјутерската
технологија за создавање на ефект на тридимензионален свет во кој предметите
имаат
изглед
на
просторна
присутност.
Основната
разлика
помеѓу
конвенционалната компјутерска 3Д графика и виртуелната реалност е тоа што во
виртуелната реалност работиме со предмети, наместо со слики на предмети”, [25].
Во оваа теза се повикуваме на концептот на виртуелна реалност во која се
внесуваме (immersive VR), која на корисникот му дава психо-физичко искуство на
присуство во виртуелна средина која се состои од интерактивни (виртуелни)
предмети. Ваквото искуство се постигнува со соодветна интеграција на хардвер за
виртуелна реалност (3Д екрани и уреди за просторна интеракција), со
компјутерски создадена тридимензионална средина која реагира,[3],[26],[27].
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Четири технологии се клучни за виртуелната реалност и тоа:





Визуелните екрани кои го внесуваат корисникот во виртуелниот свет и кои
го блокираат контрадикторниот сетилен впечаток од реалниот свет;
Графички системи за создавање слики, кои создаваат најмалку 20 стерео
слики во секуда за секое око;
Системот за следење (tracking system) кој периодично дава извештаи за
позицијата и ориентацијата на главата и екстремитетите на корисникот;
Формирање на базата на податоци и системот за градење и одржување на
моделот на виртуелниот свет.
Помошните технологии се исто така битни, но не толку суштински:






Синтетизиран (вештачки) звук, кој опфаќа насочен звук и звучни ефекти;
Синтетизирани сили и други хаптички впечатоци на кинестетските сетила;
Реалистично однесување на предметите во виртуелните средини;
Подобрени уреди за интеракција, техники за интеракција кои ги
заменуваат интеракциите од реалниот свет.

Впечатокот на простор и длабочина е основен за секој систем на виртуелна
реалност. Човечкиот систем за вид ја интерпретира длабочината во регистрираните
слики со користење на физиолошките и психофизичките знаци,[28]. Знаци за
психолошка длабочина се акомодација, конвергенција, бинокуларна паралакса7 и
монокуларна паралакса на движењето. Конвергенцијата и бинокуларната
паралакса се единстевените знаци за бинокуларна длабочина, сите останати се
монокуларни. Знаци за психофизичка длабочина се големината на сликата во
мрежницата на окото (ретинална големина), линеарна перспектива, косина на
структурата,
преклопување,
воздушна
перспектива
(магла/замагленост),
засенченост и сенки. Во вистинскиот свет луѓето ги користат сите расположливи
знаци за длабочина за да ја одредат оддалеченоста на предметите и нивните
просторни врски.
Преку употребата на вештачки знаци за длабочина во компјутерската
графика, овие просторни впечатоци може да се симулираат. Во вообичаените 3Д
графики, често се користат потсетниците за монокуларна длабочина, како што се:
перспектива, засенчување, сенки и промена на големината на деталите на
текстурата на примерокот. Во виртуелната реалност во која корисникот се внесува
се користат стерео дисплеи и сензор за следење на главата за да се добие
бинокуларна паралакса и паралакса на движењето, соодветно.
Бинокуларната паралакса се постигнува со прикажување одделна слика за
секое око (стерео дисплеј). Човековиот визуелен систем ги користи малите
разлики во сликите за да ги реконстуира информациите за длабочината. За да се
симулира многу силен знак за длабочина, компјутерот создава две слики од многу
малку различни гледишта на виртуелната средина (Слика 3.1). Овие две слики се
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покажуваат одделно на левото и на десното око. Сликите ментално ги спојува
лицето кое ги гледа, давајќи ефект на 3Д длабочина – стерео ефект.
Одделувањето на сликите може да се постигне со многу техники од кои пасивното
стерео и активното стерео се многу популарни, (слика 3.2).

Слика 3.1 Бинокуларна паралакса и стерео ефект
Во активното стерео, двете слики за левото и десното око се проектираат
наизменично со висока фреквенција (на пр., 2*48 = 96 Hz или 2*60 = 120 Hz). Со
истата фреквенција овие слики за левото и десното око се менуваат, LCD очилата
со капак го затемнуваат светлото насочено кон едното око (Слика 3.2 (а)). Како
резултат на тоа, секое око на корисникот ги гледа само сликите наменети за тоа
око.
Во пасивното стерео, двете слики наменети за левото и десното око се
проектирани од два одделни проектори на голем екран. Поларизирачките филтри
се монтираат на овие проектори додека корисниците носат очила со поларизирани
стакла. Насоката на поларизацијата на филтрите на проекторите и на очилата е
вертикална (Слика 3.2 (б)). На овој начин корисникот ја гледа само сликата која ја
создава едниот проектор на левото око, а другата слика на десното око,[29].

Слика 3.2 а) Активно стерео со употреба на еден преоктор и 3D очила,
б) Пасивно стерео со употреба на два проектори и 3D очила
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Клучни елементи на виртуелната реалност се:
Сензор за следење на главата се користи да се симулира паралакса на
движењето и да се измери просторната поставеност и ориентацијата на главата на
корисникот. Тој интерактивно го контролира гледиштето во виртуелнот свет од кое
се создаваат сликите. За да се овозможи неискривено искуство во виртуелната
реалност, системот за создавање на слики мора да испорача минимум 20 слики во
секунда,[25].
Внесувањето (immersion) како втор клучен елемент на виртуелната
реалност претставува нејзин неодделив дел, бидејќи за виртуелно искуство
неопходно е корисникот со своите мисли и чувства да биде потполно вклучен во
системот на виртуелната реалност, иако тој физички се наоѓа во реалниот простор.
Важен аспект за имерсијата е имагинацијата која овозможува правење на
имагинарен свет. Таа му дава чувство на корисникот дека се наоѓа во одредена
виртуелна околина. Таа може да биде ментална и физичка имерсија. Во системот
на виртуелна реалност, најпрво имаме физичка, па потоа ментална имерсија.
Внесувањето во виртуелните средини обично се создава со стерео 3Д
дисплеј, кој користи сензор за следење на главата за да создаде човечко гледиште
наместо компјутерски одредено гледиште во виртуелниот свет. Во основа постојат
три вида дисплеи за виртуелна реалност: дисплеи кои се ставаат на главата, кои
имаат мали екрани пред очите на корисникот, дисплеи базирани на прокеции кои
се посебно конструирани соби, ѕидови или бироа со стерео прикажување и лични
дисплеи за виртуелна реалност, обично интегрирани во рамките на системите за
виртуелна реалност.
Присутноста е тесно поврзана со чувството на внесување. Тоа чувство
може да се опише „како да сте во ист простор со виртуелната средина”, што дава
чувство на реалност на предметите во компјутерски создадената сцена и
присуството на корисникот со тие предмети. И внесувањето како и присутноста се
зајакнати со пошироко видно поле од она што е расположливо на десктоп
екраните. Ова помага да се добие свесност за ситуацијата, помага во просторното
проценување и ја подобрува навигацијата и движењето. Искуството во
виртуелната реалност може да се подобри со 3Д звуци и со хаптички направи кои
овозможуваат механички повратни информации (force feedback).
Интеракцијата е четвртиот основен елемент на виртуелната реалност,
бидејќи автентичност на системот може да се обезбеди само во случај да постои
унифициран интерактивен систем на елементи. Интеракцијата со виртуелната
околина се овозможува преку низа просторни влезни уреди. Таквите уреди
опфаќаат 3Д глувчиња, разни видови палки (интерактивни пенкала) со копчиња за
покажување и селектирање, ракавици (data gloves) кои ги чувствуваат движењата
на рацете и pinch gloves - ракавици кои ги чувствуваат контактите на врвовите на
прстите. И двата вида ракавици овозможуваат препознавање на положбата и
движењата. Дополнителни сетилни модалитети се користат во препознавањето на
говорот и хаптичкиот инпут.
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3.3 Зголемена реалност
Зголемена реалност (AR-augmented reality) се дефинира како симултано
стекнување на дополнителни виртуелни податоци за реалниот свет при движењето
во физичка реалност,[27]. За информации кои им припаѓаат на комплицирани 3Д
објекти, зголемената реалност е ефикасно средство за искористување и
експлоатирање на потенцијалот на компјутерските информации и бази на
податоци. Во еден систем на зголемена реалност, компјутерот дава дополнителни
информации кои го зајакнуваат или зголемуваат реалниот свет наместо да го
заменуваат со потполна виртуелна средина. Во зголемената реалност, компјутерот
содржи модели на значајни аспекти на средината на корисникот. Зголемената
реалност дава природен интерфејс за процесирање на барањата за податоци за
средината и прикажување на резултати или барања. Спојувањето на графички
прикажувања на нагласени информации со глетка на реалниот предмет, јасно ја
прикажува врската помеѓу податоците и предметот. Користејќи зголемена
реалност, корисникот може лесно да ја забележи и разбере просторната
компонента на бараните податоци. Симулацијата ги опфаќа принципите на „учење
преку пракса” за да учиме за реалноста, најпрво мора да изградиме нејзин модел и
истиот да профункционира. За да ја разбереме реалноста и сета нејзина
сложеност, мора да изградиме вештачки објекти и динамички да изиграме улоги со
нив.
Во една средина со зголемена реалност, ние треба да го „имитираме”
вистинскиот свет. Визуелните карактеристики може да бидат разделени во групи
знаци (точки, прави, области, волумен) кои ја прикажуваат положбата или
формата и ретиналните својства (боја, сенка, текстура) кои ги зајакнуваат знаците
и исто така може да содржат дополнителни информации,[30]. Заради ова треба да
ги земеме во предвид „ретиналните својства” во геометрискиот модел: изгледот на
секоја површина треба да зависи од видот на изворите на светлина кои го
осветлуваат, неговите својства и неговата позиција и насоченост во однос на
изворите на светлина, гледачот и други површини. Промената во осветлувањето е
битен знак за 3Д структурата на еден предмет, бидејќи придонесува за
одредување на тоа кои прави или површини на предметот се видливи, било од
центарот на проекцијата или долж насоката на проекцијата, за да можеме да ги
прикажеме само видливите линии или површини. Додавањето на текстура
(texturing) е метод на измена на својствата на површината од една до друга точка
за да се прикажат деталите на површината кои всушност не се присутни на
нејзината геометрија.
Сепак, целта не е да се добијат „добро осветлени модели”, туку да се
објаснат просторните врски користејќи го светлото и моделите на сенки. Целта на
визуелниот модел не треба да биде само „реализмот”, заради имитирање, туку
придонесување за разбирање на непостоечките предмети. Земањето во предвид на
глобалните модели на осветлување за разбирање на положбата и релативната
локација или вклучувањето на информации за текстурата во геометрискиот модел,
може да ни помогне да ги разбереме геометриските карактеристики кои се
премногу апстрактни за да бидат лесно разбрани. Тоа е способност за гледање од
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сите агли и далечини, под различно осветлување и со колку што е можно повеќе
контроли на боите, што придонесува за добивање на вистински информации,[54].
Но, околината на зголемена реалност е нешто повеќе од визуелно
“реалистичен” геометриски модел. Потребни ни се и „динамизам и интеракција”.
Динамичен модел е модел кој се менува во положба, големина, материјални
карактеристики, одредување на осветлувањето и гледањето,[26]. Ако тие промени
не се статични, туку одговараат на инпутот на корисникот, влегуваме во соодветен
свет на виртуелна реалност, чија клучна карактеристика е интеракција во реално
време. Тука реално време значи дека компјутерот е способен да забележи инпут и
„моментално” да го измени виртуелниот свет.
Геометриските и визуелните модели може да се „анимираат” за да се
вметне интерактивност. Во тој контекст, поимот анимација се генерализира и се
однесува на било кои промени кои се случуваат на екранот за време на гледањето.
Преку интегрирање на информациите од глетките, гледачот создава претпоставка
за објектот (object hypothesis). Движењето станува уште помоќно кога е во
интерактивна контрола на гледачот. Преку селективна трансформација на
објектот, односно вметнување на трансформации во формата, гледачот може
побрзо да формира претпоставка за објектот (object hypothesis).
Компјутерската анимација може исто така да се користи за моделирање на
динамиката на предметите и тоа не само на динамиката на корисникот.
Анимацијата ја подобрува видливоста на карактеристиките вградени во податоците
преку создавање промени во податоците кои се прикажуваат при гледањето
наместо преместување на податоците во однос на гледачот. Една анимирана
секвенца може да се создаде преку прецизирање како физичките својства се
менуваат од рамка до рамка. Овие карактеристики се спојуваат со геометриското
моделирање и законитостите на однесувањето за да формираат пореалистичен
виртуелен модел. Однесувањето на објектот може да се моделира за да ги следи
едноставните Њутнови закони или посложени рефлекси.
Највообичаени примери на виртуелна анимација се поединечни или
насочени прошетки низ виртуелната средина, исто така наречени „прелетувања”
(“fly-throughs”) или интерактивна навигација во виртуелниот модел. Предметите ја
менуваат нивната положба и перспективата на гледање кога корисникот ја менува
својата положба и аголот на гледање. За да се симулира движење низ одредено
место, камерата, или точката на гледање е единственото нешто што ќе се движи.
Целта на „виртуелната” навигација или „прелетувањето” преку еден виртуелен
модел е да се овозможи истражување на моделот во сите негови перспективи,
повторно создавајќи ги условите за истражување кои не може да се создадат на
друг начин. Сепак, кај анимацијата не е неопходно и прикажување на динамиката
на моделот. Идејата е да се „имитираат процесите” на вистинската реалност:
стоење на едно место и гледање наоколу за да се види се што е видливо од тоа
место, како и преместување на друго место кое овозможува друга глетка. Се
очекува дека гледачот ќе „забележи шеми” во мултисензорните прикази во
виртуелната реалност повеќе подготвено отколку во мапи, цртежи и едноставни
фотографии. Оваа нагласена перцепција е насочена кон контексти на податоци
кои може да го подобрат процесот на интерпретација. Но, одвоено користење, без
контекстуализација на прикажаните објекти, би можело да ја направи анимацијата
25

Филип Поповски, Докторска дисертација

на објектот малку повеќе од драматичен гест. Проблемот се јавува кога му ја
даваме истата важност на виртуелното пребарување и на летањето на камерата
користејќи го ова второто за да се даде впечаток на првото.
Друга можност за визуелизација на динамичкиот процес е моделирањето на
феномени. Ова се прави преку компјутерска симулација на теории кои се
специфични за една дисциплина. Бидејќи феномените обично не се дефинирани со
геометриската форма, туку со група параметри, визуелизацијата бара чекор
повеќе. За да се постигне симулација, аниматорот има на располагање две главни
техники. Првата е користење на модел кој го создава посакуваниот ефект. Добар
пример е градењето куќа или растењето на некое растение. Овде промените се
различните чекори на градбата и растењето. Обично, движењето се дефинира во
однос на координати, агли и други карактеристики на формата. Може да се
постигне со динамични равенки на движењето (dynamic equations of motion).
Во следната генерација на анимирани системи, движењето се планира на
ниво на задача (task level) и се пресметува со користење на законите на физиката.
Ова значи дека истражувањето се обидува да пронајде теоретски и физички
модели за подобрување на анимацијата. Главната цел не е вреднување на
теоретските модели, туку добивање на што е можно повистинита графичка
симулација на движењето. Друга цел е можноста за поврзување на анимацијата со
експертски систем, каде теоретското знаење се прикажува во форма на правила на
производството. Ова дава можност за користење на научно знаење за симулирање
на однесувањето на предметите во рамките на моделирана средина.

3.4. Влезни и излезни уреди за виртуелна реалност
Уредите за виртуелна реалност се делат на влезни и излезни.
Влезни уреди се:
1. Сензори за положба – ориентација (motion tracker): електромагнетни,
акустични, оптички, инерциски, GPS, хибридни;
2. Сензори за сила (момент на сила): spaceball;
3. Сензори за положба на телото и рацете: сензорско одело (Body Suite) и
сензорска ракавица (Data Glove);
4. Сензори за движење: трака, бицикл ергометар, веслачки ергометар и
друго.
Излезни уреди се:
1. Визуелни излезни уреди: екрани за глава (HMD), стерео екрани,
проекциони системи;
2. Звучни излезни уреди;
3. Хаптички излезни уреди;
4. Останати уреди за мирис, ветер и топлина.

26

Виртуелна реалност

3.4.1. Влезни уреди
Влезните уреди имаат големо влијание на интеракцијата со виртуелната
околина и техниките за визуелизација. Информациите добиени од овие уреди
можат да послужат за манипулирање со објектите внатре во вируелната околина
или за управување со самата апликација.
3.4.1.1 Сензори за положба
Електромагнетни сензори
Електромагнетните сензори користат извор на електромагнетно поле, т.е.
електромагнетни сензори, а положбата на изворот е фиксен и познат. Сензорите
кои се наоѓаат на главата и рацете на корисникот примаат електромагнетен сигнал
кој се пренесува на централната единица која на основа на примениот сигнал ја
пресметува положбата и ориентацијата во електромагнетното поле, односно
положбата и ориентација во однос на изворот. Изворот и сензорите се поврзани со
централната единица преку кабел.
Акустични сензори
Акустичните сензори работат на сличен принцип како електромагнетните,
само што наместо електомагнетни бранови секој предавател испраќа звук со
висока фреквенција до приемниците - специјални микрофони. Предностите на овој
систем се добри и со прифатлива цена, но и овој систем има свои недостатоци.
Помеѓу предавателот и приемникот не смее да има никаква препрека, системот не
може да поддржи поголем број на истовремени сензори, прецизноста е полоша од
магнетните сензори, а димензиите на приемникот може да претставуваат проблем
за поединечни примени.
Оптички сензори
Оптичките сензори (motion tracking, optical motion capture) се дел од
системот кој со помош на повеќе камери ги следат знаците (маркери) и со
комбинирање на положбата на маркерите во видното поле на секоја камера се
пресметува положбата на маркерите во 3Д просторот. Во работата на овие системи
се користат различни принципи на следење, обично со помош на маркери од сјаен
материјал. Камерите осетливи на инфрацрвена светлина, ги следат маркерите,
односно движењата на телото во просторот. Камерите мора да бидат калибрирани.
Со комбинирање на 2Д податоците за положбата на маркерите од сите камери,
точно може да се определи 3Д положбата на маркерите. Главните предности на
оптичкото следење се екстремно висока точност, големи количини на податоци и
можноста за истовремено користење на голем број на сензори. Овој метод најчесто
се користи во биомеханичките лабаратории каде се анализираат кинематичките и
динамичките компоненти на движење.
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Еден од најпознатите системи за биомеханичкa анализа и визуелизација на
траекторијата на движење е APAS (Ariel Performance Analysis System). Тој е
компјутерски систем за анализа на движење (Motion Analysis System). Овој
дигитален систем со можност за следење на маркери, има можност да ја анализира
структурата на движењето. Податоците од видео секвенците ги редуцираат
сликите со што се добиваат кинематички компоненти, како на слика 3.3. Овој
систем се користи во медицината (при повреди, ортопедија, при процес на
рехабилитација) и во кинезиологијата за анализа и подобро разбирање на
движењето вклучувајќи анатомија, физиологија, физика и биомеханика. Системот
дава многу прецизни и бројни квантитативни показатели, како што се динамичките
параметри на реакција на сила, инерциски сили, гравитационата сила и силата во
мускулите. Тој служи за мерење, анализа и визуелизација на движењата.

Слика 3.3 Дигитализација и биомеханички параметри добиени
со оптички сензори
Механички сензори
Механичките сензори концептуално се наједноставни. Постои механичка
конструкција со одреден број на зглобови во која се мери аголот на ротација на
зглобот. Од овие агли и познатата должина на сегментите помеѓу зглобовите, со
едноставно решавање на директна кинематика се добива положбата на последниот
сегмент во однос на првиот, кој е фиксен сегмент во конструкцијата. Со користење
на exoskeleton8, механичкото следење може да се користи за пратење на
позицијата на зглобовите во телото, а со тоа и позицијата на целото тело.
Предностите на овие уреди се големата прецизност, но недостаток е непрактичната
изведба и големината.

Exoskeleton – механичка констурција монтирана на телото за следење на положбата на
зглобовите.
8
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Слика 3.4 Механички сензори
Инерциски сензори
Инерциските сензори го мерат забрзувањето и аголното забрзување на
сегментите и на тој начин ја одредува нивната положба и ориентација. Заради
прецизно мерење потребно е точно да се утврди почетната положба.
3.4.1.2 Сензори за сила
Сензорите за сила (момент на сила) се уреди кои ја мерат силата односно
моментот на сила и може да се најдат во уредите како што е Spaceball или како дел
од комплексни системи за симулација на сила или допир (слика 3.5). Тие се
користат за интуитивна манипулација на 3Д објекти и природно движење низ
виртуелната околина.

Слика 3.5 Spaceball и Симулатор за допир со интегрирани сензори за сила
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3.4.1.3 Сензори за положба на телото и рацете
Сензорите за положба на телото се состојат од голем број на сензори за
регистрирање на полoжбата и ориентацијата (10 до 100 сензори), кои се
интегрирани во специјално одело. Информациите кои ги емитираат сензорите,
потполно и во реално време го опишувааат движењето на сегментите во просторот.

Слика 3.6 Сензори за положба на телото интегрирани во одело
Сензорите за положба на рацете (data gloves), се влезни уреди во форма на
ракавици, кои со помош на многу сензори ја регистрираат положбата на раката и
прстот со мерење на аголот на поместување (слика 3.7). Овој вид на уреди можно
е да се комбинираат со симулатори за сила или допир со што ракавиците
постануваат излезен уред во системот.

Слика 3.7 Сензори за положба на рацете (data gloves)
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3.4.1.4 Сензори за движење
Улогата на сензорите за движење се состои од одредување на позицијата
на објектите во реалниот свет и препраќање на информациите до компјутерот.
Обработените информации за позицијата на телото, компјутерот графички го
прикажува или доделува виртуелен објект со кој корисникот е во интеракција.
Интересно е што конструкцијата на сензорите за движење овозможуваат употреба
во кинезиологијата. Употребата во велосипед ергометар, веслачки ергометар,
трака и други различни платформи може да биде надополнета со такви сензори за
подетален увид во движечките структури.
Заедничка карактеристика на овие системи е можноста да се соберат
информации за положбата на референтните точки во просторот во реално време.
Добиените податоци можат да послужат за визуелизирање на настан во три
димензии и негова анализа. Различните апликации за моделирање и анимирање на
3Д објекти, ги користат информациите собрани од сензорите при изработка на
анимацијата.
3.4.2. Излезни уреди
Излезните уреди се користат за приказ на компјутерски генерирани слики,
звук и чувство на допир кои корисникот може да ги согледа.
Неколку различни фактори директно влијаат на доживувањето на светот во
три димензии. Водејќи сметка за специфичните барања на секој фактор при
создавањето на виртуелната средина, визуелната симулација поприма реални
димензии.
Длабочината на просторот произлегува од неколку фактори: покривање на
објекти, сенки, стереоскопски слики, фокус, конвергенција на очи, перспектива,
паралакса на движење, боја и контраст.
Прикажувањето на 3Д слики на екранот се решава со стандарден графички
систем, но некои елементи (фокус, конвергенција и стереоскопски слики) поради
специфичноста, потребно е додатно да се симулираат.
Моделот на компјутерска камера е идеален, односно нема фокус и сите
објекти на различни длабочини во виртуелната средина корисникот ги гледа остро.
Сликата прикажана на екранот на излезниот уред се наоѓа на некоја конечна
оддалеченост од очите, така што сликите на сите објекти без оглед на длабочината
во виртуелниот свет, физички подеднакво се оддалечени од очите. Кога ќе се
доближува до виртуелниот предмет, корисникот автоматски ги конвергира очите
(ги ротира навнатре), што резултира со несоодветна перцепција на двојни слики.
Ако корисникот се концентрира и го контролира погледот се добиваат добри слики
на набљудуваните предмети.
За постигнување на стереоскопски поглед, потребно е корисникот со
левото и десното око да гледа две различни слики. Овие слики компјутерот ги
генерира од перспектива на растојанието на оддалеченост помеѓу очите,
прикажувањето на левото и десното око добива стереоскопски поглед.
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3.4.2.1. Визуелни излезни уреди
Визуелните излезни уреди служат за прикажување на компјутерски
генерирани слики кои корисникот може да ги види. Едни од најчесто користените
излезни уреди се: дисплеи за глава (HMD), стереоскопски очила, проекциони
системи и други.
Дисплеи за глава (Head Mounted Displays)
За да се постигне стереоскопски ефект, потребно e да се проектираат две
слики на секое око по една. HMD има за секое око посебен екран (слика 3.8).
Поради малите димензии на уредот, екраните се поставени премногу блиску, така
што меѓу окото и екранот се поставува соодветен оптички систем кој овозможува
гледање на екранот. Најважни карактеристики на HMD се големината, тежината и
удобноста, гледање во големина на видниот агол и резолуцијата на екранот. Тие
може да се најдат во различни форми, од кациги до очила за сонце. Со гледање во
екраните и движење, корисникот е целосно опкружен со виртуелен свет и е
визуелно изолиран од вистинската средина.
Во поново време овие уреди треба да се прават во што помала големина и
со голема практична примена. Целта е да се создаде уред кој е доволно мал за да
не го попречи слободното движење. Таквите уреди можат да бидат опремени со
слушалки и сензори за положба и ориентација. Во компјутерските апликациите
каде HMD не функционираат добро, во виртуелната околина се користат екрани
базирани на проекции.

Слика 3.8 HMD (Head Mounted Display)
Стерео екрани
Постојат два вида на стерео екрани и тоа екрани кои ја прикажуваат
сликата наизменично за левото и десното око и екрани со двојна слика.
Стерео екраните со наизменични слики користат наизменични слики за
левото и десното око на еден екран и истовремено затворање на погледот на
десното око, односно левото око со користење на 3Д очила. Екранот на десното
око е транспарентен кога на екранот се проектира слика за десното око и обратно.
32

Виртуелна реалност

Кога оваа измена се одвива со голема фреквенција, крајниот ефект е 3D
стереоскопски слики.
Кај стерео екраните со двојна слика, сликата наменета за левото и десното
око истовремено се наоѓа на истиот екран, но со посебен микро-оптички систем кој
содржи микро призми и сликата се упатува кон она око за кое е наменета. На овој
начин се добива стерео слика без користење на 3Д очила. Недостаток на овој
систем е што не може да се земе во предвид точната положба на корисникот во
однос на екранот.
Системи базирани на проекции
Оваа технологија прикажува стерео слики преку LCD проектори на ѕид,
фолија или матирано стакло и дава поголемо видно поле на прикажаниот
виртуелен свет со слики со повисока резолуција и обично подобар квалитет на
сликите, отколку HMD. Може да се вклучат повеќе корисници истовремено. Исто
така ергономските карактеристики му се подобри.
Иако системите базирани на проектори често се поскапи од HMD, обично се
смета дека подобриот квалитет на прикажувањето и можноста за нивна употреба ја
оправдуваат цената. Овие системи може да се применат на два начина: во активно
или пасивно стерео, со скапи очила со капак (shutter glasses) или многу поевтини
очила со соодветно поларизирачки стакла. Меѓу недостатоците на овие системи
спаѓаат: ограничената светлина, контрастот и острина на проектираните слики,
проблеми со фокусот, често проблематичната калибрација и подредување на
проекторите при користењето на повеќе проектори и потребата да се работи во
затемнета просторија. Потребна им е и соодветна инсталација и користење за
оптимални резултати. Овие системи ги има во неколку типови.
Виртуелни бироа. Класичните виртуелни бироа (workbench) може да се
градат со еден проектор во активно стерео или со два проектори во пасивно
стерео. Workbench системите овозможуваат делумно навлегување во прикажаниот
виртуелен свет. Всушност, виртуелниот и вистинскиот свет коегзистираат. За
апликации кои користат метафора на лабараториска маса (laboratory table
metaphor), предност претставува фактот што корисникот останува присутен во
реалниот свет наместо да е целосно навлезен во виртуелната реалност. Бидејќи
растојанието помеѓу очите и најоддалечениот агол на екранот ја ограничува
видливата висина на виртуелните предмети, многу виртуелни работни маси
(workbench) може да се навалат за да личат на маси за цртање (слика 3.9).
Workbench апликациите се употребуваат во системите за географски информации,
архитектура, хемија, медицина, моделирање и виртуелна изработка на
прототипови. Workbench системите се одлични во визуелизацијата на сложени
тродимензионални податоци.
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Слика 3.9 Виртуелно биро
Системи со потполно внесување во виртуелната реалност. Најнапреден
систем за 3Д проекција е CAVE (Cave Automatic Virtual Environment). Се состои од
просторот ограничен со проекциони платна на кои се проектираат компјутерски
генерирани стерео слики (слика 3.10). Корисникот носи 3Д очила преку кои
остварува тридимензионално чувство. Чувството е толку реалистично што не се
забележуваат споевите помеѓу проекционите платна. Овој систем овозможува
потполно проектирање на околината. Сериозен проблем е тоа што корисникот
може многу лесно да загуби ориентација внатре бидејќи врската со реалниот свет
е скоро потполно загубена. CAVE системот се користи во спортот (најчесто во
спортски игри) за развој на визуелната перцепција во некои ситуации при
техничко-тактичкиот тренинг, за учење на разни тактички варијанти, како во
нападот така и во одбраната.

Слика 3.10 Шематски и реален приказ на CAVE системот
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Виртуелни ѕидови и системи за панорамско прикажување. Одредени
индустриски апликации бараат прикажување на објектите во нивната природна
големина. Објектите како што се автомобилите не ги собира во средини како CAVE.
Затоа автомобилската индустрија бара големи панорамски екрани. Овие системи за
проектирање нудат многу големи површини за прикажување и повисока
резолуција на сликите. Тие се исто така многу корисни за визуелизација на големи
групи на научни податоци. Создадени се многу видови вакви (tiled) системи за
прикажување на ѕид. На слика 3.11 се прикажани два примери: (а) голем ѕид за
проектирање за прикажување на модели на автомобили во природна големина,
(б) панорамска цилиндрична проекција за урбанo и архитектонскo разгледување.

Слика 3.11 а) Виртуелен ѕид CADWall б) Систем за панорамско
прикажување I-CONE
3.4.2.2. Звучни излезни уреди
Звучната симулацијата вклучува генерирање на звук во виртуелна
средина. Со вклучување на тридимензионален звук се добива впечаток на
прецизна локација на изворите на звук во просторот. Ефектот се постигнува со
различната примена јачина на звук во левото и десното уво, на основа на
одбивање на звучните бранови во ушната школка и нејзината околина.
3.4.2.3. Хаптички излезни уреди
Хаптичките уреди овозможуваат симулација на допир и сила, со што кај
корисникот се добива чувство на контакт со виртуелните предмети.
Симулација на допир обично се базира на вибрација или термички
елементи кои корисникот ги носи на прстите и кои се активираат кога корисникот
ги „допира виртуелните објекти”, за што е потребно прецизно следење на
положбата на корисникот, односно раката.
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Симулација на сила (force feedback) вклучува следење на положбата со
вклучување на активни елементи (мотори, електромагнети, серво мотори) кои
даваат повратна сила на рацете на корисникот или делови од телото.
Движечки платформи се хаптични системи со кои се симулира позицијата
на корисникот со поместување на целата платформа на која се стои или седи.
Ускладеноста на позицијата со визуелни информации го подобрува чувството на
потопување во симулацијата. Овој тип на хаптички системи најчесто се користи во
сложени симулатори, симулатори за возење автомобил, авион и сл. (слика 3.12).

Слика 3.12 Симулатор за возење
Звучната и хаптичката симулацијата се тесно поврзани со визуелната
симулација. Во пракса визуелната симулација му обезбедува на корисникот
подобро чувство на внесување во виртуелната реалност.

3.5 Интеракции во виртуелната реалност
Интеракцијата е основна карактеристика на виртуелните средини. Многу е
објавено за техниките за интеракција во виртуелната реалност, но потрагата за
навистина интуитивни и природни техники сеуште продолжува. Интеракцијата
помеѓу корисниците и виртуелните средини е сложена. Корисниците мора да можат
да се движат низ тродимензионалниот простор, да манипулираат со виртуелни
објекти со 6 степени на слобода (DOF) или да контролираат параметри на
симулацијата и да комуницираат со 3Д графички кориснички интерфејс (GUI) во
виртуелната средина на начин поволен за нив.
Сепак, целосно тродимензионалната интеракција не е добро разбрана,[55].
Корисниците често имаат потешкотии при контролирањето на повеќе степени на
слобода (DOF) симултано, при изведувањето задачи во простор наместо на
површина и при разбирањето на 3Д просторните врски. Овие проблеми се
зголемени во виртуелните средини во кои се внесуваме. Корисниците се соочени
со нови уреди за интеракција, како што се хаптичките ракавици кои ги чувствуваат
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движењата на рацете, ракавици кои ги чувствуваат контактите на врвовите на
прстите, виртуелните стикови и пенкала или други уреди. Од корисниците се
очекува да научат брзо да ракуваат со нив и да ги користат.
Проприоцепцијата е чувство на самосвесност за деловите на телото,
нивната местоположба и насока во просторот. Слично како во реалниот свет, ние
можеме да ги употребиме рацете и нозете без да ги гледаме. Овој фактор е многу
важен за нивото на присуство кое се доживува во виртуелната околина.

3.6 Техники на интеракција
Дизајнот на техниките на интеракција и корисничките интерфејси за
виртуелната реалност мора да се прави со целосно внимание. Видот на техниките
за интеракција обично зависи од задачата која треба да се изврши. Во нашето
истражување, ние ги проучувавме техниките за интеракција кои би помагале во
визуелизацијата и управувањето на симулации во виртуелните средини. Во основа
техниките за интеракција можеме да ги поделиме во 3 категории: селекција на
објектот, манипулација со објектот и навигација во виртуелната околина.
Селекција на објектот. Техниките за селекција на објекти е најинтуитивен
и најлесен начин за избор на објекти, кога корисникот може да го допре објектот
со помош на покажувачот. Кога употребуваме хардверски додатоци, тоа се прави
со помош на Виртуелна ракавица која му дава чувство на корисникот да достигне
предмети преку испружување на вистинските раце на корисникот.
Манипулација со објектот. Откако објектот ќе се селектира, корисникот
може да манипулира со него. Манипулацијата е задача на менување на
параметрите на одреден објект. Бројот на начини со кои може да се манипулира со
еден објект е скоро неограничен. Најбитни видови на манипулација со објектите
се: позиционирање, насочување, менување на големината, менување на бојата и
формата на еден објект, создавање, групирање и бришење на објекти.
Навигација во виртуелната околина. Општо земено, навигацијата може да
се смета како процес на одредување на патеката која треба да ја помине било кој
објект низ било која средина,[31]. Во виртуелните околини, ова обично значи
менување на местото и насоката на гледање на корисникот. Процесот на
навигација може да се класифицира во 3 различни категории. Истражување е
навигација без одредена цел кога корисникот само ја истражува околината,[2].
Задачите за барање опфаќаат движење низ средината кон одредена локација.
Задачите за маневрирање се карактеризираат со прецизни движења кои обично се
изведуваат за подобро да се позиционираат корисниците за изведување на други
задачи.
За потполно одредување на движењата на корисникот низ виртуелната
средина потребна е насока (цел) на движењето и брзина на движењето. Има
неколку начини за одредување на насоката на движење и тоа физичко одење
(пешачење), движење раководено со раката, движење раководено со поглед,
движење раководено од објектот, динамично менување на големината на светот
(dynamic world scaling). Контролата на брзината во основа може да се категоризира
на константна брзина, константно забрзување и рачно контролирање.
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3.7 Судири на објекти и објектни ограничувања
Судири на објекти
Откривањето на судири е фундаментален проблем во компјутерските
анимации, физички базирано моделирање, компјутерски симулирана околина и
роботиката. Во овие апликации движењата на објектите се ограничени од судири
со други објекти и други динамични ограничувања.
Откривањето на судирите и нивниот однос е важно за однесувањето на
реалистичните објекти за време на нивното движење или манипулација од страна
на корисникот. Ние треба да ги спречиме објектите да се движат едни низ други.
Откривањето на судирите на објектите и судирите при манипулирањето помага да
се создаде илузија дека виртуелните објекти содржат супстанција.
Објектни ограничувања
Слично како и во реалниот свет манипулациите со објектите мора да бидат
ограничени од околината и од својствата на самиот објект. Да замислиме тежок
објект кој стои на земјата и треба да се помести на друга локација и клуч кој мора
да биде вметнат во бравата. При создавање на виртуелна околина која треба да
имитира реалност многу е важно да се вметнат ограничувања бидејќи во спротивно
ќе биде многу нереална. Ние мора да правиме разлика помеѓу геометриски
ограничувања
и
динамично
ограничување.
Правилна
симулација
на
ограничувањето на движењето мора да биде физички базирано. Во една сцена која
се состои од цврсти тела кои дејствуваат во согласност со законите на физиката
ние би можеле да имплементираме ограничување на објектите и однесувањето
преку збирот на силите на ограничување. Општо земено контакт однесувањата на
објектите кои се појавуваат за време на виртуелни симулации е многу тешко да се
симулираат со интерактивни сцени. Корисниците имаат тешкотии кога слободно
манипулираат со објектите во три димензии без ограничувања.
Геометриските ограничувања имаат тесна врска со судирите на објектите.
Кога ние се обидуваме да избегнеме судир на објекти во стварност ние
применуваме ограничување. Сепак при проверката на судирите често пресметките
се многу интензивни. Во некои случаи може да се примени ограничување на
манипулацијата со објектите на ефикасен начин без јасна потреба да се изврши
проверка на судирите. Геометриските ограничувања се многу добри во поставен
феномен во светот на 3Д геометриското моделирање (3D Studio Max, Maya,
AutoCAD и други).

3.8 Повратни сили и информации
Во интеракцијата на корисникот со виртуелниот свет, доследното и реално
однесување на објектите е многу важно. Ние сакаме објектите да одговорат во
природен и предвидлив начин на нашите акции. Но обично виртуелни објекти се
полесни и нереални и тие се движат без силата на инерција. Тоа доведува до
целосно не физичко однесување и непредвидливи реакции, особено во
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полувнесувачки средини како отворени еднострани работни бироа, каде реалните
и виртуелните светови коегзистираат и треба да ги следат истите природни закони.
Отсуството на тежината понекогаш може да биде пожелно додека се проверува
некој предмет во виртуелната средина. Кај проблемите со манипулација,
механички реалното однесување може да помогне да се постигне конзистентност и
предвидливост.
3.8.1 Пасивни хаптички повратни информации
Виртуелната реалност обезбедува главно компјутерски генерирани
визуелни стимули, понекогаш дополнети со аудио или пак се обидува да ги
стимулира сите сетила. Во реалниот свет ние имаме секојдневна употреба на
пасивни хаптички повратни информации обезбедени од страна на вистински
објекти насекаде околу нас. Меѓутоа не е лесна задача да се симулира вистинско
допирање на објекти во виртуелна околина. Едно вознемирувачко неприродно
својство во виртуелниот свет е способноста на корисниците да се движат низ
виртуелниот објекти. Ова ги потсетува корисниците дека средината не е реална и
го намалува нивното чувство на присутност.

Слика 3.13 3Д виртуелна околина со пасивни хаптички сили
Пасивните хаптички информации ги вклучуваат пасивните физички
(вистински) објекти во виртуелната околина, физички да симулираат виртуелни
објекти. Овој начин корисникот може да го доживее со допирање на виртуелни
објекти. Најуспешните симулатори на реална околина, како летање, симулатори за
возење и други, физички реплицираат нешто што корисникот може да го допре од
управување до притискање на копчиња.
Во вакви случаи тоа е изводливо, бидејќи прикажаната виртуелна околина
е надвор од возилото. Понекогаш дури и цели автомобили или барем макети се
инсталирани за овие цели. Меѓутоа во многу други апликации тоа не е изводливо
ниту од технички аспект, ниту од економски аспект. Во такви случаи, пасивните
хаптички информации можат да се користат барем делумно, за да се зголеми
чувството на присутност во виртуелната околина.
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3.8.2 Активни хаптички повратни сили
Начинот за обезбедување активен механички одговор од виртуелниот свет
е преку хаптичките уреди. Овие уреди обично даваат повратни информации со
ограничен опсег. Повратните сили може да бидат многу корисни, особено кога
некој механички уред се користи за интеракција со виртуелната околина, како што
се механичките уреди за зграбчување на некој предмет. Меѓутоа технологијата за
слободна хаптичка интеракција каде објектите можат да бидат допрени насекаде
во вселената е сеуште несовршена. Затоа, треба да се најди алтернатива за
употребата на интерфејс базиран на хаптички сили.

3.9 Актуелни истражувања во виртуелната реалност
Виртуелната реалност е логично продолжување на интерактивната 3Д
компјутерска графика и неколку од нивните аспекти за истражување се
поклопуваат. Сепак виртуелната реалност е посебен случај. Во нејзиниот список за
истражување се развојот и примената на виртуелното прикажување и
технологијата на взаемно дејствување. Голем дел од испитувањето исто така се
врши во областа на взаемното делување на човекот со компјутерот. Бидејќи
интеракцијата со виртуелните околини е многу поинаква од онаа со компјутер,
проблемите со виртуелната реалност одат многу подалеку од конвенционалните
проблеми при интеракцијата помеѓу човекот и компјутерот.
Истражувањата во виртуелната реалност започнуваат со фактот дека
човечките суштества се добро опремени да комуницираат со светот во кој живеат,
при што треба да се стремиме корисниците да комуницираат со виртуелниот свет
на истиот начин како што комуницираат со вистинскиот, при што ќе се редуцираат
самите тренинг обуки и интеракцијата ќе биде многу поприродна.
Во минатото се бараше сцената да биде прикажана од моменталната гледна
точка на корисникот со барем 10 слики во секунда (fps), за ефектот на внесеност
во сцената да не се загуби. Денес сакаме виртуелните светови да се прикажуваат
со преку 20 слики во секунда (fps).
Инженерските и архитектонските апликации бараат повисоко ниво на
визуелен реализам на виртуелните предмети. Научната визуелизација обично не
бара реално претставување. Сепак, постои голема потреба за прикажување на
масивни геометриски сцени. Тоа е предизвик за графичкиот хардвер, кој
моментално технолошки го раководи индустријата за игри.
Битен аспект е доцнењето на системот. Се побарува одговорот на системот
да се случи за помалку од 0.1 секундa. Подолгите одлагања доведуваат до
значително намалена способност да се контролираат предметите во виртуелната
околина. Неуспехот да се исполнат барањата за работа ќе доведат внесувањето во
виртуелната околина да не успее, со последици за употребата на таквиот систем.
Тоа може да доведе луѓето да се чувствуваат неудобно во виртуелната средина
(cybersickness). Се што е потребно за поддршка на функционирањето на
виртуелната околина, вклучувајќи управување со податоците и пристап,
интеракција со корисникот, обработка и прикажување, мора да се случи во
рамките на овие ограничувања.
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Потенцијалот на системите за виртуелна реалност како повеќе интуитивна
метафора за интеракцијата помеѓу човекот и компјутерот ќе биде огромен при што
корисникот ќе може да ги експлоатира своите постоечки моторни способности и
вештини за интеракција со светот во рамките на сетилните модалитети.
Главни цели на актуелни истражувања во виртуелната реалност се:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Подобрени технологии за прикажување (нови технологии за производство
на осветлување, нови површини за прикажување, постојани бои и
автоматска калибрација на средините со повеќе проектори);
Пореално прикажување, постигнување на максимална брзина на
прикажувањето и минимализирање на доцнењето;
Поточно и посеопфатно следење (оптичко, акустично, електромагнетно);
Подобрена интеракција со виртуелните средини (подобрени уреди,
препознавање на движења, метафори на интуитивна интеракција);
Имплементација на виртуелните средини, усвојување на модел и
одржување на виртуелниот свет;
Дизајн кој е ергономски и прилагоден на потребите на корисникот на
виртуелните системи;
Акустични и хаптички подобрувања на виртуелните средини;
Пронаоѓање на апликации во фаза на производство и избор на најпогодни
дисплеи;
Соочување со недостатокот на стандарди.
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4
Научна визуелизација
во виртуелната реалност

Во ова поглавје опишани се можностите со кои
виртуелната реалност и дава висок степен на реализам на
научната визуелизација. Исто така се опишани насоките на
истражување во оваа теза, која е изведена од општите
истражувања и визуелизација во виртуелната реалност.

Филип Поповски, Докторска дисертација

4.1. Визуелизација во виртуелната реалност
Визуелизација во технологијата на виртуелна реалност е графички приказ
на виртуелната околина во облик на слики или анимација, а може да се прикажи
со разни излезни уреди како монитори, LCD проектори, телевизори и слични уреди
кои можат да прикажуваат трoдимензионален свет.
Постојат неколку причини поради кои виртуелната реалност со внесување
може да обезбеди добра средина за научна визуелизација,[32],[33]. Податоците се
често високодимензионални и претставени во 3Д волумен. Визуелизацијата на
појавите поврзана со овие податоци често опфаќа 3Д структури. Формите и
односите на 3Д структурата често се многу важни. Виртуелната реалност може да
ги прикаже ваквите структури, давајќи богат сет на просторни и длабински знаци.
Понатаму, интерфејсите за виртуелна средина дозволуваат брзо и интуитивно
истражување на волуменот кој ги содржи податоците, овозможувајќи испитување
на разни појави на различни места во тој волумен. Научната визуелизација е
ориентирана кон информативно прикажување на апстрактни количини, наместо да
се обидува реално да ги претстави предметите во вистинскиот свет. Затоа,
графичките барања на научната визуелизација се ориентирани кон прецизно
прикажување. Може да се изберат графички претставувања кои одговараат на
актуелната технологија. Бидејќи појавите кои се претставуваат се вештачки,
истражувачот може да прави истражувања во виртуелните средини кои се
невозможни или бесмислени во вистинскиот свет.
На многу начини главното влијание на технологијата за виртуелна реалност
врз научните визуелизации се состои во обезбедувањето на интуитивен и
возвратен интерфејс за истражување на податоците. За постигнување максимална
корист, визуелизацијата во виртуелната реалност може да се интегрира во средина
со компјутерско управување, обезбедувајќи виртуелна лабораторија каде
истражувачот може веднаш да ги визуелизира податоците и интерактивно да ја
раководи симулацијата.
Визуелизацијата на компјутер произведува статични или подвижни слики.
Интеракцијата со низата на фазите на обработка на визуелизацијата обично е
овозможена
преку
2Д
кориснички
интерфејси
(тастатура
и
глушец).
Визуелизацијата во виртуелните средини продуцира интерактивни виртуелни
предмети наместо слики (слика 4.1). Овие виртуелни предмети се присутни во
виртуелната средина и може да имаат прилагоден изглед и однесување.
Предметите може директно да се избираат (допираат) и да се манипулираат од
страна на корисникот. Соодветното користење на техниките со внесување во
виртуелната реалност може да го револуционира начинот на кои се визуелизираат
податоците и на кој луѓето работат во виртуелните средини. Наместо прикажување
на 3Д светови во компјутерските монитори со конвенционална 2Д интеракција,
научниците сега можат да ги видат овие 3Д светови во истиот простор каде
природно можат меѓусебно да дејствуваат со виртуелните предмети.
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Слика 4.1 Подготовка на визуeлизација интегрирана во отворена виртуелна
околина
Еволутивниот чекор од компјутерска визуелизација до визуелизација во
виртуелна реалност е порадикален отколку што изгледа. При развојот и
создавањето на виртуелни средини за визуелизација на податоци не можеме само
да размислуваме за генерирање на висококвалитетни основни графички форми и
прикажување на убави слики. Визуелизацијата со внесување, како што понекогаш
се нарекува е многу сложен и обемен проблем, кој е предизвик за истражувачите
во последниве години. Еден извештај за научната визуелизација во виртуелната
реалност повикува на акција да им се помогне на научниците да ја искористат
технологијата на виртуелна реалност и да ја вклучат во научниот процес на
работа.
За жал, барањата за обработка и големината на групите податоци во
научното истражување растат побрзо отколку подобрувањата во меморирањето,
мрежите и моќта за обработка. Главен проблем продолжува да биде способноста
интерактивно да се визуелизираат поголеми податоци и да се добие увид. Клучни
бариери за постигнување вистински ефективни визуализации се недоволно
моќниот хардвер, недоволно развиениот софтвер, неадекватните претставувања со
визуелно кодирање, интеракција која не се заснова на темелно разбирање на
човековите способности и ограничено финансирање за визуелизацијата.
Краткорочните решенија може да вклучат кластери на паралелна
визуелизација, дисплеи со голем формат и резолуција со што ќе се добие подобра
претстава во виртуелната реалност. Долготрајните решенија најверојатно ќе бидат
засновани на техниките на вештачката интелигенција за избирање, огранизирање
и резимирање на необработените податоци пред нивно гледање во виртуелната
реалност, а во исто време да се задржат линковите до оригиналните податоци.
Овие техники ќе поддржуваат прилагодливи прегледи на деталите и контекстот за
да им дозволат на истражувачите поблиску да ги прегледаат одредените области
додека го задржуваат контекстот на поголемата група податоци.
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Виртуелната реалност се користи во научната визуелизација во 2 вида
проблеми: проблеми поврзани со човекот и проблеми кои не се поврзани со
човекот. Користењето на виртуелната реалност е очигледно кај симулаторите на
возила, дизајнирањето на возила и архитектонскиот дизајн,[3].
На пример, архитектонското разгледување општо земено ќе биде
поефективно во виртуелните средини отколку во 3Д компјутерска средина, бидејќи
луѓето имаат животно искуство во движење низ просторот, донесување просторни
заклучоци во истиот и манипулирање со 3Д физички средини. Ергономските задачи
за оценување, како проверката на видливи и достижни инструменти во пилотска
кабина и поставување на контрола, може да се извршуваат побрзо и поефективно
во виртуелна средина за изработка на прототипи отколку напорна физичка
изработка на прототипи.
Клучното прашање за проблемите кои не се поврзани со човекот
(микро/макро) е дали збогатените дисплеи со внесување во природна големина
дозволува побрза и полесна работа. Досега не се направени доволно контролирани
студии за дефинитивно да се одговори ова прашање. Анегдотски докази упатуваат
на заклучокот дека е полесно, на пример, да се направи молекуларно спојување за
создавање на лекови во виртуелната реалност, отколку на нормална средина.
Директна интеракција е невозможна во физичките експерименти, но возможна е во
виртуелната реалност.
Освен тоа, мора да се визуелизираат податоци кои немаат својствена
геометрија како брзината и густината на течностите и можеби немаат физичка
скала (како статистички податоци). Тродимензионалните апстракции преку кои ги
визуелизираме овие групи податоци често прикажуваат многу неправилни
структури со комплицирани геометрии и топологии. Бидејќи виртуелната реалност
дозволува подобра навигација низ сложените архитектонски средини, многу
истражувачи веруваат дека таа исто така е добра средина за навигација и
истражување на било која сложена 3Д структура.
Виртуелната реалност природно ги поттикнува соработката на научниците
во процесот на визуелизација на податоците и добивањето на увид. Не е
неопходно учесниците да бидат на исто место. Телесоработката овозможува повеќе
учесници да имаат взаемно дејство со заедничка група податоци и еден меѓу друг
преку мрежа која опфаќа техники за телеконференции,[34].

4.2. Системи
реалност

и

апликации

за

визуелизација

во

виртуелната

Истражувањето во реално време е посакувана способност за научна
визуелизација и виртуелна реалност во која се внесуваме и во голема мера го
олеснува процесот на истражување. Важен настан во историјата на
визуелизацијата е изработката на Virtual Windtunnel (VWT) – виртуелен
аеродинамичен тунел, кој им дозволува на истражувачите да ја проучуваат
циркулацијата на течностите околу вселенско летало,[35].
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Техниките за визуелизација би можеле да се контролираат преку директна
манипулација или преку мали апликации. Во VWT се достапни неколку техники,
како што се: место за земање примероци, аеродинамични линии, движење на
честички, изоповршини, пресек на рамнини со пресликување на бои и нумерички
прикази. VTW дозволува испитување на брзината и густината на течностите во
виртуелните средини со разумна брзина на слики во секунда (fps).

Слика 4.2 Виртуелен аеродинамичен тунел со имплементирани
3Д очила и ракавици
Одредени апликации можат да имаат корист од дисплеите во природна
големина во системите за целосно внесување слични на CAVE. Бидејќи CAVE
обезбедува повисок степен на внесување на корисникот во виртуелните светови,
апликациите како архитектонските разгледувања или навигацијата низ околини
генерирани од големи компјутери се многу импресивни. Исто така, голем број на
апликации од полето на научната визуелизација се тестирани во рамките на оваа
средина. Меѓутоа, нејасно е прашањето дали на научните податоци навистина им е
потребно целосно внесување во човечката големина на корисникот. Изгледа дека
персоналните десктоп виртуелни системи се доволно добри, дури и подобри за
многу научни или клинички примени кои треба да се искористат во секојдневната
употреба. Сепак CAVE се импозантни системи. Како разултат на потполно
сеопфатната проекција, овие системи нудат подобро внесување во поголема
средина, но многу потешко е да се најдат научни примени на кои навистина ќе им
биде потребен CAVE системот.
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Примена на различни техники на визуелизација може да се најде во
областа на науката, медицината, образованието, дизајнот, забавата, маркетингот,
воените симулации и на други места.

Слика 4.3 Примена на научната визуелизација во воени обуки
Во медицината, виртуелната реалност се користи во областа на
хирургијата, како за обука (учење на виртуелни човечки модели), така и за
планирање на хируршки зафати. Од медицински слики (CT, MRI, ултразвук) можат
да се визуелизираат и создадат 3Д прикази (Слика 4.4). Во психијатријата се
користи за лекување на разни психијатриски нарушувања како страв од летање,
страв од височина, клаустрофобијата до посттрауматски стресни нарушувања каде
што се постигнуваат многу добри резултати.

Слика 4.4 Примена на научната визуелизација во медицината
Практичната примена на такви техники се појавува и при симулирање на
реални ситуации што во реалноста е тешко, непрактично и скапо да се изведат,
(обука на посебни видови на гаснење на пожар, обука на антитерористички
единици за различни ситуации итн.).
Во областа на дизајнот и развојот на виртуелни прототипови
(автомобилската индустрија), се заштедува на време и пари. Во архитектурата,
виртуелната реалност може да се користи за презентација на идни проекти.
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На Универзитетот во Мичиген, САД, група на ученици и научници имаат
развиено апликација која го користи CAVE системот за тренинг тактики во играта
во рамките на виртуелната реалност, кој е наречен Virtual Football Trainer. CAVE
системот во спортот, во овој случај во американски фудбал (слика 4.5), се користи
за развој на видни перцепции кај тактичката обука, за учење на тактички
варијанти, правилно проценување на далечината на целта, препознавањето на
играчите врз основа на големината, обликот и специфичните движења и визуелна
комуникација со тренерот на странична линија, подобрување на брзината на
реакција и специфичноста на теренот,[36].

Слика 4.5 Примена на CAVE системот во америчкиот фудбал
За рели трките развиена е апликацијата Virtual Spectator, која нуди многу
можности. Преку системот GPS се добиваат информации за патеката, брзината на
автомобилот и движењето по неа. Како кај компјутерските игри, можно е да се
менува позицијата на камерата (Слика 4.6), па дури и да се гледа траката од
гледна точка на возачот.

Слика 4.6 Визуелизација на рели трки со Virtual Spectator
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4.3 Истражувања
реалност
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Истражувањата за научната визуелизација во виртуелната реалност во која
се внесуваме, може да се разгледуваат преку следните точки:






Техники за интеракција и визуелизација кои се прилаголиви на податоците
и големината на моделот;
Извлекување на карактеристиките и техники за следење на големи
податоци кои се временски зависни;
Обработка во која времето има пресудно значење и техники за
визуелизација во виртуелната реалност;
Телеколаборација во внесувачки средини за визуелизација;
Ефективно управување на обработката и алатки и средини за
визуелизација.

Најголем дел од техниките за интеракција и визуелизација кои се
создадени досега се базирани на мали проблеми. Техниките кои функционираат
добро со 100 предмети на сцена не значи дека ќе функционираат и со 10.000
предмети. На пример, избор на предмети 1 од 100. Очигледно, слично е и за
техниките за визуелизација. На пример, екстракцијата на исо површините (iso
surface) во група податоци со димензии 64х64х64 може сеуште да биде извршена
интерактивно, но 256х256х256 веќе станува проблем. Обработката каде времето е
пресуден фактор и техниките на визуелизација може да понудат решение.
Да разгледаме голема група на податоци кои се временски зависни со
илјадници временски чекори. Класичните техники за визуелизација на податоци
најверојатно ќе бидат неуспешни. Дел од решението би можело да биде во
интерактивно истражување во виртуелната реалност комбинирано со извлекување
на карактеристики и техники за следење.
Бидејќи научните проблеми често се мултидисциплинарни, треба да ја
поттикнуваме соработката на експертите од оваа област. Виртуелната реалност
исто така може да обезбеди добри средини и за соработничка визуелизација.
На процесите на обработка и симулациите им треба поефективно
управување и визуелизација. Виртуелната реалност исто така има голем
потенцијал во оваа област.
Најважен аспект на ова истражување е да се докаже идејата дека,
визуелизацијата на научни податоци во виртуелната реалност во која се внесуваме
значително го подобрува процесот на истражување на податоци и откривањето
дека,
виртуелната
реалност
помага
во
подобрата
ориентација
во
мултидимензионалните групи на податоци.
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Актуелните истражувањата за визуелизација во виртуелната реалност се
одвиваат во следниот правец:










Проучување на постоечките системи за визуелизација за можни екстензии
во виртуелната реалност;
Развојна околина за експериментална визуелизација за виртуелна работна
средина;
Проучување на постоечките техники за интеракција во виртуелната
средина и развој на нови техники за интеракција за поефективно избирање
на предмети и манипулација и за навигација во виртуелните средини и
истражување на истите;
Проучување на постоечките и создавање на алтернативни приоди за
давање на механички повратни информации (force feedback);
Инкорпорирање на симулација во процесот на визуелизација и
имплеменација на средина со компјутерско управување;
Дизајн и имплементација на интерактивно истражување и алатки за
визуелизација во виртуелната реалност;
Доказ на концептот преку анализи на случаи, соработка со други групи
испитувачи и обиди да се решат научните прашања во виртуелна реалност;
Обид за дефинирање на суштинскиот придонес на виртуелната реалност за
визуелизација на податоците.
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5
Преглед и анализа на
објавени истражувања

Во ова поглавје е даден преглед на позначајни
истражувања во виртуелната реалност. Дадени се некои
модели на интеракција во виртуелната реалност и како тие
се однесуваат во виртуелната околина. Извршена е нивна
анализа и врз основа на наведените карактеристики е
дефиниран сопствен тродимензионален модел.

Филип Поповски, Докторска дисертација

5.1 Преглед на позначајни истражувања
Во доцните 1960-ти и 1970-ти години, истражувањата на повеќе фронтови
биле основа за создавање на виртуелната реалност онаква како што ја гледаме
денес како на пример дисплеи монтирани на главата, виртуелна реалност базирана
на проекции итн. Виртуелни околини постоеле и пред тоа, како телероботски и
телеоперациони симулации. Но технологијата на прикажување во овие случаеви е
обично со панел дисплеи наместо дисплеи монтирани на главата.
Во 1968 година I.Sutherland го создаде првиот систем за виртуелна
реалност кој користеше едноставна (wireframe) графика и HMD, со што им беше
овозможено на корисниците внесување во виртуелната околина.
Во 1975 година беше развиен првиот оптички систем LEEP (Large Expanse
Extra Perspective). Иако првично беше наменет за набљудување на 3Д слики,
благодарение на своите оптички карактеристики стана многу популарен при
правењето на екрани за HMD уредите. Со LEEP беше овозможено набљудување
слики на екранот поставени многу блиску до очите со голем агол на гледање.
Во 1977 е конструирана првата сензорска ракавица, додека во средината
на 1980-тите години, различни технологии овозможија развој на виртуелната
реалност и конвергираа да се создаде првиот вистински систем за виртуелна
реалност. Во 1980 беше развиен ограничен тродимензионален виртуелен простор
во кој корисникот интерактивно манипулира 3Д со графички објекти во просторот
со помош на раката. Во 1984 година, NASA започна VIVED проект (Виртуелен и
визуелен приказ на опкружувањето), а подоцна и VIEW проект (Работна станица
за виртуелна интерактивна околина). Целта на истражувањето во NASA Ames беше
да се развие повеќенаменски, мултимодален интерфејс оператор за да се олесни
природната интеракција со сложени оперативни задачи и да се зголеми свеста на
операторот на големи автономни интегрирани системи. Областите на кои NASA
Ames беа фокусирани се контролата на телеприсуството, надзорот и управувањето
на големи информациски системи и истражувањата за човечките фактори.
CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) е претставен во 1992 година. Toa
е систем за виртуелна реалност и научна визуелизација. Наместо да се користи
HMD, тука се проектираат сликите на ѕидовите во затворен простор каде
корисникот мора да носи 3Д очила. Овој пристап обезбедува супериорен квалитет
и резолуција на сликите и поширокото видно поле во споредба со HMD системите.
Иако технологијата на виртуелната реалност се развиваше во текот на овој
навидум долг период, таа почна да се применува од теоретски кон практична.
Системите за виртуелна реалност почнуваат да покажуваат практична ефикасност
во реалните индустриски системи, покажувајќи дека оваа технологија почна да ги
одржува своите ветувања. Сепак, сегашните системи се уште се примитивни,
особено во однос на нивниот кориснички интерфејс. Не само што е потребен
напредок во хардверот и софтверот, туку е потребно и подобро разбирање на
многу кориснички прашања.
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5.2 Модели за интеракција во виртуелна околина
Во текот на минатата деценија се направија голем број на истражувања кои
дадоа голем придонес во полето на виртуелната реалност и кои се основа на
истражувањата во денешни услови. Дел од тие позначајни истражувања ќе бидат
претставени и ќе дадат придонес и основа за оваа докторска дисертација.
M. Rorke, S. Bangay, P. Wentworth (2000) со помош на Rhodes University
имплементираа систем со магнетен тракер и едноставен уред со четири
прекинувачи наречен виртуелен стик. Разработени беа некои проблеми поврзани
со интеракцијата во внесувачка виртуелна реалност и се дадени препораки како е
најдобро да се справиме со нив. Нивното истражување покажа дека, повеќето
апликации за виртуелна реалност припаѓаат во областа на просторна реализација
и постои многу мал обид да им овозможи на корисниците директна манипулација
со објектите. Како главни причини за ова се наведуваат хаптичките повратни
информации т.е. сили, опремата за следење, прецизноста на уредите
итн.[37],[38],[39].

Слика 5.1 Магнетен тракер и виртуелен стик
D. Bowman (2001) предложил систематско проучување на дизајнот,
евалуацијата и примената на техниките на интеракција во виртуелна околина. Тој
дизајнирал ефективни и ефикасни техники на интеракција во виртуелна околина.
Повеќето од нив припаѓаат во три категории и тоа: гледна точка во движење,
селекција и манипулација. За секоја од овие задачи постојат многу предложени
техники на интеракција.
Движењето е дел од една поголема задача на навигација која вклучува
вистинско движење и процес на одлучување на саканиот правец и цел на
движењето. Три основни компоненти се вклучени во оваа техника како што се
насоката, брзината, забрзувањето и условите за влез со кои корисникот почнува,
продолжува и завршува со движењето.
Селекцијата се однесува на специфицирање или избирање на некој објект
за одредена цел, додека манипулацијата се однесува кога корисникот го одбира
објектот со допир со виртуелната рака и манипулира со него. Две основни техники
на селекција и манипулација се претставени. Првата е ray casting, додека втората
е продолжена рака (arm extension).
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Во ray casting техниката, сноп од зраци произлегува од виртуелната рака
на корисникот и за да одбере некој објект го вкрстува објектот со снопот од зраци
и врши акција т.е. го грабнува објектот.
Техниката на продолжена рака овозможува корисникот да дофати и
подалечни објекти со тоа што виртуелната рака е подолга од физичката рака на
корисникот. Оваа техника се остварува со различни стратегии на мапирање,
притискање на копчиња и слично. Корисникот потоа го избира објектот и
манипулира со него.
Резултатите од ова истражување дадоа придонес во интересни и
комплексни виртуелни апликации како Architectural Walkthrough и VR Gorilla
Exhibit.
M. Koutek и F. Post (2001) претставија модел на алатка за интеракција на
корисникот со виртуелниот свет, која обезбеди пореално чувство при
манипулација со објектите. Оваа алатка со помош на пружина (spring-based) се
прикачува на објектите и помага при манипулацијата со нив.

Слика 5.2 Алатка со пружина
Во виртуелната реалност лесно е да се избери и манипулира со големи и
тешки предмети исто како со малите. Тоа понекогаш може да биде предност, но тоа
не е во согласност со очекувањата.
Оваа алатка дава чувство на корисникот за тежината или масата на
објектите. Со тоа може да се добие природна визуелна повратна информација во
текот на манипулација. Кога корисникот крева тежок објект, пружината ќе се
прошири пропорционално на тежината на објектот. Исто така, забрзувањето и
забавување на движењето ќе влијае на видливата должина на пружината.
J. Kjeldsov и J. Stage (2003) ги опишуваат и проценуваат алатките за развој
на софтвер апликации за виртуелна реалност. Нивната цел е да се спореди и
дискутира значењето на класичните стилови на интеракција за алатки кои се
користат при развој на апликации за виртуелна реалност. Фокусот е ставен врз
процесот на развивање на актуелни виртуелни апликации, односно споредување
на потенцијалите на алатки базирани на команден јазик со алатки, базирани на
директна манипулација.
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До тогаш постоечките алатки за изработка на виртуелно реални апликации
припаѓаа на две различни категории. Првата категорија се карактеризира со
класични програмски јазици, каде креацијата и манипулацијата со објектите во
виртуелниот свет се специфицирани со команден јазик. Една од подобрите
бинарни библиотеки за изработка на 3Д светови беше CaveLib. Втората категорија
на алатки за изработка на виртуелно реални апликации се карактеризираше со
графичка презентација и пристап со директна манипулација. Една од алатките во
оваа категорија беше dvMockup.

Слика 5.3 Развој на апликација со CaveLib
Целата задача беше да се развие виртуелна апликација која визуелизира
лавиринт, во која корисникот може да се движи со помош на уред за интеракција.
Имплементацијата на алатка за команден јазик, резултираше со побрзо
спроведување за време на најважните фази, за разлика од алатката за дирекна
манипулација која резултираше со многу грешки. dvMockup покажа многу послаби
резултати во процесот на имплементација отколку CaveLib, [40].

Слика 5.4 Имплементација со употреба на dvMockup
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L. Vogelmeier и други (2006) изработија кабина за виртуелна реалност
слична како кабина во реален авион во која треба да се репродуцираат реалните
интеракции во виртуелни интеракции со употреба на виртуелни прототипови. Во
овој модел од суштинско значење е отстапувањето на реално човечко тело од
неговата виртуелна репрезентација да биде во дефинирани маргини. Друга важна
карактеристика за развојот на виртуелната кабина се хаптичките повратни
информации. Овие две барања не можеа да се задоволат со комерцијално
достапни алатки, туку беше потребно да се развијат сопствени методи. На
почетокот активностите им беа насочени кон прецизно претставување на
човечкото тело. За оваа цел, тие дизајнираа метода на калибрирање и мерење на
движечките позиции на човечкото тело. Исто така беше развиен и нов кинематски
модел кој може да ги компензира неточностите што произлегуваат од разликите
помеѓу виртуелниот и реалниот скелет. Со цел да се обезбедат хаптички повратни
информации беше изработен флексибилен модел кој може да се прилагоди од
страна на корисникот за време на виртуелната сесија.
За секоја метода потребно е да се стави посебна единица наречена LRU
(Line Replaceable Unit). Тоа е кутија со електроника за комплексно изработен
систем, која ја забрзува самата операција.
P. Boudoin и други (2008) предложија нов мултимодел за 3Д интеракција.
Тоа е модел за зголемување на реалноста во виртуелната околина кој е наречен
Fly Over и е доста посветен за задачата на навигација. Целта на овој модел е да се
даде чувство на корисникот дека се движи природно и лесно во виртуелната
околина. Тој е базиран на четири ограничувања и тоа:





Да
Да
Да
Да

е компатибилен со сите 2Д, 3Д или 6Д уреди;
ја има истата логика на користење како другите уреди;
биде природен;
има кратка обука.

Овој модел нуди можност сите 3Д уреди за навигација да се заменат со
едноставен уред со поентирање наречен Flystick. Корисниците се движат со помош
на Flystick во нивните раце, чија позиција се утврдува со помош на две
инфрацрвени камери.

Слика 5.5 Употреба на Fly Over во внесувачка платформа.
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Направена е компарација помеѓу Fly Over и класична техника за навигација
наречена Gaze Directed Steering, односно техника на поглед насочена кон
управувачот. Резултатите од испитувањата покажаа дека Fly Over е пријателска и
ефикасна техника за навигација. Таа нуди порамномерна траекторија, полесна е и
поупотреблива, отколку Gaze Directed Steering.

5.3 Анализа на применетите модели за интеракција во виртуелна
околина
Моделот на M.Rorke е лесен за користење и обезбедува алатки за
надминување на проблемите со хаптичките повратни информации. Меѓутоа исто
така тој нуди и некои алтернативни решенија со цел да се надминат проблемите во
виртуелната средина. Пред се тука спаѓаат:










Хаптичките повратни информации, односно чувството дека се допира некој
објект. Меѓутоа во ниту еден момент корисникот не верува дека тој држи
нешто реално, некој реален предмет. Алтернативно решение на овој
проблем е реалниот свет да е еквивалентен на виртуелниот свет каде
корисникот ќе има можност физички да ги допира предметите околу него.
Virtual Tricorder e пример за оваа идеја.
Опремата за следење на податоци како магнетни тракери за 3Д
ориентација е многу скапа. Ова го ограничува корисникот и самиот систем.
Решението е во тоа да трошоците се намалат со помош на математички
модели како што е инверзната кинематика. Тука позициите на одредени
екстремитети и зглобови на корисникот, можат да се проценат врз основа
на познатите позиции на другите екстремитети и зглобови. Исто така со
текот на времето и цената на овие уреди значително ќе опадне.
Проблемите со прецизноста на уредите се често прашање на техниката.
Како и проблемот со трошоците и почестата употреба на овие уреди,
истражувањата одат во изработка на што поточни уреди.
Недостаток на физичка работна површина во виртуелната средина е тема
на многу истражувања. Додавањето на работни маси и таблети
чувствителни на допир го ублажуваат овој проблем на интеракција. Но
ваквите уреди често го ограничуваат движењето на корисникот во еден или
друг правец што може да има штетно влијание врз самиот систем.
Виртуелните средини исто така имаат недостаток од заеднички интерфејс
за сите компјутерски платформи и програми. Причината за овој недостаток
произлегува од фактот дека не постои стандарден сет на влезни уреди како
и тоа кои уреди треба да се користат. Можностите на интеракција ги прават
различни подесувањата на „заедничка група” на акции, кои ќе го
сервисираат целиот виртуелен простор.

Кај D. Bowman во моделот на ниту една од опишаните техники не се
обезбедува оптимална употребливост. Во принцип техниката ray casting e подобар
избор отколку техниката на продолжена рака која бара поголема прецизност и
манипулација со објектите. Сепак овие техники и истражувања дадоа придонес во
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интересни и комплексни виртуелни апликации како Architectural Walkthrough и
Gorilla Exhibit.
Architectural Walkthrough овозможува гледање на архитектонскиот простор
во реално време без можност да се промени тој простор. Во еден внесувачки
простор корисникот може да креира и модифицира 3Д простор додека е внесен во
него. Ова е екстремно заминување од традиционалниот дизајн, но има потенцијал
да ги заостри границите на дизајнот и да им овозможи на дизајнерите реални
повратни информации за визуелното влијание на нивните креации.

Слика 5.6 Подесување на селекцијата/манипулацијата во внесувачкиот простор
Gorilla Exhibit e апликација во која дизајнерите можат да прават промени во
дизајнот на веќе постоечка зоолошка градина, вклучувајќи го и теренот,
посетителите, дрвјата, камењата и слично. Две методи на интеракција се
комбинирани за да се овозможи промените во дизајнот, да се направат на корисен
и ефикасен начин. Прво патувањето, селекцијата и манипулацијата можат да се
вршат директно во 3Д околина. Корисниците можат да се движат каде сакаат и со
помош на техниката на продолжена рака можат за да ги зграпчат објектите како
дрва, трева и слично и да ги поместуваат. Второ, наредбите можат да се
извршуваат индиректно со користење на пенкало и таблет. Тука корисникот држи
физички таблет и пенкало со кои се следи неговото движење. 2Д корисничкиот
интерфејс се гледа на таблетот, додека со пенкалото може да се притискаат или
преместуваат објекти на корисничкиот интерфејс.

Слика 5.7 Физички и виртуелен поглед на таблетот и пенкалото
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Алатките на M. Koutek и F. Post се дизајнирани за да произведат реални
визуелни повратни сили. Од направените тестови за манипулација со група на
искусни и неискусни луѓе за виртуелна реалност, алатката со пружина е лесна и
интуитивна за употреба. Резултатите покажуваат дека однесувањето на објектите е
природно и предвидливо со повеќето виртуелни околини. Сепак моделите со
помош на алатката со пружина, изгледаат и се чувствуваат изненадувачки реално.
Приближување на механиката се чини дека е доволно добро за да создаде илузија
на маса и содржина. Исто така, перформансите на динамичката симулација држат
чекор со брзината на тракерот (50Hz). Се разбира, вистинските перформанси
варираат со количината на судири и нивното однесување кои се недостаток на
оваа алатка. Симулација на однесување при контакт, ефикасно откривање на
судири и ракувањето со неа се области на идна работа и подобрување.
Извршената студија што ја спроведиле J. Kjeldskov и Ј. Stage покажува
дека имплементирањето на виртуелни апликации со користење на алатка за
команден јазик и алатка за директна манипулација, бараат доста напор во однос
на времето за нивно споредување. Алатката за команден јазик резултира со
побрзо спроведување за време на најважните фази во процесот на имплементација
за разлика од алатката за директна манипулација која резултира со многу грешки.
Емпириските резултати од оваа студија укажуваат дека алатката за команден јазик
е посупериорна во однос на алатката за директна манипулација, односно е три
пати побрза при имплементација на примарната апликација. Во понатамошните
испитувања алатката за директна манипулација создава многу специфични барања
и има негативен ефект врз перформансите на dvMockup. Ова вклучува:




Алатката за директна манипулација е многу експлоатирана;
Голема е дистанцата помеѓу развојот и целната платформa;
Поддршка
за
префрлување
помеѓу
директната
манипулација
програмскиот интерфејс.

и

Тука се поставува прашањето дали алатките за директна манипулација
може да се експлоатираат за развој на виртуелни апликации. Една работа е
подобрување на корисничкиот интерфејс за развој на алатки и подобро
искористување на потенцијалите со апликациите како што е dvMockup. Меѓутоа
како ќе се надмине проблемот помеѓу развојната и целната платформа треба да се
истражува.
Кај моделот на L. Vogelmeier како проблематични области за испитување
беа хаптичките повратни информации, поседување на добри моторни способности,
движењето на човекот и неговата визуелна претстава, квалитетот на
визуелизација итн. Избрани се пет методи за испитување на интеракциите во
самиот модел.
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Првата метода е со користење на хаптичка ракавица во комбинација со
некој контакт симулатор. Визуелизацијата е обезбедена преку шлем монтиран на
главата и тука нема хаптички повратни информации. Преку контакт симулаторот,
доколку има некаков судир се утврдува движењето. Меѓутоа доколку постои судир
и движењето продолжува, позицијата на вистинската и виртуелната рака нема да
се совпаѓаат, бидејќи системот не репродуцира повратни сили. Оваа рака е
визуелизирана како втора виртуелна рака со жичана структура. Оваа метода не се
покажа доволно добра и во некои случаеви станува нерешлива.

Слика 5.8 Држење на топката со две виртуелни дланки. Непроѕирните дланки ја
покажуваат позицијата на виртуелните дланки, додека жичаните дланки ги
покажуваат позициите на реалните дланки на корисникот. Тие за разлика од
виртуелните можат да навлезат во топката
Втора метода е модел од стиропол со вистинска големина на човек. Тоа е
предвидено со дополнителен сензор за следење на движењето така што
движењето на реалниот модел и визуелната претстава се исти. Со тоа може да се
почувствува LRU и да се движиме низ структурата на авионската кабина.
Трета метода е примена на уред со повратни сили, која се состои од
роботска рака и зглобови кои се контролирани од електрични мотори. Модел на
LRU е монтиран на крајниот дел на раката со повратни сили. При допир на LRU со
деловите во авионската кабина доаѓа до повратна сила која се пренесува на
корисникот.

Слика 5.9 Употреба на уред со повратни сили
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Четврта метода е да се користи Space Mouse за контрола на движењето на
LRU во комбинација со контакт симулатор и му овозможува на корисникот да се
движи во сите насоки. Визуелизацијата е на компјутерски монитор. Употребата на
овој уред е комплицирана и треба добра обука, па така Space Mouse не е реална
опција за виртуелни апликации.

Слика 5.10 Space mouse
Петта алтернатива на истражувањето е да се користи Flying Mouse за
контрола на движењето на LRU во комбинација со некој контакт симулатор.
Летечкото глувче има форма на рачка и со притискање на копче LRU-то се движи
во согласност со движењето на глувчето. Оваа метода се покажа како подобра за
користење од претходната.

Слика 5.11 Flying Mouse
Секоја од овие методите на интеракција треба да биде внимателно
избирана пред нејзината употреба, бидејќи несоодветен метод може да ја направи
задачата нерешлива. Проблемот е кога интеракцијата во виртуелната околина е
поврзана со прекин помеѓу визуелната и хаптичката перцепција. Тогаш е најдобро
да се побара некој друг метод на интеракција.
Моделот на P. Boudoin е базиран на две главни идеи. Најпрво, сите основни
3Д задачи за навигација може да се претворат во една едноставна задача за
навигација со поентирање. Второ 6Д просторот на корисникот (3Д позиција и 3Д
ориентација) може да се гледа како на огромен простор во кој може да се
применат различни задачи за поентирање. Поради тоа овој модел може да се
користи на ист начин со 2Д, 3Д или 6Д уреди.
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Од направената споредба со класичната техника Gaze Steering произлезе
дека Fly Over генерира, порамномерна траекторија и е доста поприфатлив од
корисниците. Следните истражувања на оваа техника се насочени кон средини
како што се подморниците.
Преглед на карактеристиките и трошоците за секој модел поединечно се
прикажани во следните табели.
Табела 5.1 Преглед на карактеристиките на разгледаните модели
Употреба на
Автор

ДИМ

Поглед кон

ПС

ВП
ХМД

ХР

ВС

ЕД

ЧД

КВР

Filip Popovski

3Д

-

Х

Х

Х

Х

-

-

5 мин.

D. Bowman

3Д

-

Х

Х

-

Х

-

-

1 час

M. Koutek и F.
Post

3Д

Х

Х

X

-

Х

-

-

3-8 часа

J. Kjeldsov и J.
Stage

3Д

-

-

-

-

Х

-

-

2-10
часа

L. Vogelmeier

3Д

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

24-72
часа

P. Boudoin

3Д

-

-

-

Х

Х

-

-

1 час

M. Rorke

3Д

-

X

-

Х

Х

-

-

10 мин.

Легенда
ДИМ ПС ХМД ХР ВС -
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Табела 5.2 Преглед на трошоците

Filip Popovski
P. Boudoin

L. Vogelmeier
J. Kjeldsov и J. Stage
M. Koutek и F. Post
D. Bowman
M. Rorke
EUR

0

2000

4000

6000

8000 10000 12000 14000 16000

Од направената компарација сите модели се однесуваат на 3Д виртуелна
околина. Исто така, во секој од овие модели погледот на корисникот е насочен кон
едностран дисплеј односно. т.н. виртуелно биро, со исклучок на моделот на L.
Vogelmeier во кој беше вклучена и кабина за виртуелна реалност. Во повеќето
модели се користеше HMD и опрема соодветна за секој модел. Меѓутоа важна
карактеристика е тоа што само во два модели имаше повратни сили при допир со
објектите во виртуелната околина. Друг важен фактор за овие модели е времето на
приспособување со корисникот. Од извршената анализа произлезе дека моделот
на M. Rorke е најлесен за користење и може да се користи по само 10 минути
користење. Сите модели имаат слична цена на пазарот која изнесува околу 3000
EUR со исклучок на моделот на L. Vogelmeier кој е многу поскап поради самата
сложеност на системот и високите перформанси што ги поседува.
На основа на досегашните истражувања, во оваа докторска дисертација
која е спроведена на Техничкиот факултет во Битола се развива модел за
интерактивна научна визуелизација во виртуелната реалност кој е базиран на
следните принципи:





Едноставно користење;
Користење на бесплатни библиотеки на податоци;
Можност да се примени на стандарден компјутерски монитор или
телевизор;
Користи не многу скапи потребни додатоци за виртуелна навигација
(тракери за движење, HMD)
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Истиот модел во споредба со анализираните модели се очекува да ги има
следните предности:





Ќе овозможи работа на секој компјутер кој подржува CAD софтвер за да
може да се извршува интерактивна научна визуелизација во виртуелна
реалност;
Ќе биде со пониска цена на чинење од околу 1000 EUR;
Ќе даде голем придонес во полето на интерактивна научна визуелизација
како алатка кај голем број на корисници кои не се специјализирани во
инженерската технологија и виртуелната реалност.
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научна визуелизација
во виртуелната реалност

Во ова поглавје опишани се дел од софтверите за научна
визуелизација во виртуелната реалност и тоа Quest3D VR,
Vizard VR, EON Studio и Virtuаl Reality eXplorer Toolkit.
Направена е SWOT анализа на софтверите со што
анализирани се сите нивни предности и недостатоци.
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6.1 Софтвери за визуелизација во виртуелна реалност
За креирање на еден виртуелен свет најпрво треба 3Д моделите да се
изработат во некој соодветен софтверски пакет како 3DS Max, Maya, Archicad и
слично. Ваквите 3Д модели се експортираат и ги градат виртуелните околини во
некој од софтверите за виртуелна реалност. Во продолжение ќе се запознаеме со
некои софтвери за креирање на виртуелни околини и нивните основни концепти.

6.2 Quest3D VR
Quest3D е екстензивен софтверски пакет за креирање на интерактивни 3Д
сцени. Се карактеризира со уникатен стил на програмирање. Наместо да мора да
се пишуваат илјадници редови на комплексни кодови, развивачите направиле
голема збирка на моќни блокови за градење на еден виртуелен свет кои се
флексибилни и лесни за употреба. Работната околина на Quest3D е во реално
време. Се работи директно на самата околина и секоја промена која се прави е
достапна. Во Quest3D исто така постојат и готови шеми (образци). Шемата
претставува претходно дефиниран канал или група на канали. 3Д објектите играат
важна улога и истите можат да бидат внесени од надворешни 3Д моделирачки
пакети, како 3DS Max или Maya,[41].

Слика 6.1 Кориснички интерфејс на Quest3D

68

Софтвери за виртуелна реалност

6.2.1 Структура на Quest3D
Интерфејсот се состои од три основни сектори:






Сектор на канали. Овој сектор е „срцето” на Quest3D и се прикажува на
самиот старт на програмот. Тука се гради виртуелниот свет со креирање на
поврзани канали.
Сектор за анимација. Ова е местото каде што објектите се позиционирани и
анимирани. Овој сектор содржи голем прозорец кој овозможува поглед на
тековниот проект.
Сектор за објекти. Тука 3Д објектите се подготвуваат и се доведуваат до
саканиот облик. Quest3D обезбедува голем ранг на опции за
карактеристиките на површината како што се боја и текстура.

Основните блокови за градење се каналите. Каналот има влез, излез и
некоја функционалност. Информациите и параметрите во однос на оваа
функционалност можат да се видат во прозорецот за карактеристиките на каналот.
Во Quest3D исто така постојат шеми (шаблони). Шемата е претходно
дефиниран канал или група на канали. Со употреба на шеми може многу да се
забрза работата. Шемите можат да бидат додадени само како слободни канали.
Програмскиот тек на софтверот е реализиран во облик на структура на дрво кој
започнува со стартувачки канал маркиран со голема стрелка која што покажува
надолу.

Слика 6.2 Шема на група на канали
Quest3D работи во реално време, што значи дека константно извршува
некаква задача и ја надоградува претходната. Еден комплетен циклус низ
структурата на каналот се нарекува рамка. Пресметувањето на сите крајни
резултати се однесува како рендерирање. Повикување на канал во Quest3D значи
носење на целата негова функционалност базирана на некој влез што може да го
прими од неговите подканали.
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Импортирање во Quest3D
Во Quest3D може да внесат повеќе формати на датотеки. Ако се внесе
некоја датотека, се создава нова група на канали кои во себе ги содржат
внесените податоци. Исто така постојат некои канали кои може да внесат датотека
директно. Со внесувањето, податоците се ставаат во група на канали, па други
датотеки не се потребни кога групата се дистрибуира.
.Х е главниот формат. Се препорачува за внесување на датотеки во
Quest3D. Постојат повеќе импортери за сите главни 3Д моделирачки алатки.
Повеќето од овие импортери може да се најдат во „Extras” фолдерот. Исто така има
повеќе софтверски пакети кои ќе овозможат претворање на 3Д датотеки во (.Х)
форматот. Повеќето од нив имаат своја подршка за (.Х) формат. PolyTrans или
Deep Exploration се некои од нив.
Следниве формати на датотеки се подржани, меѓутоа се органичени при
внесувањето:





3DS;
LWO (LightWave object);
MOT (LightWave motion);
LS (Lightscape).

Исто така во Quest3D можат да бидат импортирани и други типови на
датотеки:




МР3 (MPEG layer 3 sound);
WAV (Waveform sound);
TGA, JPG, BMP, DDS, PNG (текстури).

Анимација
Quest3D има доста уникатен анимациски систем. Пред да се почне со
анимирање треба да се разберат неколку основни концепти. Тие се Движења,
Канали, Тајмери и Активатори (Triggers).
Движења
Во Quest3D едно движење претставува матрица. Не треба да се знае како
матрицата функционира и што е таа точно. Само треба да се разбере дека
матрицата е метод за чување големина, ротација и позиција на соодветен начин.
Во повеќето случаеви се употребува Motion каналот како движење. Од таму се
гледа дека основниот тип на движење е матрица.
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Слика 6.3 Анимација во Quest 3D
Канали
Во овој софтвер може да се поврзи скоро се. Всушност мораат работите да
бидат поврзани за да се добие посакуваниот резултат. Основата на целата
анимација е поврзана со времето. Тајмерот овозможува да се менуваат
вредностите, се грижи за поврзувањето и анимацијата да биде независна од
стапката на рамката.
Обвивки
Еден начин да се анимира предметот е да се поврзе X, Y или Z позицијата
за тајмер. Во случаевите во кои се сака повеќе контрола, може да биде дефиниран
израз и да се стави помеѓу тајмерот и X, Y или Z позицијата, со што корисникот ќе
има повеќе контрола врз позицијата на објектот во секое време. Иако теоретски е
можно да биде направен израз за секое движење, тоа не е практично. Затоа
Quest3D користи Обвивка за да се анимираат повеќе работи.

Слика 6.4 Пример на промена на Z вредноста во однос на времето
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Тајмери
Многу често е потребен некој вид на временски индекс за да се анимира
или покрени нешто. Во вистинскиот живот може да се земе бројот на секунди кои
поминале од некој момент. Кај анимацијата времето се мери во рамки. Рамката
претставува една слика во филмот. Кога се анимира во реално време со 3Д
интерактивните апликации, такви рамки не постојат. На брзи компјутери една
рамка може да трае 1/100 од секунда, додека на бавни компјутери може да биде
десет пати подолго. За да биде олесната работата, Quest3D сеуште користи рамки.
Секоја рамка претставува 1/25 од секунда. Ова значи дека тајмерите работат на 25
рамки на секунда. Ако тајмерот би имал вредност од 2 тоа значи дека 2/25 делови
од секундата поминале.
Активатори (triggers)
Активаторот се користи за да повика канал кога вредноста ќе премине
некоја гранична вредност. Треба да се повика активаторот за секоја рамка. Ако не
се повика, тој не ја проверува вредноста и нема функција. Активаторите се
неопходни за каналите кои не работат, ако не се повикаат еднаш во секоја рамка.
Звукот е добар пример. Ако се повикува звукот во секоја рамка, тој се рестартира
во секоја рамка. Тоа значи дека на 60 рамки во секунда ќе се слуша само
почетокот и ќе се повторува тоа. За да се надмине ваквиот проблем, треба да се
биде сигурен дека звукот е активиран само еднаш и затоа Активаторот е идеален
за ова.
6.2.2 Хардверски побарувања
Quest3D работи на Windows оперативен систем. Неговите побарувања се
повеќе јадрен процесор, минимум 1GB RAM меморија и добра графичка картичка
која поддржува DirectX 10. Поддржува голем број на 3Д формати, 2Д формати,
видео и аудио формати.

6.3 Vizard VR
Vizard е софтверска алатка за креирање на виртуелен свет. Првото нешто
што треба да се знае за оваа алатка е дека скриптирањето е направено во Python
програмскиот јазик. Vizard обезбедува интерфејс за пишување во Python и се
состои од огромна библиотека на кодирања, кои се користат кога се создава
виртуелната околина.

72

Софтвери за виртуелна реалност

Слика 6.5 Пример за внесување на модел во Vizard VR
6.3.1 Структура на Vizard VR
Виртуелните објекти може да се замислат како колекција од 3Д површини.
Иако тие може да се појават и да се однесуваат како цврсти предмети во
виртуелниот свет, подобро е на нив да се мисли како на шупливи жичани
структури со материјали завиткани околу нив. 3Д површините кои го сочинуваат
објектот се дефинирани со серија на темиња и точки во 3Д просторот. Овие
темиња се користат да се дефинира формата, наречени се полигони и ја
сочинуваат површината на самиот објект. Полигоните на моделот доаѓаат заедно
во мрежа која што ја создава контурата на објектот. Текстурата потоа се
прилепува на таа површина за да има пореален изглед, [42].

Слика 6.6 Дефинирање на полигоните во еден модел во Vizard VR
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Колку повеќе полигони има еден модел толку е посложена неговата
структура. Како што може да се забележи на сликата 6.6, во сите три модели
бројот на полигони се зголемува. Со зголемувањето, се подобруваат деталите на
површината. Меѓутоа со зголемувањето на бројот на полигони, се намалува
брзината на рендерирање. Доколку рендерирањето треба да е во реално време,
тоа треба да биде брзо со минимум 20 слики во секунда и моделот да нема голем
број на полигони.
Текстури се слики кои се прикачени на 3Д моделите и им даваат боја и
шема на самите површини. Текстурите им даваат драматично количество на детали
на моделите без дополнителни полигони, па со тоа тие се составен дел на
виртуелниот свет, [43].

Слика 6.7 Додадена текстура на објектот
6.3.2 Хардверски побарувања
Vizard работи на Windows оперативен систем. Неговите побарувања се
повеќе јадрен процесор, минимум 2GB RAM меморија и добра графичка картичка.
Поддржува голем број на 3Д формати, 2Д формати, видео и аудио формати.

6.4 EON Reality
EON Reality е основен развоен инструмент кој му овозможува на
корисниците да изградат интерактивна 3Д содржина, лесно и брзо без да е
потребно програмерско искуство. Со EON Reality, корисниците можат брзо и лесно
да изградат комплексни и високо квалитетни интерактивни апликации. Без
разлика дали се креираат 3Д апликации за архитектура, маркетинг или за обука,
EON Reality обезбедува низа на бенефиции и функционалности при градењето на
виртуелниот свет.
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EON Reality е базиран на најновите компјутерски технологии, изграден на
Open GL графички стандард и Microsoft DirectX мултимедијална функционалност.
Ова овозможува да може да стартува и на обичен компјутер и овозможува
поддршка за 3Д графички акцелератори кои се користат, со цел да се искорити
максималната ефикасност од компјутерот без разлика дали е некоја стандардна
машина или некој моќен компјутер. Преку поврзување на Open GL и DirectX,
апликациите изградени со овој софтвер ќе бидат компатибилни на подобрувањето
на компјутерите и графичките картички, искористувајќи ги нивните подобрувања и
нови функции,[44].
Традиционално, создавањето на виртуелни апликации вклучува многу
програмирање или користење на графички јазик како Open GL или користење на
комбинации на алатки,[45]. Поради ова, апликациите повеќе или помалку се
однесуваат само на одредени задачи или кориснички средини, па така и
поедноставните се доста скапи. EON Studio имаат избрано сосема поинаков пат за
развој на апликaции. Фокусот е ставен во изработка на развојна средина лесна за
употреба дури и за неумешните корисници, правејќи задачите лесно да се
извршуваат, а при тоа да нема потреба од традиционално програмирање. Тој
користи графичка претстава на сцената и интерконекции на компонентите.
6.4.1 Структура на EON Reality
Една симулација во EON Reality е изградена со комбинирање на повеќе
симулациони објекти во структура на дрво. Симулационите објекти се агенти,
мрежи и трансформации, познати како јазли (nodes).

Слика 6.8 Дрво на симулации во EON Reality
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Симулацијата во EON Studio е изградена од голем број на јазли. Тие може
да се организираат во неколку категории и тоа:










Јазли за 3Д рендерирање – Овие јазли произведуваат видливи резултати.
Во оваа категорија спаѓаат многу различни јазли, како мрежи, светла,
материјали, текстури, графити. Заедничко за овие јазли е дека тие даваат
видлив резултат во 3Д светот или влијаат на изгледот и состојбата на
другите јазли.
Групирани јазли – Групата на јазли содржи поголем сет од други јазли.
Оваа група исто така може да ги промени позицијата, ориентацијата или
големината на нејзините подгрупи.
Агенти – Агентот претставува активен јазол во смисла на тоа дека може да
ги менува својствата на друг јазол во зависност од одреден настан или
предизвикувачко однесување во 3Д светот (пуштање на звук или видео).
Јазлите во оваа категорија вклучуваат различни видови на движечки
агенти (место, вртење, ротирање, клучни рамки итн.), логички компоненти
(прекинувачи, брави, тригери итн.) или мултимедијални агенти (звук и
видео).
Сензори – Сензорите реагираат на промените на животната средина и
активираат одредени настани во одговор на таквите промени. На пример,
ClickSensor јазолот реагира кога одреден објект е кликнат со глувчето,
TimeSensor произведува пулсеви како функција од времето. Сензорите се
единствените компоненти кои може да испратат некој настан без да имаат
побудување од друг настан.
Модели на движење – EON Reality поддржува неколку различни модели на
движење. Тие имаат влез кој е управуван од влезен уред за движење во 3Д
светот, користејќи динамичен модел. Моделите се достапни за движење,
лизгање, возење и летање во симулацијата. А напредниот динамички
модел, Clarus Drive е во состојба да врши многу прецизна симулација на
динамиката на автомобилот.

Чувањето на податоци и управувањето со надворешниот свет го прават
јазлите, користејќи ги полињата. Податоците се праќаат помеѓу јазлите со
поврзување на нивните полиња. Ваквите врски се нарекуваат рути (правци).
Испратената порака помеѓу две полиња се нарекува настан. Рутите може да се
дефинираат помеѓу јазлите во симулационото дрво или помеѓу еден јазол и
надворешниот свет.
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Слика 6.9 Креирање на одредени настани и правци
Во EON Reality може да вчитаат голем број на 3Д формати како на пример
Open flight база на податоци, 3D Studio Max и Lightwave. Внесувањето на 3Д
податоци во симулација е раководено полуавтоматски со помош на „волшебник“
(кориснички интерфејс), внесувајќи ја геометријата на точно место во сцената. Со
самото импортирање се зачувува цела хиерархија на информации од оригиналната
датотека, задржувајќи ги подвижните елементи во една целина. EON Reality има
големо искуство во конвертирањето на различни CAD формати и може да внесува
повеќе заеднички формати како на пример DFX, CATIA, I-DEAS и други,
вклучувајќи и триангулација и редукција на CAD податоците.
За текстурите се користистат PNG или PPM формати како главни формати.
Голем број на други формати може лесно и автоматски да се конвертираат.
Планирано е да се воведе поддршка за компресирање на текстурите со помош на
wavelet технологијата. Оваа технологија овозможува висока компресија на
податоците без губење на квалитетот.
EON Reality вклучува напредни системи за ракување со аудио и видео
податоци. Системот ги подржува сите видови на WAV аудио формати, MIDI
формати и најчестите видео формати. Звукот може да се емитува како моно, стерео
или како повеќе канален. Звукот во 3Д светот може да има одредена позиција или
да се емитува во преден план. Исто се поддржани и 3Д звукот (со користење на
Доплер ефект), како и 3Д звучните картички.
Видео системот е способен да продуцира AVI и MPEG филмови на сите 3Д
површини. Податоците може да бидат емитувани од дискот или преку интернет.
Исто така е планирана и поддршка за видео во живо во текот на симулацијата.
6.4.2 Хардверски побарувања
EON Reality работи на Windows 32/64 битен оперативен систем. Неговите
побарувања се повеќе јадрен процесор, минимум 1GB RAM меморија и добра
графичка картичка која поддржува DirectX. Поддржува голем број на 3Д формати,
2Д формати, видео и аудио формати.
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6.5 Virtual Reality eXplorer Toolkit VRX
VRX е алатка за интерактивна 3Д визуелизација во виртуелна средина.
Развиена е на отсекот за компјутерска графика на Техничкиот Универзитет Делфт
во Холандија. Нејзината примарната цел е да демонстрира интерактивна
визуелизација на три димензионални податоци користејќи виртуелна реалност.
VRX е базирана на VTK (Visualization Toolkit) која е исто така бесплатна алатка.
6.5.1 Структура на Virtual Reality eXplorer Toolkit VRX
VRX има објектно ориентирана структура и алатката за визуелизација, која
ги содржи следните модули:













vrxSystemSpace. Ова е централна класа која визуелно го претставува 3Д
волуменот на податоците во виртуелната околина. Податоците обично
потекнуваат од компјутерски симулации или некои мерења. Најпрво базата
на податоци нема директна визуелна презентација, како што е на пример
3Д геометријата, туку тие треба да бидат додадени на vrxSystemSpace како
vrxDataSources и после тоа да се визуелизаираат. Барањата на
vrxSystemSpace е да се иницијализира со vrxDataSource, кој го содржи
точниот просторен степен на податоци, како што е оној кој го користи VTK.
vrxDataSource. Оваа класа доловува 3Д податоци во 3Д просторот, односно
ги чита од датотека. Исто така ја менаџира меморијата на самиот податок
со цел да ја забрза работата на графиката во самата виртуелна околина и
да обезбеди брз степен на обновување на податоците, а со тоа да се
доведе висок степен на реализам.
vrxMapperColor. Оваа класа обезбедува мапирање на боите за податоците.
Исто така обезбедува неколку предефинирани шеми на бои. Вистинското
мапирање на боите е предвидено во текот на извршувањето на vrxVisTools.
vrxActors. Оваа класа е изведена од vrxVisTool и vtkActor. Таа им
овозможува вградување на резултатите од VTK во vrxSystemSpace. Тој мора
правилно да ги дефинира димензиите на околината и обемот на податоци.
Геометриските примитиви се конвертираат и со помош на vrxActors се
додава интеракција и функционалност на сите објекти во виртуелната
реалност.
vrxProcessedGeometry. Тоа е генеричко визуелизациона алатка која обично
е поврзана на било која 3Д геометрија во виртуелната околина. Таа е
најлесниот начин за приказ на геометријата во виртуелната реалност.
vrxVisTool. Тоа е класа на алатки кои на внатрешноста на 3Д просторот
работат на специфични прикачени податоци во виртуелната средина.
vrxSlicers. Тоа е генеричка класа на алатки кои што ја прават
визуелизацијата на пресеците на 3Д просторот или на било која
геометрија.
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Слика 6.10 Работна средина на VRX
6.5.2 Хардверски побарувања
VRX е алатка која има големи побарувања од самиот компјутерски систем.
За да работи беспрекорно оваа алатка, процесорот мора да е брз и повеќејадрен,
да има моќна графичка картичка како што е nVidia Quadro и да има минимум 2GB
RAM меморија. Работи исклучиво на Linux оперативен систем.

6.6 SWOT анализа на прегледаните софтвери
SWOT анализата ни помага за препознавање на силните страни,
слабостите, можностите и заканите. Врз основа на податоците кои се добиени од
истражувањето, може да се донесат некои заклучоци кои ќе помогнат во
одлучувањето при изборот на софтвер за истражувањето во оваа докторска
дисертација. Во табелата 6.1 е даден преглед на најважните карактеристики на
споменатите софтвери.
Табела 6.1 Карактеристики на софтверите
Име

Платформа

Quest3D

Windows

Vizard

Windows

Eon Reality

Windows

VRX

Linux

Формати на
импортирање
3D Studio Max
Lightwave
3D Studio Max
Maya
3D Studio Max
Lightwave
AVS

Подршка за
хардвер
HMD
Trackers
HMD
Trackers
HMD
Trackers
HMD
Stylus,Plexipad

Програмски
јазик
C++
Python
Visual C++
C++
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SWOT анализа на Quest3D VR





Strengths







Weaknesses
Opportunities




Висок степен на реализам при анимирање на
виртуелниот свет;
Подршка за голем број на хардверски додатоци
Рендерирање
со
висока
резолуција
(HDR
Rendering) и во реално време;
Целосен преглед на рендерирањето во реално
време преку посебен прозорец на самиот екран;
Мрежна синхронизација при внесувањето во
виртуелниот свет;
Објектно ориентирано програмирање кое е лесно
и едноставно за работа;
Импортирање на 3Д модели од сите Autodesk
софтвери, Archicad и други;
Поддршка за 3DS, OBJ, DXF, FBX и многу други
формати;
Работи на сите Windows оперативни системи 32
или 64 битни.
Нема поддршка за OS X и Linux;
Неможност да се исцртуваат графички форми.



SDK верзија на софтвер со која може да се прават
свои сопствени компоненти по потреба.



Неможноста за работа на други оперативни
системи ги ограничува корисниците да се одлучат
да работат со овој софтвер.

Threats

SWOT анализа на Vizard VR



Strengths
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Можност да се рендерира преку 64 различни
компјутери во исто време;
Висок степен на реализам при анимирање на
виртуелниот свет;
Поддршка за голем број на хардверски
додатоци;
Мрежна синхронизација при внесувањето во
виртуелниот свет;
Импортирање на 3Д модели од сите Autodesk
софтвери, Archicad и други;
Поддршка за 3DS, OBJ, DXF, FBX и многу други
формати;
Работи на сите Windows оперативни системи 32
или 64 битни.
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Weaknesses

Opportunities

Threats

Програмирање во Python;
Нема поддршка за OS X и Linux;
Бавен процес на рендерирање;
Неможност да се исцртуваат графички форми.
Бидејќи е со подршка за повеќе компјутери, IT
заедницата често создава повеќе додатоци и
екстензии
што
му
дава
уште
поголема
функционалност
Неможноста за работа на други оперативни
системи ги ограничува корисниците да се
одлучат да работат со овој софтвер.

SWOT анализа на EON Reality




Strengths




Weaknesses





Opportunities


Threats



Лесно може да се изгради интерактивна
апликација со или без претходно програмерско
искуство;
Модуларна структура;
Подржува 18 формати на датотеки и тоа 3DS,
DWF 3D, DWG, DXF, IGES, Solidworks, STL, obj,
VRML 2.0 и други;
Подршка за голем број на хардверски додатоци;
Импортирање на 3Д модели од сите 3ds Max,
AutoCad, Archicad, Solidworks;
Работи на сите Windows оперативни системи 32
или 64 битни.
Високи хардверски побарувања;
Нема поддршка за OS X и Linux.
Приклучок за EON Professional со што софтверот
добива
голем
број
на
предности
како
рендерирање во реално време со ултра високи
визуелни ефекти;
Познавањето на C++ овозможува создавање на
нови сопствени компоненти.
Високи хардверски побарувања.
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SWOT анализа на Virtual Reality eXplorer Toolkit VRX

Strengths




Weaknesses









Opportunities

Threats


Бесплатна алатка која може секој да ја користи;
Поддршка
за
научно
визуелизирање
на
податоците.
Високи хардверски побарувања;
Работи исклучиво на Linux оперативен систем;
Нема литература за користење на софтверот;
Нема поддршка за голем број на хардверски
додатоци;
Генерирање на податоците во свој сопствен код;
Неквалитетна графика на прикажување.
Со усовршување на интерфејсот и постојано
обновување и усовршување може да биде во
водечките алатки за научна визуелизација во
виртуелната реалност.
Работи исклучиво само со хардверски додатоци
со висока цена на чинење;
Непостоење на поддршка за Windows и OS X.

6.7 Избор на софтвер за изработка на истражувањето
Во потрага по софтвер за виртуелна реалност, можат да се најдат во голем
број. Многу од нив не се интересни за разгледување, но во однос на тоа што е
потребно за ова истражување, беа обработени четири софтвери кои ги исполнуваа
критериумите за ова истражување.
Некои од софтверите за виртуелна реалност имаат поддршка за хардверски
додатоци како што се системи за пратење на движењето, дисплеи монтирани на
главата и слично. Некои од софтверите имаат своја поддршка како што е SDK во
кој програмерите можат сами да направат поддршка за хардвер.
Исто како и кај хардверската поддршка сите апликации вклучуваат алатка
за развој на софтвер SDK или нешто слично. Кај повеќето програмирањето е во
C++, но може да се најдат и некои кај кои програмирањето е во Python како што е
Vizard VR.
Најдобра апликација за ова истражување според сите вредности е Quest3D
кој е наједноставен за работа, има интересен кориснички интерфејс и добра
поддршка за хардверски додатоци. Vizard е исто така добра апликација за
виртуелна реалност, но нема толку забавен интерфејс. Програмирањето е во
Python за разлика од Quest3D каде има објектно ориентирано програмирање кое е
доста полесно и позабавно. EON Reality има добра подршка за хардвер, лесно се
гради виртуелен свет, меѓутоа бара доста големи перформански од компјутерот и
од самата графичка картичка. VRX има најмали можности од сите анализирани
софтвери. Работи исклучиво на Linux оперативен систем, има мала хардверска
подршка, нема добар графички интерфејс и побарува високи перформански од
компјутерот.
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Во ова поглавје е прикажана виртуелна околина на
реален модел односно спортската сала Форца во Скопје.
Дадени се сите анализи за изработката на моделот во 3D
Studio Max, како и визуелизацијата на виртуелната околина
во
Quest3D.
Направени
се
анализи
за
научната
визуелизација на самата виртуелна околина како и
интеракциите помеѓу корисникот и објектите во реално
време.
.
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7.1 Визуелизација на објектите во софтвер за виртуелна реалност
Визуелизирањето на виртуелната околина како и самите објекти е процес
низ кој што треба да помине апликацијата од нејзиниот почеток до создавањето на
виртуелниот свет. Во овој модел e изработена виртуелна околина на реален модел
на спортската сала ‘Форца” во Скопје и нејзината околина.
Основните елементи за креирање на виртуелната околина се следните:
1. Собирање на податоци од реален модел (изглед, димензии).
2. Моделирање на истиот модел во 3D Studio Max.
3. Внесување на моделите во софтвер за изработка на виртуелна реалност,
односно Quest3D.
4. Поврзување на моделите со соодветни канали и нивно програмирање.
7.1.1 Креирање на модел во 3D Studio Max
За изработка на 3Д моделот, најпрво се комплетираат податоците за
реалниот објект според кој ќе се изработува моделот. Потоа се собираат сите
потребни податоци, димензии, бои и слично, со што се започнува креирањето на
текстури за дадениот модел. Секоја потребна текстура се обработува во Adobe
Photoshop, a потоа се импортира во софтверот за виртуелна реалност Quest3D.
За потребите на истражувањето искористен е 3Д модел изработен во
3D Studio Max, од креативното студио за дизајн Артистика. Тоа е спортската сала
Форца која се наоѓа во околината на студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје.
Салата е со димензии 40m х 20m која вклучува трибина за 500 гледачи.
За моделирање на надворешната околина искористена е примитивна
рамнина на која се нанесени сите објекти како згради, спортска сала, фитнес
центар, патишта, тревници и слично. Потоа се изработува секој модел поодделно.
Изработката на спортската сала е процес во кој секој одделен елемент се
црта како посебен полигон, за подоцна сите тие полигони да се соединат и да се
добие 3Д изгледот на салата. Направени се 1062 посебни полигони кои подоцна се
вклопени во една единствена целина. На секој од овие полигони нанесена е боја и
текстура со што е добиен конечниот изглед на салата.
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Слика 7.1 3Д модел од спортска сала Форца
На сличен начин изработени се и останатите објекти кои ни се потребни за
креирањето на виртуелната околина како што е фитнес центарот, зградите,
студентскиот дом и друго.

Слика 7.2 3Д модели изработени во 3D Studio Max
Откако се заврши процесот на моделирање на објектите во 3D Studio Max,
пристапуваме кон нивна подготовка за внесување во Quest3D. Пред внесувањето
на секој објект, потребно е да се направи триангулација. Триангулацијата
претставува процес на делење на полигоните кои се определени со четири или
повеќе точки, на полигони определени со три точки.
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Слика 7.3 Конвертирање на 3Д моделот во Editable Mesh
Следен чекор е експортирање на секој објект поодделно во Quest3D во
формат прифатлив за овој софтвер. Претходно беа споменати форматите кои може
да ги импортира софтверот, меѓутоа матичниот формат во кој се снимаат
датотеките во 3D Studio Max и се експортираат во Quest3D е (.Х) форматот. За овој
формат да биде видлив во паѓачкото мени на 3D studio Max постојат експортери
наречени kW x-Port со кои може да се експортираат објектите. За да може лесно да
се манипулира со објектите во виртуелната околина најдобро е секој објект да
биде зачуван одделно. Со тоа процесот на креирање на објектите е завршен.

Слика 7.4 Експортирање на моделот во (.Х) формат
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7.1.2 Креирање на виртуелна околина во Quest3D
Креирањето на виртуелна околина во Quest3D е тежок процес, низ кој мора
да помине секој дизајнер или програмер за да ја пренесе својата замисла на
компјутер или монитор. Во рамките на главниот прозорец во софтверот се наоѓаат
голем број на помошни прозорци. Најчесто се користи прозорецот со шаблони и
канали, работниот прозорец и прозорецот за гледање на виртуелниот свет во
реално време.

Слика 7.5 Визуелен изглед на Quest3D
Внесувањето на 3Д модел во Quest3D се врши по следната постапка:
1. Од шаблонот Scene се избира Start 3D Scene и се влечи во работниот
прозорец. Секоја нова 3Д сцена мора да содржи папки за рендерирање,
осветлување и камера.
2. Од шаблонот Cameras се избира папката Basic Camera, се влечи во
работниот прозорец и се прикачува на 3Д сцената.
3. Од шаблонот Rendering се избира папката Render, се влечи во работниот
прозорец и се прикачува на 3Д сцената.
4. Од шаблонот Lights се избира папката Directional Light, се влечи во
работниот прозорец и се прикачува на 3Д сцената.
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5. Секој модел се импортира и се прикачува на каналот за рендерирање File > Import -> 3DStudioFile.X
6. Ќе се појави прозорец за дефинирање на опциите за внесување на
соодветниот објект. По можност опциите треба да бидат дефинирани како
на сликата.

Во работниот прозорец се појавува папката со објектот. Се врши негово
поврзување за рендерот на сцената и е добиен првиот елемент во виртуелната
околина. На овој начин се поврзуваат сите објекти за рендерот и се додаваат во
виртуелната околина.

Слика 7.6 Поврзување на објектите за рендерот помеѓу два работни прозорци
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Секој елемент во сцената се поврзува одделно за рендерот. Откако сите
елементи ќе бидат поврзани се добива виртуелната околина.

Слика 7.7 Импортирање на објектите од спортската сала, фитнес центарот,
околните згради и поврзување во една виртуелна околина
Откако ќе биде завршен процесот на моделирање на објектите, се
пристапува кон нивно сенчење и текстурирање. Квалитетот на рендерот во голема
мера зависи од типот на материјалот кој е употребен во сцената, од неговите
визуелни компоненти, како бојата, сјајноста, транспарентноста и површината на
која што е нанесен, која одредува во колкава мера истиот ќе апсорбира или
рефлектира светлина. Со додавање на текстури на сите површини ќе се обезбеди
високо реалистична виртуелна средина.

Слика 7.8 Виртуелна околина на спортската сала Форца
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7.1.3 Квалитет на рендерирање
Квалитетот на рендерирање во голема мера зависи од софтверот за
изработка на 3Д моделот и од вештината на креаторот,[46]. Исто така,
рендерирањето во реално време е голем предизвик за софтверите за виртуелна
реалност, нивната брзина и квалитет на рендерирање. За да се оцени квалитетот
на рендерирање на овој модел направени се неколку споредби преку кои може да
се дадат релевантни резултати. Најнапред е спореден реалниот изглед на
спортската сала со моделот кој ни е креиран во 3D Studio Max. Потоа, е направена
споредба на моделот изработен во 3D Studio Max со оној кој е внесен во Quest3D.
Последна е споредбата на моделот во Quest3D, меѓутоа стартуван на различни
машини со различни конфигурации со цел да се види разликата во
презентирањето и брзината на виртуелниот свет.
Најнапред направената споредба помеѓу реалниот објект и објектот кој е
креиран во 3D Studio Max, покажува дека моделот е успешно изработен споредено
со изгледот на објектот во реални услови.
Значајно е да се напомене дека при изработката на моделот искористено е
минимално осветлување, бидејќи станува збор за комплексен и голем објект кој е
составен од голем број полигони, така што за рендерирање со сите осветлувања
потребна е премногу силна конфигурација на компјутерскиот систем. Поради таа
причина се работеше на намалување на осветлувањата и бројот на полигони, а
при тоа да не се изгуби многу на квалитет на анимацијата. Истото се однесува и на
текстурите кои се креирани. Секој полигон, претставува посебна текстура, па
затоа треба да се внимава на нивната големина, а при тоа да се запази и
квалитетот на текстурата. Во голема мера вистинскиот објект и 3Д моделот
изработен во 3D Studio Max се совпаѓаат. Тоа е прикажано на сликата 7.9.
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Слика 7.9 Споредба на реалниот и виртуелниот модел
на спортската сала Форца
Следен чекор е експортирање на објектот од 3D Studio Max во Quest3D, во
кој што постојат неколку мали проблеми. Прв проблем е комуникацијата помеѓу
двата софтвери. Имено во форматите кои можеме да ги внесеме во Quest3D не
постои матичниот формат во кој се снимаат податоци од 3D Studio Max (.max), па
за таа цел треба да се инсталираат експортери со кои ќе може да се експортираат
фајлови во (.Х) формат. Втор проблем е триангулацијата. Претходно го споменавме
тој процес на триангулација и што тој претставува. Доколку е експортиран објектот
без триангулација, внесувањето на објектот во Quest3D не е возможно. После
триангулацијата, моделот е готов за експортирање во (.Х) формат. На сликата 7.10
се гледа мала разликата во квалитетот на површините пред и после процесот на
триангулација на површините. При овој процес доаѓа до губење на NURBS
површините.
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Слика 7.10 Пред и после триангулација на објектот во 3D Studio Max
На следните слики прикажана е споредба на моделот во двата софтвери
3D Studio Max и Quest3D. Од самите слики може да се види разликата и квалитетот
на самата графика на еден ист компјутерски систем. Квалитетот на рендерирање
во Quest3D е значително подобар, со посилни бои и тонови и со значително
пореалистичен изглед. Со тоа на корисникот му се дава и подобро чувство на
имерсија и удобност во виртуелниот свет.
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Слика 7.11 Слика горе добиена со рендерирање на објектот од надворешна
страна во 3D Studio Max, слика долу добиена со рендерирање на објектот од
надворешна страна во Quest3D
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Слика 7.12 Слика горе добиена со рендерирање на објектот од внатрешна страна
во 3D Studio Max, слика долу добиена со рендерирање на објектот од внатрешна
страна во Quest3D
Последната споредба е извршена на објектот во Quest3D при прикажување
на различни компјутерски системи со различни конфигурации. Едниот
компјутерски систем Toshiba Satellite A660 поседува I5 процесор, 4GB RAM
меморија и NVIDIA GeForce графичка картичка со 1GB DDR3 меморија, додека
другиот комјутерски систем HP Z210 Workstation поседува I7 процесор, 8GB RAM
меморија и AMD Firepro V5900 графичка картичка со 2GB GDDR5 меморија. Целта
на оваа споредба е да се прикажи зависноста на апликацијата од компонентите на
компјутерот, а посебно од графичката картичка.
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Табела 7.1 Карактеристики на хардверот на компјутерските системи

Категорија

Спецификација на лаптоп
Toshiba Satellite A660

Спецификација на HP
Z210 Workstation

Процесор

Intel Core I5 2.27GHz

Intel Core I7 3.2GHz

РАМ меморија

4GB

8GB

Графичка карта

NVIDIA GeForce GT 330M,
1GB DDR3 меморија

AMD Firepro V5900
2GB GDDR5 меморија

Монитор

1366x768, 60Hz

1920х1200, 60Hz

Хард диск

640GB

1TB

Слика 7.13 Споредба на надворешната страна на објектот. Горната слика
рендерирана на компјутерскиот систем HP, а долната слика рендерирана на
компјутерскиот систем Toshiba
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Слика 7.14 Споредба на внатрешната страна на објектот. Горната слика
рендерирана на компјутерскиот систем HP, а долната слика
рендерирана на компјутерскиот систем Toshiba
Од самите слики и од конфигурацијата на компјутерите може да се
забележи дека разликата во квалитетот на рендерирање е многу мала со
незначителна разлика. Компјутерскиот систем HP рендерира со незначително
поголема брзина и квалитет наспроти компјутерскиот систем Toshiba. Пред се тоа
се должи на подобрата графичка картичка, побрзиот процесор и подобриот
монитор со резолуција од 1920х1200 пиксели. Меѓутоа и рендерирањето на
компјутерскиот систем Toshiba е со одличен квалитет и брзина. И на двата
компјутери целиот процес се одвива во реално време.
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7.2 Интеракција со објекти
Интеракцијата помеѓу корисникот и објектите во виртуелната околина
даваат чувство на реалност кај самиот корисник. Quest3D им овозможува на
корисниците интерактивноста помеѓу нив и објектите во виртуелната околина да се
одвива во реално време. За таа цел да биде возможна, движењето на корисникот
низ виртуелната околина, непроодноста низ цврсти тела, начинот на прифаќање
на предметите, нивно поместување и слично, потребно е објектите помеѓу себе да
бидат програмирани така што сите интеракции ќе бидат возможни.
Најнапред е програмирано движењето на корисникот и неможноста за
поминување низ цврсти тела. Тоа се однесува на сите цврсти тела низ кои
корисникот не може да поминува, како што се ѕидови, огради, стакло и слично.

Слика 7.15 Поврзување на цврсти тела за рендерот на сцената и неможност за
движење низ тие објекти
Во конкретниот случај таа интерактивност се однесува на корисникот и
неможноста за движење низ цврсти тела како ѕидовите на зградите, оградите,
стакла и слично.

Слика 7.16 Визуелен изглед на интеракција помеѓу корисникот и оградата
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Следен чекор е програмирањето на интерактивност помеѓу корисникот и
топката. Движењето на топката се одвива според физичките закони, односно е
внесена силата на земјината тежа.

Слика 7.17 Програмиран канал за движење на топката според физичките закони
Следен чекор е додавање на сила за придвижување на топката во различни
правци. Исто така, внесена е фрекфенцијата на придвижување на топката
горе-долу со цел движењето да биде реалистично.

Слика 7.18 Програмиран канал за додавање на сила за придвижување на топката
и внесени тастери за нејзино движење
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На крајот е направено програмирање за прифаќање на топката, нејзино
движење заедно со корисникот, како и исфрлувањето на топката. Додадени се
посебни тастери за прифаќање, движење и оставање на топката.
При секое движење на корисникот и топката, сенките се поместуваат
заедно со топката и според физичките закони. Движењето се одвива во реално
време, така што корисникот ќе се чувствува удобно и реално во виртуелната
околина. Тоа е прикажано на следната слика.

Слика 7.19 Интеракција помеѓу корисникот и топката
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Движењето на топката се одвива во реално време, како и движењето на
сенките. Со нејзино исфрлување, таа се движи во виртуелната околина, топка на
подот и потоа застанува според законите на физиката.

Слика 7.20 Движење на топката и сенките во реално време
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Интеракција постои и помеѓу корисникот и објектите во фитнес центарот.
Корисникот може да избере некој од предметите, како на пример велосипедот, да
го прифати и помести онаму каде што сака. За таа цел е направено програмирање
на велосипедот да може да се движи и да биде поместуван од едно на друго место.

Слика 7.21 Програмиран канал за движење на велосипедот во фитнес центарот
Додадена е силата на земјината тежа како и посебни тастери за прифаќање
и пуштање на велосипедот на одредено место.

Слика 7.22 Додавање на силата на земјината тежа и тастери за придвижување на
велосипедот
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Движењето на корисникот, прифаќањето и оставањето на велосипедот како
и движењето на сенките се во реално време и според физичките закони.

Слика 7.23 Интеракција помеѓу корисникот и велосипедот
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7.3 Осветлување во виртуелната околина
Интеракцијата на корисникот со објектите е важна карактеристика на
виртуелниот свет со која корисникот ја доловува реалноста на околината. Меѓутоа
осветлувањето во самата околина и сенките на самите објекти го даваат
вистинското чувство на реалност во самата виртуелна околина.
Quest3D овозможува неколку видови на осветлувања како точкесто,
насочено и рефлекторно осветлување. Истражуваниот модел е осветлен со еден
насочен извор на светлина преку кој се осветлува целата сцена и неколку точкести
извори на светлина внесени во самата спортска сала како и фитнес центарот.

Слика 7.24 Додавање на осветлување во виртуелната околина
Паѓањето на надворешната светлина т.е. насоченото осветлување врз
објектите во самата виртуелна околина и движењето на нивните сенки во
зависност од изворот на светлината го доловуваат чувството на реалност во
виртуелната околина. Намалувањето на јачината на светлосната енергија го опаѓа
и затемнувањето на сенките. Со придвижувањето на светлосниот извор,
движењето на сенките на објектите во самата спортска сала и во нејзината
околина е спротивно на изворот на светлина. Надворешната светлина во салата
влегува преку прозорците, меѓутоа истовремено е зајакната со неколку
рефлектори во самата сала и соблекувалната.
Движењето на сенките и затемнувањето се во реално време. Со секое
придвижување на светлосниот извор во виртуелната околина, сенките на објектите
се придвижуваат спротивно на изворот на светлина. Околината исто така се
затемнува со оддалечувањето на светлосниот извор. Тоа е прикажано на сликата
7.25.
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Слика 7.25 Споредба на сенките на објектите и затемнувањето на околината
во однос на движењето на изворот на светлина
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8
Развој на систем за
интеракција во научната
визуелизација

Во ова поглавје е прикажан 3Д модел на авионски мотор
во виртуелна околина изработен во софтверот Quest3D.
Дадени се сите анализи за изработката на моделот,
визуелизацијата
на
самата
виртуелната
околина,
интеракциите помеѓу објектите во виртуелната околина како
и симулациите во реално време.

Филип Поповски, Докторска дисертација

8.1 Визуелизација на објектите
Во овој дел од истражувањето ќе биде визуелизиран машинскиот дел од
еден авион, односно неговиот мотор и ќе биде внесен во виртуелна околина. За
таа цел најнапред се прибираат информациите за реалниот објект според кој ќе се
визуелизира моделот во виртуелната околина. Основниот модел кој е изработен во
3D Studio Max е превземен од бесплатните библиотеки на GrabCAD и подоцна е
доработен според барањата на истражувањето. Сите потребни информации за
моделот како димензии, бои и слично откако се дефинирани, се започнува со
креирање на текстурите. Секоја потребна текстура е обработена во Adobe
Photoshop и потоа се импортира во Quest3D.
Модифицикации на објектите и околината во 3D Studio Max е направена на
неколку делови и тоа перките, запчаниците, држачите на моторот и куполата.
Потребно е со помал број на полигони да ја добиеме посакуваната форма, бидејќи
поголемиот број на полигони значи и поголем проблем при триангулацијата и
рендерирањето.

Слика 8.1 Изработка на 3Д модел од авински мотор во 3D Studio Max
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Откако ќе се заврши со процесот на моделирање на објектите, се
пристапува кон нивно сенчење и обојување. Квалитетот на рендерот во голема
мера зависи од типот на материјалот кој е употребен во сцената, од неговите
визуелни компоненти, како бојата, сјајноста, транспарентноста и површината на
која што е нанесен, која одредува во колкава мера истиот ќе абсорбира или
рефлектира светлина.

Слика 8.2 Обојување на перките од авионскиот мотор во 3D Studio Max
Добиениот 3Д модел изработен во 3D Studio Max изгледа како на сликата
8.3 и може да се подготвува за експортирање во Quest3D.

Слика 8.3 Комплетно изработен 3Д модел
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Подготовката започнува со триангулацијата на објектот. Потоа се
експортира во (.Х) форматот и во работниот прозорец во Quest3D се појавува
датотеката со објектот. Се врши поврзување со датотеката за рендерирање и
објектот се појавува во виртуелната околина.

Слика 8.4 Поврзување на каналите од моделот помеѓу два работни прозорци
Како што е кажано претходно, сите објекти поединечно се внесуваат во
виртуелната околина и се прикачуваат на датотеката за рендерирање. Најпрво ја
импортираме датотеката со околината во виртуелниот свет на начинот кој е
опишан погоре.

Слика 8.5 Виртуелна околина
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Нареден чекор е внесување на сите делови од авионскиот мотор. Еден по
еден се импортираат и се внесуваат во виртуелната околина. Внесените канали се
поврзуваат за рендерот во сцената.

Слика 8.6 Импортирање на деловите од авионскиот мотор во Quest3D
Откако ќе се поврзат каналите се добива авионскиот мотор во 3Д околина.

Слика 8.7 Авионски мотор во виртуелна околина
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Следен чекор е додавање на текстурите на самиот авионски мотор.
Текстурите се користат да му обезбедат на материјалот поголема реалистичност на
тој начин што симулираат различни видови на материјали, користејќи растерски
текстури или компјутерски генерирани процедурални мапи.
Текстурите во Quest3D се наоѓаат во делот за објекти. Тука може да се
додаваат или одземаат текстури во зависност од потребите. За да се нанесе
текстура на некој објект во виртуелната околина, пример на подот на нашата
виртуелна околина, најпрво од менито Channels се избира подменито Texture и се
извлекува во работниот прозорец каде што се поврзува за каналот на кој што
треба да се нанесе текстурата.

Слика 8.8 Внесување на текстури на 3Д моделот
Откако ќе се поврзат каналите, се внесуваат текстурите во самиот софтвер.
Тоа се прави во делот за објекти каде се групираат сите текстури кои што ни се
потребни.

Слика 8.9 Потребни текстури за виртуелната околина
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Добиениот резултат е реалистичен авионски мотор во виртуелен свет со
добар изглед и перформанси.

Слика 8.10 Авионскиот мотор со нанесени текстури на полигоните

8.2 Визуелизација на процесите
Во Quest3D можат да се визуелизираат голем број на процеси како
додавање на звук, менување временски прилики, ротирање на предметите околу
нивната оска на симетрија и слично. Меѓутоа процесите како што се струјни
полиња и повратни сили не се возможни. Во истражуваниот модел се
визуелизирани неколку процеси како што се движење на секоја перка одделно
околу оската на симетрија како и додавање на звук од работата на авионскиот
мотор во виртуелна околина.
Примарна цел на овој модел е да го прикаже однесувањето на авионскиот
мотор во виртуелната околина кога ќе биде вклучен да работи. За таа цел
најнапред треба да бидат зададени опции за придвижување на секоја од перките
одделно, а потоа да се изедначи нивната брзина и забрзување во однос на
потенциометарот во работниот прозорец и звукот кој ќе го призведува самиот
мотор. Со секое придвижување на потенциометарот, брзината на моторот и на
самите перки ќе се зголемува, а тоа ќе призведува посилен и поостар звук и
обратно.
Придвижувањето на секоја од перките пооделно ќе го бараме во векторот
на ротација. Кај секоја од перките придвижувањето е според y-оската така што на
y-векторот на ротација ќе ставиме канал CallOnGetChild на кого ќе му зададеме
вредности за брзина и забрзување.
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Слика 8.11 Внесување на канал за брзина и забрзување на перките од
авионскиот мотор
Овие вредности ќе ги направиме за секоја перка одделно, а потоа секое
движењe, односно нивните брзини и забрзувања ќе ги поврземе со потенциометар.
Потенциометарот е креиран во 3D Studio Max и како посебен објект е
импортиран во Quest3D. За негово беспрекорно работење извршено е поврзување
со каналите на секоја од перките одделно. Дадени се посебни функции на самиот
потенциометар, со што тој ќе може да ги извршува со негово придвижување
налево или надесно.

Слика 8.12 Внесување на потенциометар во виртуелната околина и
негово логично поврзување со авионскиот мотор
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Нареден чекор при визуелизација на процесите во истражуваниот модел е
прикажувањето на текст и пуштањето на звук при движењето на перките од
моторот. За таа цел, од шаблонот Sound ги селектираме и повлекуваме во
работниот прозорец двата битни елементи за озвучување на работата на моторот,
а тоа се Sound File и Sound Listener кои ги поврзуваме за рендерот на сцената.

Слика 8.13 Внесување на канал за звук во виртуелната околина
Откако ќе биде внесен делот за звук, потребно е да ја избереме звучната
датотека која ќе се емитува со придвижување на потенциометарот и треба да биде
во .wav формат односно plane.wav од датотеката на моделот.

Слика 8.14 Импортирање на звучна датотека во .wav формат
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Дадените функции на потенциометарот ја диктираат јачината и брзината на
звукот. Со секое придвижување на потенциометарот надесно се зголемува
јачината и забрзувањето на звукот право пропорционално како и авионскиот
мотор. Со секое придвижување на потенциометарот налево се намалува јачината и
забрзувањето на звукот исто како и перките на моторот.
За прикажувањето на текстот потребно е во делот за канали за се избере
опцијата 3D Text From Texture и да се поврзе за движечката камера бидејќи овој
текст ќе се појавува само кај оваа камера.

Слика 8.15 Внесување на канал за текст во виртуелната околина
Текстот го пишуваме во каналот Text To Show и со него го објаснуваме
начинот на пуштање на моторот и неговото забрзување.

Слика 8.16 Прозорец за пишување на текстот
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Добиениот текст му помага на корисникот полесно да се справи со начинот
на придвижување на потенциометарот во виртуелната околина.

Слика 8.17 Виртуелна околина со внесен текст и потенциометар
за подесување на движењето на перките и звукот
Добиениот резултат е следен:
1. При секои придвижување на потенциометарот надесно, се вклучува
моторот и започнува да ротира околу неговата оска.
2. Колку повеќе го придвижуваме потенциометарот толку побрзо перките
забрзуваат.
3. Звукот на моторот е складен со забрзувањето, односно колку побрзо
работи моторот толку е звукот посилен и поостар.
4. При секое придвижување на потенциометарот налево, брзината на моторот
опаѓа право пропорционално како и звукот.

Слика 8.18 Приказ на забрзување со motion blur ефект
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8.3 Интеракции помеѓу објектите во виртуелната околина
Интеракциите во самата виртуелната околина даваат чувство на реалност
помеѓу објектите и корисникот. Во ова истражување таа интерактивност се
однесува на авионскиот мотор, забрзувањето и забавувањето на неговите перки,
како и придвижувањето и расклопувањето на самиот мотор.
Интеракцијата помеѓу корисникот и авионскиот мотор се значајна
карактеристика во виртуелната околина. Со притискање на одреден тастер
деловите од авионскиот мотор се придвижуваат, расклопуваат и паѓаат на земјата.
Во самата сцена е внесена силата на земјината тежа. Извршено е програмирање за
секоја перка одделно, со што нивното движење ќе биде според силата на
земјината тежина и законите на физиката.

Слика 8.19 Внесување на движења според физичките закони на перките од
авионскиот мотор

116

Развој на систем за интеракција во научната визуелизација

Со секое придвижување на некоја од перките при расклопување или
склопување на авионскиот мотор, деловите и нивните сенките се движат според
законите на физиката и во реално време. Тоа е прикажано на сликата 8.20.

Слика 8.20 Интеракција помеѓу корисникот и објектите во реално време

117

Филип Поповски, Докторска дисертација

Во дадениот модел сенките се движат во реално време. Тоа е направено на
следниот начин:
1. Од шаблонот Shadows го избираме каналот Render Stencil Shadow и го
повлекуваме во работниот прозорец.
2. На него ги поврзуваме кaналите Software Stencil Shadow Object.
3. На секој од овие канали поврзуваме по еден дел од самиот мотор со што
секоја сенка ќе биди посебна.

Слика 8.21 Внесување на канал за прикажување на сенките во реално време
Добиениот резултат е движење на сенките и затемнувањето во реално
време. Со секое придвижување на светлосниот извор во виртуелната околина,
сенките се придвижуваат спротивно на изворот на светлина. Со оддалечување на
светлосниот извор се затемнува и целата виртуелна околина. Тоа е прикажано на
слика 8.22.

118

Развој на систем за интеракција во научната визуелизација

Слика 8.22 Споредба на сенките и затемнувањето во однос на
движењето на светлосниот извор во виртуелната околина
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8.4 Симулации во реално време
Рендерирањето во реално време е една од интерактивните области на
компјутерската графика, а тоа значи создавање на синтетички слики доволно брзо
на компјутер, така што корисникот може да комуницира со виртуелната средина.
Брзината на прикажување на сликите се мери во рамки во секунда (frames per
second – f/s) или херци (Hz). Менувањето на рамките е мерка за тоа колку брзо
некој уред произведува уникатни последователни слики. Ако апликацијата
прикажува минимум 10 f/s се смета дека е во реално време.
Табела 8.1 Карактеристики на хардвер

Категорија

Toshiba Satellite A660

HP Z210 Workstation

Процесор

Intel Core I5 2.27GHz

Intel Core I7 3.2GHz

РАМ меморија

4GB

8GB

Графичка карта

NVIDIA GeForce GT 330M,
1GB DDR3 меморија

AMD Firepro V5900
2GB GDDR5 меморија

Монитор

1366x768, 60Hz

1920х1200, 60Hz

Хард диск

640GB

1TB

Перформансите на графичката картичка треба да е со прилично добри
карактеристики и да поддржува DirectX 9 со што работењето во Quest3D би било
без никакви прекини.
Табела 8.2 Карактеристики на софтвер

Категорија

Toshiba Satellite A660

HP Z210 Workstation

Оперативен Систем

Windows 7 64 Bit

Windows 7 64 Bit

Quest3D

Верзија 4.3.2

Верзија 4.3.2

3D Studio Max

2013

2013

Photoshop

CS5

CS5

Од сликата 8.23 и од конфигурацијата на компјутерите може да се
забележи дека разликата во квалитетот на рендерирање е многу мала.
Компјутерскиот систем HP рендерира со незначително поголема брзина и квалитет
наспроти компјутерскиот систем Toshiba. Пред се тоа се должи на подобрата
графичка картичка и побрзиот процесор. Рендерирањето на компјутерскиот систем
Toshiba е исто така со одличен квалитет и брзина. И на двата компјутери целиот
процес се одвива во реално време.
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Слика 8.23 Споредба на авионскиот мотор на компјутерски систем HP на горната
слика и на компјутерски систем Toshiba на долната слика

8.5 Хардверска опрема за виртуелна реалност
Доколку сакаме корисникот да може целосно да биде внесен во
виртуелната околина потребно е да користи додатна хардверска опрема за
виртуелна реалност. При самата конфигурација на виртуелната околина внесена e
поддршка за HMD. За да може да се користи додатна опрема во Quest3D, најпрво
беше програмиран целиот процес така што погледот да се одвива преку
стереоскопска проекција.
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Слика 8.24 Поврзување на канали за стереоскопска проекција
Во процесот на програмирање, направена е стереоскопска 3Д проекција,
односно по еден поглед за секое око со што се доловува ефектот на внесување во
самата виртуелна околина. Симулација на процесот изгледа како на сликата 8.25.

Слика 8.25 Стереоскопска проекција на виртуелниот модел
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Откако е поврзан целиот процес се приоѓа кон создавање на врска помеѓу
софтверот и HMD. Користени се висококвалитетни HMD Vuzix Wrap 1200DX-VR.
Оваа опрема содржи два LCD екрани со резолуција од 852х480 пиксели и
поддржува компјутерски екрани со Full HD резолуција. Аголот на гледање е 35o
степени и се поврзува преку HDMI кабел.

Слика 8.26 Дисплеи монтирани на глава Vuzix Wrap 1200DX-VR
Oпремата содржи и систем за пратење на движењето на главата на
корисникот Wrap Tracker со што чувството на имерсија е на високо ниво. За таа
цел е програмирана поддршка за целосна функционалност на опремата и сензорот
за пратење на движењата на корисникот.

Слика 8.27 Канали за работа на Wrap Tracker-от за пратење на движењето на
главата на корисникот
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Самите канали ги сочинуваат сите движења на системот за пратење на
движењето на главата на корисникот. Внесена е почетна точка на движењето,
систем за калибрација на движењето, систем за пратење на движењето по сите
оски како и канали за стерео звукот. Со секое придвижување на главата на
корисникот истовремено се поместува и погледот во виртуелната околина што му
дава чувство на корисникот дека е внесен и се чувствува удобно. Меѓутоа самата
технологија не дозволува подолги внесувања на корисникот во виртуелната
околина поради поматување и болки во главата. Системот изгледа како на сликата
8.28.

Слика 8.28 Внесување во технологијата за виртуелна реалност
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8.6 Програмски кодови во С++
За потребите на истражувањето во оваа докторска дисертација е користена
висококвалитетна опрема со сензор за пратење на движењето на главата Wrap
Tracker и слушалки за звук. За беспрекорна работа во Quest3D, мора да биде
програмирана поддршка со сите движења и звучни ефекти во програмскиот јазик
С++.
Изработени се програмски кодови за стерео звукот, за калибрирање на
движењата на самиот сензор, за нулта позиција на сензорот и пратење на
движењето во сите оски. Во секој од програмските кодови се користи соодветна
подготвена библиотека на податоци. Користен е “if” циклусот кој се применува
меѓу резултатите на пресметката за програмата да ја изврши активноста или да
продолжи по одреден правец. На сите канали кои ќе се користат во Quest3D им се
доделува почетна вредност т.е. се иницијализираат. На крајот од секој код е
дадена наредба која кажува како да се поврзуваат каналите при нивното
работење, за да може програмот да ги стартува и да ги примени нашите претходно
зададени наредби.
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Слика 8.29 Програмски код за исклучување на стерео звукот
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Слика 8.30 Програмски код за вклучување на стерео звукот
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Слика 8.31 Програмски код за исклучување на калибрацијата на сензорот
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Слика 8.32 Програмски код за вклучување на калибрацијата на сензорот
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Слика 8.33 Програмски код за нулта позиција на движењето
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Слика 8.34 Програмски код за сите оски на движење
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9
Анализа на резултатите
од истражувањето

Во ова поглавје се презентирани резултатите од
извршената анализа на повеќе мерки на креираните модели
и нивна споредба на различни компјутерски системи.

Филип Поповски, Докторска дисертација

9.1 Квалитет на графиката
Квалитетот на графиката во виртуелниот свет во голема мера зависи од:







Перформансите на компјутерскиот систем;
Јачината на графичката картичка на компјутерот и нејзината меморија;
Резолуцијата на мониторот или дисплеите монтирани на главата;
Софтверот за изработка на 3Д моделот (3D Studio Max);
Софтверот за виртуелна реалност (Quest3D);
Вештината на креаторот.

Двата модели, спортската сала и авионскиот мотор се креирани во 3D
Studio Max. Најнапред направената споредба помеѓу реалните објекти и оние
креирани во Quest3D успешно се вклопуваат. Изгледот на виртуелната спортска
сала во целост ја опфаќа реалната спортска сала со сите нејзини објекти и
околина, па споредено со реалниот објект во голема мера успешно е изработен
моделот со неговата виртуелната околина.
При изработката на виртуелната околина искористено е осветлување од
еден извор на директна надворешна светлина и два точкести извори на светлина
поради комплексноста на сцената која е составена од огромен број на полигони, за
кои е потребна солидна компјутерска конфигурација. Истото се однесува и на
текстурите кои се креирани. Секој дел од спортската сала претставува посебна
текстура, па затоа се внимаваше тоа да не бидат големи слики, а истовремено да
биде запазен квалитетот на графиката. Во голема мера вистинскиот и виртуелниот
објект се совпаѓаат.
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Слика 9.1 Споредба на спортската сала на реалниот и виртуелниот објект
Истото се однесува и за авионскиот мотор и неговата околина. Сите делови
претставуваат посебна целина со свои движења, осветлувања и засенувања. Секој
дел претставува посебна текстура осветлена со еден директен извор на светлина.
Добиениот резултат е реалистична виртуелна средина во која се запазени сите
интеракции во неа, така што корисникот ќе се чувствува природно и слободно.
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Слика 9.2 Авионскиот мотор и неговиот реалистичен ефект

9.2 Перформанси на системот за рендерирање
Перформансите на системот се многу важна карактеристика при
рендерирањето во реално време. Ако апликацијата прикажува минимум 10 слики
во една секунда се смета дека е во реално време. Истражуваните модели
прикажани во ова докторска дисертација се одвиваат со брзина од минимум 25
слики во секунда преку целото време на користење. Во екстремни случаи, може да
се доведе брзината да биде до 60 слики во секунда. Тоа значи дека корисникот ќе
се чувствува удобно во ваква виртуелна средина. Од направената споредба на
различните компјутерски системи е заклучено дека за работа во реално време на
моделите треба компјутерскиот систем да има минимум 1GB RAM и солидна
графичка карта која поддржува DirectX 10. Графичките картички кои се користени
при тестирањето се со добри перформанси што немаше проблем при самата
работа. Брзината на процесорот треба да е минимум 1GHz за да се прикажува
сцената без прекини, а нашите системи беа повеќе од доволни за да нема никакво
заостанување на сликите и рендерирањето во реално време. Поради брзината на
рендерирање во некои случаеви доаѓа до ефект на motion blur 9.

Motion Blur е ефект кој го нагласува чувството на брзина и растојание кај анимациите со тоа
што прави приближните објекти да бидат позаматени од оние кои се наоѓаат на поголемо
растојание.
9
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Слика 9.3 Брзина на рендерирање преку 25 слики во секунда и
ефект на motion blur
Преглед на добиените резултати е даден во табелата 9.1 од каде се гледа
дека двата компјутерски системи Toshiba Satellite A660 и HP Z210 Workstation
имаат добри перформасни при процесот на рендерирање во реално време со
брзина на рендерирање од минимум 25 слики во секунда и одличен квалитет на
графика.
Табела 9.1 Зависност на виртуелната околина од перформансите на системот

Категорија

Toshiba Satellite A660

HP Z210 Workstation

Квалитет на рендерирање

Одлично

Одлично

Брзина на рендерирање

Одлично

Одлично

Рендерирање во
реално време
Интеракции помеѓу
корисникот и објектите во
реално време
Осветлување на околината
во реално време
Минимални перформанси
на системот за
рендерирање во реално
време

Да, минимум 25 слики
во секунда

Да, минимум 25 слики
во секунда

Да

Да

Да

Да

Процесор - 1GH
РАМ Меморија – 1GB
Графичка карта која
поддржува DirectX 9

Процесор - 1GH
РАМ Меморија – 1GB
Графичка карта која
поддржува DirectX 9
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Брзината на движење во самата виртуелна околина е различно во
зависност од начинот на прикажување. Секако на тоа влијаат хардверските
компоненти на системот, но и самата резолуција. При различна резолуција на
прикажување имаме и различни времиња на движење, како во работната верзија
така и во извршната верзија во Quest3D. Во табелата 9.2 се дадени времињата на
движење на 100 единици на ист компјутерски систем Toshiba Satellite A660 при
различни резолуции во работна и извршна верзија.
Табела 9.2 Споредба на времињата на движење во виртуелната околина при
различни резолуции

Резолуција

Работна верзија
(.cgr) датотека

Извршна верзија
(.ехе) датотека

640х480

54,2 секунди

52,1 секунди

800х600

61,1 секунди

55,3 секунди

1024х768

67,5 секунди

62,2 секунди

1366х768

74,0 секунди

66,0 секунди

Слика 9.4 Зависност на времето на движење во виртуелната околина од
резолуцијата на 100 единици при работна и извршна верзија во Quest3D
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9.3 Интеракции во виртуелната околина
Интеракциите во виртуелната околина помеѓу корисникот и објектите се
значајна карактеристика во самата околината. Пред сè, тие интеракции се
однесуваат на прифаќањето, поместувањето и движењето на самите објекти,
нивното осветлување и сенките кои произлегуваат од тоа осветлување, силата на
земјината тежина која делува на објектите да не лебдат во слободниот простор,
проодните и непроодните површини низ кои може корисникот да минува, како и
менувањето на положбата на некои објекти. Во двата истражувани модели
интеракциите се одвиваат во реално време.
Во првиот модел, интеракциите помеѓу корисникот и објектите во
спортската сала се однесуваат на прифаќањето на топката, нејзиното исфрлување
и движење, поместувањето на објектите во салата за вежбање, непроодноста низ
цврсти тела, движењето на корисникот низ влезните врати на салата, како и
движењето во самата виртуелна околина. На сите овие интеракции дејство има
силата на земјината тежа и истите се однесуваат според законите на физиката.
Целиот процес се одвива во реално време и нема никакви задоцнувања во самиот
процес на рендерирање.

Слика 9.5 Интеракции помеѓу корисникот и објектите во спортската сала и
нејзината околина
Исто така, осветлувањето во сцената и сенките кои произлегуваат од
самите објекти се според физичките закони. Со придвижувањето на светлосниот
извор од исток кон запад, поместувањето на сенките на објектите во спортската
сала и во нејзината околина е спротивно на изворот на светлина. Надворешната
светлина во салата влегува преку прозорците, односно со секое оддалечување на
светлосниот извор доаѓа до затемнување на сцената и внатрешноста на салата.
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Поради тоа додадено е рефлекторско осветлување за подобар преглед во салата и
тоа 2 рефлектори се додадени во самата сала и 1 во соблекувалната. Движењето е
во реално време со минимум 25 слики во секунда.

Слика 9.6 Осветлување на околината и движење на сенките и објектите
во реално време
Во табелата 9.3 е дадена зависноста на интеракциите помеѓу корисникот и
објектите во виртуелната околина на салата од перформансите на компјутерскиот
систем Toshiba Satellite A660. Од самата табела може да се види дека брзината на
интеракција е подобра при работа во извршната верзија на софтверот. Самиот
модел на спортската сала содржи голем број на полигони што допринесува
процесот на интеракција понекогаш да задоцнува во работната верзија што не е
случај во извршната верзија.
Табела 9.3 Споредба на брзината на интеракција помеѓу корисникот и објектите
во спортската сала во работна и извршна верзија

Категорија

Работна верзија

Извршна верзија

Задоцнето време на интеракција

Во ретки случаи

Не

Брзина на интеракција помеѓу
корисникот и објектите

Добра

Одлична

Перформанси на компјутерскиот
систем

Добри

Одлични
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Во вториот модел, интеракциите помеѓу корисникот и авионскиот мотор се
однесуваат на зависноста на движењето на перките од придвижувањето на
тастерот, како и расклопувањето на самиот авионски мотор. Делувањето на силата
на земјината тежа доведува перките да се движат и однесуваат според законите на
физиката. Целиот процес се одвива во реално време и нема никакви заостанувања
во самиот процес на рендерирање.

Слика 9.7 Интеракции помеѓу корисникот и перките на авионскиот мотор
Осветлувањето на виртуелната околина и движењето на сенките даваат
реалистичен изглед на околината. Сцената е осветлена со директно осветлување и
со секое придвижување на светлосниот извор, сенките се придвижуваат спротивно
на изворот на светлина. Небото исто така се затемнува со оддалечувањето на
светлосниот извор. Со секое придвижување на потенциометарот како алатка за
вклучување на моторот, брзината на моторот и на самите перки се зголемува или
намалува, а тоа произведува силен и остар звук. Сите овие дејствија се случуваат
во реално време, а тоа доведува до удобно и реално чувство на корисникот во
виртуелната сцена.
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Слика 9.8 Осветлување на виртуелната околина и движење на сенките од
авионскиот мотор во реално време
Во табелата 9.4 е дадена брзината на интеракциите помеѓу корисникот и
перките на авионскиот мотор во зависност од перформансите на компјутерскиот
систем Toshiba Satellite A660. Од самата табела може да се види дека брзината на
интеракција е иста во работната и извршната верзија на софтверот. Тоа се должи
на малиот број на полигони од кои е составен авионскиот мотор.
Табела 9.4 Споредба на брзината на интеракција помеѓу корисникот и авионскиот
мотор во работна и извршна верзија

Категорија

Работна верзија

Извршна верзија

Задоцнето време на интеракција

Не

Не

Брзина на интеракција помеѓу
корисникот и објектите

Одлична

Одлична

Перформанси на компјутерскиот
систем

Одлични

Одлични
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Во ова поглавје дадено е резиме на главните резултати
проследени со соодветни заклучоци. На крајот се дадени
насоки за идни истражувања.
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10.1 Заклучок
Оваа докторска дисертација не одведе на повисоко ниво во напредните
техники во компјутерската графика. Разработен е комплетниот процес низ кој
треба да помине еден компјутерски генериран 3Д модел при креирање на
апликации за виртуелна реалност. Обработени се основните и напредни функции
како и корисничкиот интерфејс на софтверот за 3Д моделирање 3D Studio Max.
Откако се креирани 3Д моделите, истите се експортираат во софтвер за виртуелна
реалност. Потрагата по ваков софтвер претставуваше сложен процес, ако се земе
во предвид нивната многубројност. Многу од нив не беа во интересот за
истражувањето, додека само четири софтвери ги исполнуваа критериумите за
истражување. Тоа се Quest3D VR, Vizard VR, EON Reality и VRX. Секој од нив има
некаква поддршка за хардверски додатоци или вклучува алатка за развој на
софтвер SDK. Кај повеќето од нив програмирањето е во C++, Python итн. Водечки
во неговата област според направеното истражување е Quest3D. Се работи со
голема збирка на моќни блокови за градење на апликацијата, што го прави доста
флексибилен за употреба. Во Quest3D се работи во реално време, односно
директно на крајниот резултат и секоја промена е директно достапна. Тој е
софтвер кој ги исполнува сите побарувања за изработка на виртуелна околина со
висок степен на реализам во реално време.
За истражувањето во областа на научната визуелизација во виртуелната
реалност, вклучени се неколку главни истражувачки теми како околини за развој
на апликации за виртуелна реалност, дизајн на виртуелна околина, техники на
интеракција помеѓу објектите и виртуелна околина, техники за интерактивна
визуелизација на податоци и пресметки на квалитетот и брзината на
рендерирањето на различни компјутерски системи.
Креирањето на виртуелна околина во Quest3D претставува процес во кој
најнапред се прибираат сите потребни информации, димензии, бои и слично за
реалните модели, според кои ќе се изработуваат виртуелните модели. За
потребите на истражувањето се изработени 2 модели и тоа машински дел т.е.
авионски мотор и веќе постоечки објект, спортската сала Форца во Скопје. Салата
и нејзината околина се визуелизирани со висок реализам така што не постои
голема разлика помеѓу постоечкиот објект и виртуелната околина изработена во
Quest3D. Истото се однесува и за авионскиот мотор кој е визуелизиран да биде
отворен од едната страна за научни потреби и идни научни испитувања.
Квалитетот на графиката и на двата модели е одличен и овозможува прикажување
на секакви екрани. Нејзината зависност е од перформансите на компјутерскиот
систем и графичката картичка што ја содржи. Од спроведените истражувања на
повеќе компјутерски системи е заклучено дека таа треба да е со добри
перформанси, да има поддршка за Microsoft DirectX 9 со што софтверот ќе работи
беспрекорно.
Интеракциите помеѓу корисникот и објекти во виртуелната околина се
реални и според законите на физиката. Тоа се однесува на нивните движења на
кои делува силата на земјината тежа, начинот на прифаќање и пуштање на
објектите, интеракциите на корисникот со цврсти објекти и непроодноста низ нив,
звучните ефекти кои го доловуваат реалното чувство во околината. Осветлувањето
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на околината е друга важна карактеристика преку која корисникот го доловува
реалниот изглед на околината. Тоа се однесува на паѓањето на надворешната
светлина врз објектите во самата виртуелна околина и нејзиното однесување.
Зголемувањето и намалувањето на јачината на светлосната енергија влијае на
затемнувањето на околината, јачината на сенките и намалената видливост.
Движењето на сенките, нивното однесување и затемнувањето се во реално време,
со што корисникот се чувствува удобно и реално во изградената виртуелната
околина. Авионскиот мотор доловува и звучен ефект при работа на неговиот мотор
со што уште повеќе го зголемува ефектот на реализам и чувство на имерсија.
Од направените истражувања е заклучено дека овој систем работи
подеднакво добро на двата испитувани компјутерски системи. Квалитетот на
графиката и брзината на рендерирање се одлични, додека рендерирањето е во
реално време со минимум 25 слики во секунда. Работата во извршната верзија
дава подобри резултати за разлика од работната верзија при различни резолуции.
Тоа се однесува на движењето во самата виртуелна околина како и брзината на
интеракција помеѓу корисникот и објектите.
Со воведувањето на додатна хардверска опрема како што е Vuzix Wrap
1200 DX-VR ова истражување не одведе на едно повиско ниво во полето на
виртуелна реалност. Прикажувањето на виртуелниот свет е на високо ниво и во HD
резолуција. Програмираната поддршка на системот за пратење на движењето на
главата Wrap Tracker го направи ова истражување да има високо ниво на имерсија
во која секој корисник ќе се чувствува удобно.
Меѓутоа, технологијата на визуелизација во виртуелната реалност се уште
има многу да се развива и надградува. Покрај побарувањата за добри
компјутерски системи, таа има голем број на недостатоци. Пред сè тоа се должи на
скапата додатна опрема со недоволен квалитет, непостоењето на стандарди за
хардвер и софтвер. Со веќе постоечката опрема, оваа технологија наоѓа голема
примена особено кај симулатори во авионската и автомобилската индустрија, за
презентирање на анимации во реално време. Голема примена има кај 3Д видео
игрите кои ги прави посовршени и пореални за корисниците.

10.2 Насоки за идни истражувања
Технологијата на виртуелна реалност се уште има голем број недостатоци
кои со време треба да се подобрат, како што се: повеќе реално рендерирање,
максимизирање на брзината на рендерирање, минимизирање на системот на
латентност, поточен и поширок спектар на следење и подобра акустична и
хаптичка виртуелна околина. Заради ова треба да се воведат подобри стандарди
за виртуелна реалност, како за хардверот така и за софтверот.
Истражуваните модели имаат доста работи кои се оставени за идните
истражувачи да ги надополнат и развиваат. Пред сè тоа се должи на
разработување на моделите во разни временски прилики како дожд, снег,
земјотрес, поплава и како тие ќе влијаат врз корисникот и виртуелната околина.
Со усовршување на самите додатоци за виртуелна реалност ќе имаме поголема
интерактивност со взаемни сили помеѓу објектите и предметите и нивното влијание
врз корисникот.
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Во контекст за научната визуелизација во виртуелната реалност,
интеракциите уште долго време ќе бидат важно прашање и тема за идните
истражувања. Изборот и манипулација на предметите и навигација во виртуелната
околина генерално се уште се на незадоволително ниво. Можните подобрувања
вклучуваат додатоци како системи за пратење на движењето на екстремитетите на
корисниците како и препознавање на самите корисници. Употреба на глас како
дополнителен влезен уред и препознавање на говор има потенцијал да ја подобри
природната комуникација помеѓу човекот и компјутерот во виртуелната средина.
Алатките за визуелизација се очекува да бидат повеќе интерактивни со многу брза
реакција во реално време и при големи и сложени процеси.
Широко перспективна област за идни иновативни истражувања е исто така
заедничката визуелизација во виртуелни околини. Во последните години, фразата
„телеколаборација", кога повеќе учесници комуницираат заедно едни со други
преку мрежа, е воспоставена. Конечно, може да се запрашаме дали некогаш ќе се
користи виртуелната реалност и научната визуелизација без програмери или
даватели на услуги. За жал, оваа технологија и нејзините системи се уште се многу
тешки за користење особено за луѓе кои не се експерти во оваа област.
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