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Θέµα 1.  
Υπολογίστε έναν πίνακα µετασχηµατισµού που να µετασχηµατίζει τα; ∆εδοµένα από 
καθολικό σύστηµα συντεταγµένων σε σύστηµα συντεταγµένων παρατηρητή (WCS VCS), 
δεδοµένης της θέσης του παρατηρητή C  και των διανυσµάτων , ,N U V (εµπρός, δεξιά και 
πάνω κατευθύνσεις του συστήµατος παρατηρητή). 
(2 µονάδες) 
 
Θέµα 2. 
Αν είχαµε θέσει τον depth buffer σε κατάσταση ελέγχου LEQUAL (<=) pass και είχαµε 
ταξινοµήσει τα πολύγωνα πριν τα περάσουµε από το scan-conversion κατά αύξουσα σειρά 
βάθους (πρώτα οι µικρότερες τιµές), ποιο από τα παρακάτω ισχύει σε σχέση µε το να 
ερχόντουσαν αταξινόµητα τα δεδοµένα; 
Θα γίνουν [ περισσότεροι | λιγότεροι | ισόποσοι ] έλεγχοι ταξινόµησης βάθους και  
[ περισσότερες | λιγότερες | ισόποσες ] ενηµερώσεις του frame buffer. 
(1 µονάδα) 
    
Θέµα 3.  
Περιγράψτε τα βήµατα του αλγορίθµου Stenciled Shadow Volumes. ∆ώστε επίσης τις 
αντίστοιχες καταστάσεις στις οποίες πρέπει να βρίσκονται οι µεταβλητές ελέγχου του Stencil 
Buffer (τελεστής, π.χ. inc/dec, συνθήκη αλλαγής τιµής, συνθήκη αποδοχής fragments) και 
του z-buffer (συνθήκη αποδοχής fragment, π.χ. always, less κλπ, ενεργοποίηση ή µη του z-
buffer κλπ)  
(2 µονάδες)  
 
Θέµα 4.  
∆ηµιουργείστε µια συνάρτηση απεικόνισης υφής η οποία να παίρνει ως συνήθως ως είσοδο 
τις συντεταγµένες σε WCS ενός σηµείου και να επιστρέφει ένα ζεύγος u,v συντεταγµένων 
υφής σύµφωνα µε την προοπτική προβολή (projective mapping). 
(1 µονάδα) 
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Θέµα 5. 
∆ώστε τη σύνθεση µετασχηµατισµών που απαιτείται για την τοποθέτηση των 2 τµηµάτων 
του tank του σχήµατος (cabin, tank body) έτσι ώστε να απεικονιστεί σωστά στις θέσεις 
Α,Β,Γ και ∆. ∆ίνονται:  
Α) Θέση Α=(75,10,-10) 
Β) Θέση Β=(55,18,-17), κλίση ∆ = 30 µοίρες 
Γ) Θέση Ε=(70,30,-40), Θέση Ζ=(100,60,-40), θ = -90 µοίρες (καµπίνα) 
∆) Θέση ∆=(45,70,-80), κλίση ∆ = κλίση Γ, θ = -135 µοίρες (καµπίνα) 
Offset καµπίνας από σώµα = (2,5,0) 
(4 µονάδες) 
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