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УВОД
Този дисертационен труд е посветен на архитектурата, дизайна, етапите на
изграждане и възможните приложения на една отворена, гъвкава, разпределена, многопотребителска, хибридна система за геометрично моделиране, базирана на отворена хибридна (нехомогенезирана) представяща схема.
Разглежда се и прототипната реализация на експерименталната софтуерна
рамка (framework) OpenF, предназначена за подпомагане изграждането на отворени
хибридни системи за геометрично моделиране, и представляваща основна практическа програмна реализация на настоящата разработка.
Обект на изследването на този дисертационен труд са хибридните представящи схеми в геометричното моделиране и системите за геометрично моделиране,
базирани на тях.
Предмет на изследване са отворените хибридни (нехомогенезирани)
представящи схеми и техните приложения, чрез използването на отворени
хибридни системи за геометрично моделиране.
Основната цел на дистанционния труд е да се създаде модел на отворена
хибридна система за геометрично моделиране, базирана на отворена хибридна (нехомогенизирана) представяща схема.

Въведение
Още от началото на развитието си компютърната графика ([1], [2], [3], [4], [5],
[6] и др.) дава съществен тласък както на развитието на компютърните системи, така
и на техниките за създаване на алгоритми, програмирането и езиците за програмиране. Наред с това тя прилага много от постиженията на математиката, като използва
резултати от геометрията (аналитична, диференциална), топологията, анализа, числените методи и почти всички други нейни области.
Едно голямо направление в компютърната графика, наречено геометрично моделиране ([7], [2], [8], [9], [10]), има тясна връзка с моделирането, моделите, системите, теория на информацията и др. Геометричното моделиране включва теории, методи
и системи, насочени към създаването на информационно пълни представяния на три10

мерни реални обекти, които дават възможност да се изчисли автоматично всяко добре
определено геометрично свойство на описваните обекти [2].
Моделите на тримерните обекти (тела) имат множество приложения. Те се
използват за проектиране на детайли и системи, анализ на свойствата им още преди
да са произведени, автоматизирано производство и др. Основното им предназначение
в рамките на компютърната графика (КГ) е и си остава визуализацията им. Тя подпомага изброените приложения, но може да бъде и основна цел на моделирането –
например компютърно генериран филм, рекламно изображение, клип и др.
За да могат моделите да бъдат обработвани от компютърните системи, те
трябва да бъдат представени в паметта им. Тогава те могат да бъдат обработвани,
преобразувани и в крайна сметка изобразени под една или друга форма. Един от
проблемите е изборът на представяне. Различните цели водят до избор на една или
друга представяща схема (такива като B-Rep, F-Rep и др.), защото всяка една от тях
има предимства и недостатъци, подходяща е за едно и неподходяща за друго приложение, бърза е при прилагането на определени алгоритми, а при други – не.

Актуалност на проблематиката
Факт е, че една от най-използваните представящи схеми в геометричното моделиране, е граничното представяне (B-Rep). За него има разработени десетки алгоритми, съществено използващи неговите особености и удобства. Съществуват
множество програмни системи и библиотеки, базирани на този метод за описание на
геометрична информация (CAD/CAM/CAE, изследователски системи, системи за
компютърна анимация, игри и др.). Създадени са хардуерни реализации, спомагащи
по-бързата визуализация. Нещо повече, много често под геометрично моделиране се
разбира (неправилно) именно използването на тази схема.
В последните години бурно се развиват изследванията и разработките в една
сравнително нова представяща схема – така нареченото функционално представяне
(Function(al) Representation, F-Rep) [11] [12] [13]. Тя се основава на описанието на телата от сцената с помощта на (неявни) функции, R-функции и др. Теоретично тя не е
толкова нова и се появява още през 60-те години в работите на В. Рвачев [14], [15]. Тази схема позволява лесно интегриране с елементи от други добре познати представящи схеми като CSG, B-Rep и др. Единствената сериозна причина, поради която F-Rep
не се е разпространила досега, е необходимостта от извършването на голям обем
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изчисления за получаването на резултати от някои от алгоритмите, като например
алгоритмите за визуализация. Предимствата обаче са много повече, а и с нарастването на изчислителната мощност на компютърните системи този недостатък започва да
губи своето значение. Практиката показва, че предимствата на различните представящи схеми се допълват взаимно в хибридните системи за геометрично моделиране.
Разбира се, една такава система трябва да бъде отворена по отношение на използваните представящи схеми, защото това би довело до по-голяма приложимост,
съвместимост със съществуващите широко разпространени схеми, лесна адаптация и
разширяване с евентуално нововъзникнали представящи схеми.
Напоследък наличието на по-голям брой възможности на приложенията се цени повече и тяхната скорост не е толкова важна. F-Rep е една от най-мощните
известни представящи схеми в компютърната графика. Тя предлага лесна интеграция
на възможности от други широко разпространени представящи схеми. Понякога FRep е много по-ефективна и по-икономична от B-Rep. Тези особености я правят много привлекателна за използването ѝ в бъдещите приложения. Единственият факт, който (засега) спира по-широкото разпространение на F-Rep е липсата на специализиран
хардуер за бърза визуализация на F-Rep базирани модели. Обаче с развитието на
компютърните системи, графичните ускорители и GPGPU процесорите това скоро ще
се промени [16] и ще отвори вратата за широкото приложение на F-Rep.
Факт е и че на практика всички съвременни системи за геометрично моделиране (например 3DS Max, Autodesk Maya, Blender и др.) използват (фиксирани)
хибридни представящи схеми. Това показва широката приложимост на този тип схеми, т.е. може да се каже, че те са актуални от гледна точка на приложенията. Използват се добре познати фиксирани комбинации, които са хомогенезирани „на ръка“, и
голяма част от алгоритмите и приложенията са съобразени с конкретната комбинация
от представящи схеми. Това има някои предимства, с оглед развитие на системите,
по-голяма свобода за потребителите им и по-голяма гъвкавост на представящите схеми. Системите, които използват по-богат набор от представящи схеми (позволяват
сравнително лесно той да може да бъдат разширен), често са ограничени до използва нето само на някакъв алгоритъм (например визуализация). Такива системи за визуализация (POV-Ray [17] и други) са базирани на алгоритми от класа на Ray tracing
([18], [19]), който е силно непретенциозен към вида на описанието на сцената, която
визуализира. Това не прави нехомогенизираните схеми по-неактуални, а напротив,
12

това е още едно потвърждение, че е необходимо да се положат усилия за изследване
на тази актуална тематика. Нехомогенизираните хибридни схеми за геометрично моделиране биха имали предимство най-вече от гледна точка на потребителите, защото
те не трябва да се съобразяват с вида на схемата на използваните модели при желание
за комбинирането им, или пък да трябва да конвертират „на ръка“ към едно от
представянията (още повече, че при конвертиране може да се загуби невъзвратимо
част от информацията в геометричните модели).
Друга тенденция в развитието на системите за геометрично моделиране е
стремежът да се оползотворяват напълно специализираните графични съвременни
софтуерни и хардуерни средства (като например OpenGL, OpenCL, CPU, GPU,
GPGPU, многоядрени CPU, клъстери от компютърни системи, гридове, cloud инфраструктура и др.).
Всичко казано до тук води до извода за актуалността на изследванията в
областта на хибридните/хетерогенните системи и в частност системите за геометрично моделиране. Създаването и експериментите със системи от този вид е много актуално и е със силна степен на приложимост в практиката.

Цели и задачи
Основната цел на този дисертационен труд е да се създаде модел на отворена
хибридна система за геометрично моделиране базирана на отворена хибридна
(нехомогенизирана) представяща схема. С помощта на този вид системи ще може
да се изследват различните аспекти на F-Rep, взаимовръзката му с другите известни
представящи схеми и хибридните представящи схеми в геометричното моделиране.
Разбира се, като доказателство за възможността за изграждане на такива системи на
базата на създадения модел, ще бъде изграден прототип на софтуерна рамка
(framework) OpenF за разработка на отворени хибридни системи за геометрично моделиране (ОХСГМ) и чрез него ще бъдат създадени конкретни приложения на
практика.

Основни подцели и задачи:
1. Да се направи обзор на представящите схеми в геометричното моделиране,
както и на системите за геометрично моделиране. Да се направят анализ и
сравнение на възможностите, предимствата и недостатъците на (фиксираните)
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хибридни схеми и хибридните системи за геометрично моделиране (ХСГМ).
1.1. Да се направят анализ и описание на известните представящи схеми в
съвременните системи за геометрично моделиране.
1.2. Да се направят анализ и описание на съществуващите хибридни схеми.
1.3. Да се направят анализ и описание на съществуващите хибридни системи,
свързани с компютърната графика.
2. Да се създаде модел (концепция) на отворена хибридна система за геометрично моделиране (ОХСГМ), базирана на отворена хибридна представяща
схема (ОХПС).
2.1. Да се дефинират изисквания към ОХСГМ, базирана на ОХПС.
2.2. Да се създаде модел (концепция) за отворена хибридна представяща схема
(ОХПС), т.нар. отворен хибриден граф на сцената (ОХГС).
2.3. Да се създаде концепция за начина на взаимодействие на потребителите с
отворена хибридна представяща схема (ОХПС/ОХГС).
2.4. Да се създаде концепция за начините за използване на съвременен графичен и друг хардуер в ОХСГМ.
3. Да се проектира, реализира и тества прототип на софтуерна рамка (framework)
OpenF за създаване на ОХСГМ.
3.1. Да се избере архитектура и да се проектира прототип на софтуерната
рамка OpenF с използването на добри практики и съвременни методи за
обектно-ориентиран дизайн (шаблони за дизайн и други).
3.2. Да се реализира, документира и тества прототип на системата OpenF –
Ядро и набор от основни разширяващи модули (B-Rep, F-Rep, Ray tracing
визуализация, полигонизация, визуализация на полигонални модели с
OpenGL и др.). Тестването да е на базата на система от тестови случаи.
4. Да се използва на практика прототипът на софтуерна рамка OpenF за учебни,
изследователски и приложни цели, което да докаже предимствата на ОХСГМ,
базирани на ОХПС.
4.1. Да се реализира проста демонстрационна система за геометрично моделиране (наречена OpenStudio) с използването на OpenF – Ядро. Да се реализират други приложения, доказващи приложимостта на модела и на
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софтуерната рамка за практически/приложни цели.
4.2. Да се използва системата за изследователски цели и да се оцени приложимостта ѝ при изследване на F-Rep.
4.3. Да се използва системата за учебни/образователни цели. Да се оцени интересът на студентите при представянето на системата. Да се използва
системата (или части от нея) за основа на дипломни работи и други студентски проекти.

Структура на дисертационния труд
В глава 1 на този дисертационен труд е направен обзор (Подцели и задачи 1.)
на някои от най-важните и най-използвани представящите схеми в съвременните
системи за геометричното моделиране. Направено е проучване и сравнение на системите за геометрично моделиране. Анализирани са и са сравнени възможностите, предимствата и недостатъците на (фиксираните) хибридни схеми и хибридните системи
за геометрично моделиране.
В глава 2 е разработен и описан модел (концепция) на отворена хибридна
система за геометрично моделиране (ОХСГМ), базирана на отворена хибридна
представяща схема (ОХПС). Тази част от работата представлява описание на
постигнатото основно по Подцели и задачи 2.
В глава 3 са разгледани (Подцели и задачи 3.) архитектурата и реализацията на
прототип на софтуерна рамка (framework) OpenF, предназначена за основа и лесно
създаване на ОХСГМ, базирани на ОХПС.
В глава 4 са описани приложенията на OpenF при създаването на няколко
конкретни ОХСГМ и някои други резултати. Изложени са постигнатите резултати по
Подцели и задачи 4. Те показват приложимостта на разработения модел на ОХСГМ,
както и неговите предимства.
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1.1 ОБЗОР НА СИСТЕМИТЕ ЗА
ГЕОМЕТРИЧНО МОДЕЛИРАНЕ
В тази глава е направен обзор на някои от най-важните и най-използвани
представящи схеми в съвременните системи за геометрично моделиране. Направено е
проучване и сравнение на системите за геометрично моделиране. Направен е анализ
и сравнение на възможностите, предимствата и недостатъците на (фиксираните)
хибридни схеми и хибридните системи за геометрично моделиране. Целта е да се
натрупат знания за съществуващите системи за геометрично моделиране и да се набележат свойства и характеристики, които са техни силни или слаби страни. Това ще
спомогне за създаването на концепция за отворена хибридна система за геометрично
моделиране, базирана на отворена хибридна представяща схема.

1.1. Основни понятия
В този дисертационен труд съществено се използват някои фундаментални понятия от информатиката, компютърните науки, компютърната графика и др. Тук
накратко ще се спрем на техните дефиниции (така както ще ги разбираме по-нататък)
и най-важните им свойства (от гледна точка целите на дисертационния труд).

1.1.1. Модел. Моделиране
В ежедневието на човек непрекъснато му се налага да използва модели и да
моделира. В своята дейност хората използват някакъв обект A, за да получат знания
относно друг обект B [2]. Дейностите на хората винаги следват някаква цел, т.е. моделите се създават съобразно тези цели. Ако искаме да разберем как изглежда новият
автомобил на наш приятел, ние може да използваме неговата снимка (модел), но тя
няма да ни е полезна, ако искаме да разберем как работи двигателят му. За тази цел
трябва да се използва друг, по-сложен модел. Следователно на всеки обект-оригинал
могат да съответстват множество модели (обекти-заместители) и те се определят от
целите, за които ги създаваме или ще ги ползваме.
Деф. Модел: Модел ще наричаме обект, който при определени условия и зададена цел може да замени друг обект (обект-оригинал).
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Важни свойства на моделите са [2]: Моделът е отражение на оригинала; Моделът е целево отражение; Моделът винаги се различава от оригинала; Моделът винаги
е краен; Моделът винаги е по-прост от оригинала; Моделът винаги е приближение до
оригинала; Инхерентност на модела, т.е. условия за приложимост при дадената цел;
Моделът има безусловно-истинно, условно-истинно и неистинно съдържание.
Класификации на моделите [2]: Познавателни и Прагматични; Статични и Динамични; Материални и Абстрактни (в това число и знаковите модели); Адекватни и
Неадекватни.
Когато човек построява, използва и усъвършенства модели, казваме, че той
моделира. Моделирането е неизбежно във всяка целенасочена човешка дейност [2].
Деф. Моделиране: Моделиране се нарича процесът на създаване, използване
или усъвършенстване на модели.
Всеки, който моделира, трябва да може да даде отговор на следните въпроси
[2]: Кой е обектът-оригинал; Кой е моделът (обектът-заместител); Каква е целта на
моделирането; С какви средства се реализира моделът; Какви качества притежава моделът.
Моделите имат свой жизнен цикъл. Те възникват, развиват се и в крайна
сметка отстъпват място на по-съвършени модели. Моделирането е трудно осъществимо ефективно без моделиране на самото моделиране, т.е. без алгоритмизация на моделирането. Практиката обаче показва, че не съществува единствен, пригоден за
всички случаи, алгоритъм за моделиране. Причините за това са много, но основните
са [2]:
● Средата, в която работи моделът, е различна и трудно се пренася опитът от работата върху един модел без изменение върху друг;
● Изискванията към моделите обикновено са противоречиви (пълнота –
простота, ефективност – загуби и др.) и много от дейностите в процеса на
моделиране зависят от това какъв компромис ще се направи;
● Моделирането трябва да отстрани някаква неопределеност в нашите
знания, но винаги съществува неопределеността какво точно трябва да се
отстрани. По-лесно е недостатъците в модела да бъдат открити и отстранени
в процеса на моделиране, отколкото да бъдат предвидени предварително;
● Моделирането е творчески процес и не е осъществимо без не17

формалните способности на интелекта. Това превръща дейността моделиране в изкуство.
Изводи и оценки: Създаването и използването на модели е неразривна част от
компютърната графика. Голяма част от създаваните в нея модели са математически
модели, описващи реалния свят. Основната цел на повечето модели в компютърната
графика е създаването на изображения, съответстващи на тези модели (визуализация), и даващи визуална представа за моделирания обект. Изображенията също са вид
модели, както на модела, така и на реалния обект, който моделът представя.
Една от най-важните подобласти на компютърната графика е геометричното
моделиране. Създаването, обработката, усъвършенстването на модели, описващи визуално (и не само) обекти, процеси или явления от реалния свят (и не само), както и
получаването на информация от тях, е ключов момент в компютърната графика. Една
от задачите на дисертационото изследване е да се направи по-свободно (отворено) и с
по-малко фиксирани ограничения създаването на модели в софтуерните системи, и в
частност системите за геометрично моделиране.

1.1.2. Системи
Понятието система е общонаучно. Затова съществуват много определения за
него. Това е естествено, тъй като определението е езиков модел, а моделите са целеви. Тук ще приведем едно общоприето определение [2].
Деф. Система: Системата е съвкупност от взаимосвързани елементи, обособени от средата и взаимодействащи си с нея като цяло.
Системите са модели на реалността. Всяка система може да бъде описана по
различен начин, т.е. с различен модел. Съществуват няколко модела, които имат много голямо практическо приложение. Всеки от тях акцентира върху различен аспект от
системата (входове/изходи, елементи, структура). Всеки от тях е приложим при
различна цел, т.е. когато изучаваме, изграждаме или ползваме системата от различна
гледна точка или на определен етап.
Най-простият и в същото време много полезен модел на система, е т.нар. модел „Черна кутия“. В него системата се разграничава от обкръжаващата я среда, като
нейната граница (черна кутия) я отделя от средата и едновременно скрива съдържанието на системата. Този модел описва и как системата си взаимодейства със средата,
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т.е. какво ѝ влияе и с какво тя влияе на средата (входове и изходи). Самата граница не
се описва, а само се признава за съществуваща [2]. При този модел се знаят начините
за управление на системата (входовете), какво прави системата (изходите), но не и
„КАК?“ го прави.
Следващият модел е т.нар. модел на състава на системата. При него системата се описва чрез съставните си части. При модела „черна кутия“ се вижда, че обособеността и цялостността са външни свойства. Ако се разгледа вътрешността на
кутията, т.е. на системата (с цел да се разбере как изходите зависят от входовете), се
вижда, че тя е изградена от съставни части. Те се наричат елементи на системата. [2]
Елементите могат да бъдат: Елемент-атом (или просто атомарен елемент),
Елемент-подсистема (или просто подсистема). Състав на системата се наричат елементите (атоми и подсистеми), които я изграждат.
Разделянето на системата на елементи и подсистеми обикновено не е
еднозначно. Различните цели могат да формират различно разделение. Дори един човек може да раздели една система по различен начин.
Различните цели изграждат различен модел на състава. Моделът на състава е
йерархична структура на системата, изградена от нейните елементи, подсистеми,
техните елементи, подподсистеми и т.н.
Не винаги моделът на състава и моделът „черна кутия“ са достатъчни за
разбирането, изграждането или ползването на системата. За да функционира тя правилно, нейните части трябва да са свързани помежду си правилно. Трябва да бъдат
установени взаимовръзките между елементите на системата, т.е. да се определи кои
входове с кои изходи на елементите са свързани. [2] Съвкупността от необходимите и
достатъчни за достигане на целта отношения между частите на системата се нарича
структура на системата.
Моделът структура на системата е абстрактен модел, тъй като включва само
връзките между частите на системата, но не и самите части. В този модел се
включват само краен брой отношения, такива, които имат връзка и са съществени за
постигането на поставената цел. Свойствата на системата не са само съвкупност от
свойствата на елементите ѝ. Тя притежава и нови свойства, които възникват именно
поради специфичните връзки в нея.
Когато съберем трите модела („черна кутия“, състав и структура на системата) се получава модел структурна схема на системата, т.нар. модел „Бяла ку-
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тия“. В него се указват всички елементи, всички връзки между тях и връзките им със
средата. [2] Това е най-подробният и пълен модел на произволна система.
Системите могат да бъдат класифицирани по следните критерии [2]: Статични
и динамични; Естествени и изкуствени; Затворени и отворени; Силно и слабо свързани; Малки и големи; Прости и сложни.
Изводи и оценки: Казаното до тук за системите и моделите има приложимост
в компютърната графика. Нека се спрем на това как тези понятия се вписват в нея.
Представянията на телата при геометричното моделиране са системи, като и в същото време са и модели на геометрични обекти, изградени от поделементи, имащи взаимовръзки помежду си. Алгоритмите за визуализация са сложни системи,
взаимодействащи си със сложната среда на представянето на сцената. Системите за
геометрично моделиране работят с изброените до тук техни елементи. Средата на тези системи е компютърната система и потребителят, а те сами по себе си са сложни
системи и т.н.
Не на последно място, при реализацията на програми системи отново принципите, свойствата и методите, общовалидни за системите, влизат в употреба.
Програмната система ще има състав, структура и връзка със средата ѝ, както всяка
една система. При проектирането се използват много често модели „черна кутия“,
обектните интерфейси са модел „черна кутия“, реализацията на системата е „бяла кутия“, програмата е система и в същото време модел на някакви алгоритми, структурите от данни са системи и т.н.
Концепциите залегнали в основата на архитектурата и проектирането на прототипната реализация (OpenF) са директно отражение и следват тясно описаните в
тази точка обекти и терминология.

1.1.3. Информация
Когато един човек има в съзнанието си образ на някакво събитие, то казваме,
че този човек притежава информация за това събитие. Този образ (абстрактен модел)
може да е получен чрез директно наблюдение на събитието или от друг човек.
Информацията е важен компонент от съвременния живот. [20], [21]
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Деф. Информация: Когато една система A се намира в съответствие със
състоянието на друга система B, то ще казваме, че системата A притежава
информация за системата B.
Обикновено в компютърните системи информацията се представя (съхранява,
обработва) във вид на системи от знаци/сигнали (обикновено бинарни), наречени
данни. Данните трябва да са в съответствие със състоянието на системата, която те
описват. Данните притежават определен тип (формат).
По-нататък в текста ще използваме термините данни и информация
равноправно, без това да създава неяснота или неточност поради наличието на един и
същи контекст (компютърните системи). Когато става дума за информация, представена в компютърна система, ще имаме предвид данните в нея, които са в
съответствие с обект. Когато казваме данни за някакъв обект, процес или явление, ще
разбираме информацията за него такава, каквато тя би била (или е) представена в
компютърна система.
Въпреки голямото разнообразие на дейности, които могат да се извършват с
информацията, те могат да се групират в четири типа: събиране, обработка, съхранение и разпространение. Те се наричат още информационни дейности. [20]
Деф. Информационна дейност: Дейност, при която се събира, обработва,
съхранява или разпространява информация се нарича информационна дейност.
Разбира се, основните типове информационни дейности рядко се срещат в
чист вид, тъй като техните поддейности също са информационни дейности, но на
друго ниво на общност. Например обработката на информация предполага получаване на междинни резултати, а това налага временното им съхранение и др.
Боравенето с информация обикновено е процес, протичащ във времето, и за да
се прави разлика между абстрактните основни информационни дейности, се използва
понятието информационен процес. [20]
Деф. Информационен процес: Информационен процес се нарича всеки процес, при който от някаква информация, с която се разполага в определен момент
на определено място, в някакъв следващ момент и евентуално на друго място се
получава друга или същата информация.
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Всеки информационен процес може да бъде представен като комбинация
(система) от четирите основни процеса, като всеки от тях може да бъде разгледан като информационен процес и т.н. На Фиг 1.1 е показана общата схема на информационните процеси. Разбира се, при конкретен процес някои от връзките или
подпроцесите може да липсват.

събиране
съхранение

обработка
разпространение
Фиг 1.1: Информационен процес

В компютърните системи информацията се представя чрез данните в системата. Това означава, че основните видове информационни дейности трябва да се
изпълняват в тях над тези данни. Това става от така наречените алгоритмични дейности. Те са дейности по обработка на данни (съобщения). Събирането на данни в този вид системи става главно чрез техните входни устройства (от човека, от други
системи, от средата). Разпространението става чрез техните изходни устройства (към
човека, към други системи, към средата). Съхранението става в различните видове
памет, налични в системата (оперативна памет, външна памет и др.).
Изводи и оценки: Геометричната информация, като частен случай на информация, трябва и е подлагана на същите видове информационни процеси. От тук следва,
че всички основни процеси в системите за геометрично моделиране могат да бъдат
класифицирани като процеси по събиране, обработката, съхранение и разпространение на геометрична информация (или данни, описващи тази информация). От тук
идват и основните класове елементи, който участват в архитектурата на прототипната
реализация (OpenF).

1.1.4. Геометрично моделиране
Необходимостта от автоматизация на проектантската дейност с помощта на
компютър довежда до възникване и развитие на научното направление Геометрично
моделиране. То довежда до развитието на така наречените CAD системи [22], а в
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последствие до CAM [22] [23] и CAE системите [24]. Проблемите в това развитие са
били главно поради липсата на информационно пълни модели на тримерните тела.
Изследванията върху тези проблеми формират и развиват научното направление геометрично моделиране, което сега е съществена част от компютърната графика. [2]
[25]
Деф. Геометрично моделиране: Геометричното моделиране включва теории,
методи и системи, насочени към създаването на информационно пълни представяния на тримерни реални обекти, които дават възможност да се изчисли (по
възможност автоматично) всяко добре определено геометрично свойство на
обектите, които те описват.
Развитието на геометричното моделиране и приложенията му са свързано с някои въпроси [2]:
● Каква е спецификата на „компютърното“ моделиране и как се прилага
то в задачите на геометричното моделиране;
● Какъв трябва да е подходът за геометрично моделиране, така че приложимостта на изследванията в тази област да е максимално голяма;
● Какво е геометрична информация, какви са нейните свойства и какво
отражение има тя в компютърните системи;
● Могат ли освен геометричните свойства с описанията на обектите, да
бъдат свързани и други (физически) характеристики, за да бъдат използвани
съвместно с тях за решаването на по-широк кръг задачи (симулации и др.);
● Как да се изчисляват и ползват добре дефинираните свойства на моделите (визуализация и др.).
Дори и сега, когато има много отговори на тези въпроси и са постигнати много
резултати в изследването и приложението на геометричното моделиране, все още се
развиват някои от основните представящи схеми и свързаните с тях приложни алгоритми (визуализация и др.).
В геометричното моделиране, от гледна точка на компютърната графика, се
използват основните термини – обект, атрибут, модел и др. Те имат конкретизация за
целите на областта. Обект се нарича някакъв реален (физически) или концептуален
(мислен) обект, който трябва да бъде представен (описан). Атрибут се нарича всяко
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съществено свойство на обект, т.е. атрибути се наричат онези свойства, които имат
отношение към целта на моделирането. Всеки обект се дефинира като съвкупност от
атрибути. Атрибутите взимат стойностите си от т.нар. атрибутни класове. Обектите
дефинираните на базата само на атрибутни класове се наричат типове обекти, а тези
дефинирани на базата само на атрибути – екземпляри на тип обект или просто
обекти. Модел на обект се определя като обект, притежаващ същите съществени
свойства като оригинала. Методи се наричат правилата, определящи: как могат да се
конструират моделите, как могат да се използват оценките, как могат да се получават
справки за свойствата на моделите. Специфично множество от атрибутни класове,
което се използва за моделиране, се нарича представяща схема, а методите, представящите схеми, както и подхода за реализацията им формират методология. [2]
Изводи и оценки: Този дисертационен труд се стреми да разшири методите за
моделиране на тела и да опрости създаването на гъвкави системи за геометрично моделиране с по-голяма приложимост в практиката. Основната цел на този дисертационен труд е насочена към изследвания в областта на геометричното моделиране и
системите за геометрично моделиране.

1.1.5. Геометрична информация

Реалност

Изчислителна геометрия

SS

M
M

RR

Математически
обекти
(мн.от точки)

Тримерни
тела

Физически обекти

Езикови
структури
(представяния)

Абстрактни обекти

Фиг 1.2: Двуетапен подход при геометрично моделиране

Моделирането на реални тела (тримерни тела) в геометричното моделиране
обикновено се извършва в двуетапен процес (Фиг 1.2). Първо телата се моделират в
математическото пространство чрез математически обекти (множества от точки).
Второ тези математически обекти се описват с информатични модели (езикови
структури или представяния). Първият етап се нарича метод на моделиране, а вто24

рият етап се нарича метод на представяне или схема на представяне. [26]
От гледна точка на геометричното моделиране ще се интересуваме само от
общите свойства на множеството от (тримерни) тела. Това множество се нарича геометрична информация, т.е. този термин обозначава представяща схема, използвана в
областта на геометричното моделиране. [2]
Деф. Геометрична информация: Геометрична информация се нарича
съвкупността от атрибутни класове, чиято съвкупност се възприемана от човек
като (тримерно) тяло. Ще я означаваме с наредената тройка:
G =({s }, {m} ,{ p }) ,
където {s } е множеството от пространствени форми, {m} множеството от
метрически характеристики, а { p} множеството от параметрите задаващи
местоположението и ориентацията.
Описаните {s } , {m} и { p } са множества от атрибутни класове, формиращи
геометричната информация. Те могат да опишат всяко (тримерно твърдо) тяло. Какво
точно обаче ще бъде включено в тези множества и какви взаимовръзки ще имат те
помежду си зависи от конкретната представяща схема. За да може да ползваме
съответните атрибути, геометричната информация трябва да е моделирана по съответен начин в компютърната система, а това са както казахме преди т.нар. представяния, т.е. да имаме информатичен модел.
Всяка геометрична информация G индуцира в математическото пространство
(например в E3) абстрактен обект (точково множество) или семейство от абстрактни
обекти, определени от числовите характеристики на {m} и { p } , както и от формата
{s } . Очевидно е, че две различни геометрични информации G 1 и G2 (или както ще
разбираме оттук нататък – техните конкретни представяния) могат да описват
еднакви точкови множества. Следователно възниква въпросът за сравнение на G 1 и
G2.
Геометричните информации G1 и G2 се наричат тъждествени, ако индуцират
в едно и също пространство еднакви точкови множества. Ще означаваме с G 1 = G2.
Геометричните информации G1 и G2 се наричат еквивалентни, ако индуцират в
едно и също пространство еднакви точкови множества с точност до собствени конгруентни преобразования, т.е. които се различават само по местоположение и ориента25

ция. Ще означаваме с G1 ~ G2.
Две от основните задачи на геометричното моделиране е откриването и пораждането на еквивалентни и тъждествени геометрични информации. [2]

1.1.6. Изображение. Визуализация
Съвременните технически средства могат да изобразяват основно графична
информация (растерни дисплеи, принтери, плотери и др.). Картините, които те могат
да изобразяват, са основно двумерни.
Деф. Изображение: Изображение се нарича представяне на геометрична
информация във вид на картина, която може да бъде възприета от човека.
Картината може да бъде растерна или векторна, но важното е тя да може да бъ де показана на/чрез диалогово устройство и възприета от човека.
Една от основните задачи на генеративната компютърна графика и в частност
на геометричното моделиране е получаването на изображения от геометричните модели (представяния), т.е. преобразуването на едно представяне в друго (изображението също е представяне). Тази операция (алгоритъм) се нарича визуализация. [2]
Деф. Визуализация: Визуализацията е операция по преобразуване на представяния на (тримерни) обекти във вид на графични изображения.
Тъй като обикновено имаме представяния на тримерни тела, то в тези случаи
се налага някакъв вид проекция на модела върху някаква равнина. От геометрията са
известни много начини за проектиране [2] [27], като те запазват различни характеристики на проектирания обект. Основното, което обикновено трябва да се запази
(постигне), е илюзията за тримерност. Важни характеристики на алгоритмите за визуализация са тяхната скорост и качество (т.е. колко близко е изображението до оригинала/модела). Тези две характеристики са противоречиви, т.е. различните
алгоритми правят компромис на едната за сметка на другата. Разбира се, всички тези
разнообразни алгоритми имат място и приложение, защото целите на визуализацията
може да бъдат различни и следователно даден алгоритъм може да е приложим за
постигането им или да е неприложим.
На Фиг 1.3 е илюстрирана общата постановка на задачата за визуализация.
Най-общо задачата, която решава всеки алгоритъм за визуализация, може да се
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Фиг 1.3: Обща постановка на задачата за визуализация

представи по следния начин: Да се изчисли изображение, ако са дадени:
● Описание на множество обекти – наречено пространствена сцена (сцена). Те са описани с някаква представяща схема, като местоположението им е
определено спрямо обектната координатна система;
● Видът проекция – ортогонална, централна (с център наблюдателя) или
друга;
● Местоположение (точка на гледане) и ориентация (направление на гледане) на наблюдателя – ако имаме централна проекция местоположението е
опционално;
● Равнина, върху която трябва да се проектира пространствената сцена
(проекционна равнина) – обикновено е перпендикулярна на направлението на
гледане и е ориентирана по Ox / Oy на наблюдателя;
● Двумерна област върху проекционната равнина (прозорец на гледане) –
това е логически еквивалент на екрана, т.е. в него ще се получи проектираното
изображение. Ако изображението ще бъде растерно, то прозореца на гледане
се разбива на правоъгълни клетки, на които се съпоставя по един пиксел;
● Допълнителни параметри – Предна и задна равнина на видимост. Те
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определят обема на видимост. Освен това за реалистичните алгоритми са
необходими и физически характеристики на обектите, светлинни източници и
др.

Най-общо алгоритмите за визуализация могат да се разделят на два вида:
● Визуализиращи от пространствената сцена (Фиг 1.4), т.е. работещи в
обектното пространство:
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Наблюдател
y

X

x

Z

z

Пространствена
сцена
Фиг 1.4: Визуализация от сцената

При тях се обхождат обектите и всеки (или тази част от тях, които са в обема
на видимост) от тях се проектира върху проекционната равнина, след което се
изобразява в прозореца на гледане (ако искаме растерно изображение, проекцията на
обекта се разстеризира). Бързодействието на тези алгоритми зависи от броя на
обектите в сцената (или от квадрата на броя им при някои алгоритми). Качеството
може да е много добро, тъй като изображенията могат да се мащабират произволно,
но това зависи и от представянето на обектите.
Алгоритъмът Z-буфер [21] е типичен представител на този клас.
● визуализиращи от наблюдателя (Фиг 1.5), т.е. работещи в екранната
област:
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Фиг 1.5: Визуализация от наблюдателя

При тях обикновено се получават растерни изображения, като за всеки пиксел
се определя кой обект се проектира в него. Прозорецът на гледане се разбива на
клетки и всяка от тях се оценява. Бързодействието на тези алгоритми зависи от броя
на пикселите в прозореца на гледане (и в известна степен от броя на обектите). Качеството може да е толкова добро, на колкото пиксела е разделен прозореца на гледане, т.е. точно толкова колкото е необходимо. Тези алгоритми обикновено много малко
зависят от представянето на обектите.
Алгоритъмът Ray tracing [21] е типичен представител на този клас.
Разбира се може да има и смесени подходи, т.е. алгоритъмът да работи
едновременно и в двете пространства.
Изводи и оценки: Една от важните задачи на реализацията на прототипната
софтуерна рамка OpenF е да дава възможност за лесно създаване на визуализиращи
алгоритми, базирани и на двата подхода. Това е се обуславя от факта, че различните
подсхеми в хибридните схеми имат различна степен на лекота на реализация на
различните видове алгоритми за визуализация.

1.2. Представящи схеми. Представяния
Нека да разгледаме по-подробно втория етап от двустъпковия процес при геометричното моделиране (Фиг 1.6).
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S
V

D
Фиг 1.6: Схема на представяне

Елементите на R се наричат представяния.
Деф. Представяне: Представяне на абстрактен обект ще наричаме синтактично
коректна символна структура, изградена от знаците на някаква азбука, съгласно
крайно множество правила.
Това изглежда като език, породен от някаква граматика, като представянията
са низове. Но представянията не се ограничават само до низове в смисъла на езиците
за програмиране. [26]
Множеството от синтактично коректни представяния се нарича пространство
на представянията и на схемата е означено с R.
Възниква въпросът за смисъла на представянията, т.е. тяхната семантика. В
геометричното моделиране това означава дали на дадено представяне съответства
реален тримерен обект (тяло). Нека да разгледаме множествата в математическото
пространство, които съответстват на тримерните твърди тела (например т.нар. R-множества). Въпросът със семантиката им може да бъде решен като въведем правила,
които съпоставят на всяко R-множество съответно представяне в пространството на
представянията R. Съвкупността от тези правила се нарича метод на представяне,
схема за представяне или представяща схема [2].
Деф. Представяща схема: Представяща схема се нарича всяко изображение S
на M в R.
S: M R ,
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където M е математическото пространство, а R е пространството от представяния. Дефиниционната област на S означаваме с D, а областта от стойностите –
с V.
В общия случай D е подмножество на M, а V е подмножество на R. Очевидно
могат да съществуват много представящи схеми. На практика за различни цели се
използват различни представящи схеми. Те се различават помежду си и имат
различни свойства. Някои от най-общите свойства на представящите схеми са:
Мощност, Действителност на представянията, Недвусмисленост, Еднозначност, Сбитост, Лекота на създаване, Ефективност на приложенията и др. [26] [2]
Важен въпрос възниква, когато имаме повече от една представяща схема. Дали
можем да преобразуваме (и как) представяния от едната в представяния от другата и
обратно? При какви условия? Освен това в практиката често се използват йерархии
от представяния (от най-високо до най-ниско ниво на абстракция), между които също
трябва да имаме конвертиране.
Изводи и оценки: В този дисертационен труд акцентираме основно на т.нар.
хибридни представящи схеми [26], които представляват представящи схеми съставени от повече от една други схеми. Различават се два големи класа хибридни схеми –
хомогенизирани и нехомогенизирани. Първите могат да се разглеждат като една неделима (по-сложна) схема, без явно разграничаване на две или повечето схеми, от които
е съставена хибридната схема. Обикновено това става „на ръка“, т.е. предварително
схемата се проектира с всичките аспекти на обединението, както и със създаване на
алгоритмите, които ще обработват представянията. Във втория съставната схема е
просто обединение на елементите си. Това може да става по два различни начина:
чрез съвкупност (обединение) и/или влагане на схемите (вложената схема описва някои атрибути от елементите на схемата, в която влагаме).
Нехомогенизираните хибридни представящи схеми са един от основните
предмети на изследването на този дисертационен труд.

1.3. B-Rep – Гранично представяне
Една от най-често използваните представящи схеми в геометричното моделиране и компютърната графика е граничното представяне (Boundary Representation, BRep [2] [26] [21]). Една от основните причини за това е неговата простота, както и съ-
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ществуването на специализиран графичен хардуер (графични ускорители), който реализира бърза визуализация на B-Rep базирани модели (сцени).

1.3.1. Базови концепции на B-Rep
Основната идея при B-Rep ([2], [26], [21], [28] и др.) е да се описва само границата на телата, тъй като обикновено тя е достатъчна, за да се извърши визуализация.
Границата на телата се представя като краен брой ограничени подмножества наречени лица, кръпки или черупки. Обикновено така се представят и самите лица и т.н.
Обикновено това са триъгълници (четириъгълници или други многоъгълници), които
от своя страна са описани чрез страните си (ребра), които са описани чрез крайните
си точки (върхове).

1.3.2. Визуализация
B-Rep позволява бърза (и сравнително качествена) визуализация на базата и на
двата вида алгоритми – от обектното пространство и от наблюдателя. Много често се
използва алгоритъмът Z-буфер [21] за бързо изобразяване на сцената, като при него
се премахват и невидимите части от телата. Наличието на хардуерна реализация на
този алгоритъм в повечето съвременни компютърни системи (в графичните ускорители) го прави много добър кандидат не само за бърза, но и за качествена визуализация.
За по-реалистична (и по-бавна) визуализация обикновено се използва алгоритъмът Ray tracing, като за реализацията му е достатъчно допълнително да се създаде
алгоритъм за намиране на сечението на лъч с телата, т.е. с техните лица. Проблем за
бързодействието на този алгоритъм е големият брой лица, които описва телата, затова
задължително се ползват методи (ускорителни структури) за бързо отхвърляне на голяма част от лицата: Обхващащи сфери, Обхващащи паралелепипеди (AABB), BSP,
kd-дървета, BHV дървета и др.

1.3.3. OpenGL
Open Graphic Library (OpenGL) е софтуерен интерфейс (API) към графичния
хардуер ([29], [30]). Това е клиент-сървър ориентирана библиотека за описание и
взаимодействие с гранични модели и е световно признат стандарт за работа с графична (двумерна или 2D) и геометрична (тримерна или 3D) информация в диалоговата (интерактивната) машинна графика. Състои се от над 100 функции, позволяващи
лесен достъп до богат набор от възможности за създаване на изображения и манипулация с тях.
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Стандартът OpenGL има клиент-сървър ориентирана идеология. Програмата,
използваща функциите на библиотеката, се нарича клиент и може да бъде физически
както на компютъра, на който се получават изображения, така и отдалечена на друг
компютър в мрежата. Това позволява изпълнението на функциите да се реализира
частично или изцяло хардуерно.
Библиотеката е силно платформено независима и това позволява лесната ѝ
преносимост на различни операционни системи и хардуер.
Някои от характерните особености на стандарта OpenGL, които са обусловили
разпространението и развитието му са: Стабилност, Надеждност и преносимост, Лекота на използване и Разширимост. [30]
Основната библиотека на OpenGL има десетки реализации за различни
платформи и графичен хардуер. Те са както комерсиални, така и свободно
разпространяващи се библиотеки с отворен код.
Изводи и оценки: OpenGL и подходяща за целите на визуализацията на B-Rep
моделите (и на всички модели, които лесно могат да бъдат конвертирани до B-Rep).
Тя е приложима в случаите, когато е необходимо бързо визуализиране на модела,
например при интерактивна работа с модела, когато не е необходимо голямо (реалистично) качество на изображението. Всички съвременни графични ускорители
поддържат хардуерна реализация на функциите на библиотеката, което прави визуализацията с нея много бърза. За визуализация на крайните резултати е по-добре да се
използват алгоритми като Ray tracing.
Тази библиотека, със своите характеристики и възможностите, които предоставя, е задължителен кандидат за употреба в алгоритмите за визуализация на
OpenF.

1.3.4. OpenRT
OpenRT [31] [32] е аналог на OpenGL. Библиотеката се състои от близък набор
от функции със същите имена (с префикс rt) и предназначение както в OpenGL.
Има две основни различия между двете библиотеки:
● При OpenRT визуализацията се извършва чрез алгоритъма Ray
tracing, т.е. подхода за изобразяване е от наблюдателя;
● За разлика от OpenGL, в състоянието се съхранява и описанието на
сцената, т.е. информация за всички примитиви се запазва до и след визуали33

зацията. Това е така, защото визуализацията не може да се извърши по време на описанието на примитивите, изграждащи сцената (специфика на Ray
tracing). За разлика от Z-Buffer алгоритъма, при Ray tracing може да имаме
зависимост на цвета на конкретна точка от всички примитиви (отражения,
пречупвания).
Приликите с добре познатата библиотека OpenGL и предимствата в качеството
на визуализация чрез Ray tracing алгоритъм дават на OpenRT много добри шансове за
бъдещото му разпространение. Създаването на специализиран хардуер за по-бързо
изпълнение на визуализацията все още е в начален етап, но първите резултати са налице. Съществуват комерсиални реализации на библиотеката, както и реализации с
отворен код.
Основна цел на развитието на OpenRT и някои други подобни системи е
постигането на т.нар. Ray tracing в реално време (RTRT). Използват се FPGA контролери за създаване на прототипи, изпълняващи специфичните за визуализационния
алгоритъм дейности. Въпреки че тези контролери работят на много по-ниска честота
от съвременните GPU (nVidia, ATI), получените резултати са много задоволителни.
Това направление е много перспективно и би довело до масово разпространение на
хардуерно базирани Ray tracing системи, работещи в реално време. Друго направление е използване на клъстери от компютърни системи за разпределена визуализация
на сцените, но този подход изисква сравнително много инвестиции и би постигнал
средно по обем разпространение. Третото направление е използването на суперкомпютри, но този подход изисква твърде много инвестиции.
Изводи и оценки: За съжаление OpenRT поне до момента няма наистина
„отворени“ реализации и не е много подходяща за употреба в OpenF, но за в бъдеще
трябва да се следи развитието на този подход. В прототипа на софтуерна рамка OpenF
ще бъде избран друг подход, а именно собствена реализация на Ray tracing алгоритъма, наречена OpenRay.

1.3.5. B-Rep и хибридните представящи схеми
Това представяе е задължителен кандидат за участник в прототипната реализация на софтуерна рамка за създаване на хибридни системи OpenF. Това е обусловено
от факта, че B-Rep е на практика най-разпространената и най-използваната представяща схема в момента. Тя е и почти задължителен участник в повечето известни
фиксирани хибридни представящи схеми (B-Rep и CSG, B-Rep и Prametric models, B34

Rep и Cell decomposition, B-Rep и Particle systems и др.). Не на последно място, на BRep и хибридните схеми с негово участие се базират почти всички софтуерни системи (комерсиални, а и не само) като Autodesk Maya [33], Blender [34] и десетки други.

1.4. F-Rep – Функционално представяне
Тук ще разгледаме някои базови концепции на F-Rep ([11], [35]) и R-функциите ([14], [36], [37], [38], [39]), използвани в компютърната графика [40].

1.4.1. Базови концепции на F-Rep
Функционалното представяне (F-Rep) е представяща схема, която описва геометричните обекти (тела, цели сцени и др.). F-Rep [11] дефинира геометричния обект
с използването на една реална непрекъсната функция f с параметър една точка от евклидовото пространство:
n
f : E R .

(1)

Функцията (1) може да дефинира геометрична информация G =( { f },∅ , ∅) ,
n
която индуцира точковото множество S G ={X ∈E ∣ f  X  ≥0} .

Друг начин да се интерпретира стойността на функцията f е като ориентирано
разстояние от точката X до повърхността на тялото SG. Такива функции се наричат
нормализирани или функции на ориентираното разстояние. Използването на тези
функции е по-ограничаващо изискване, но то дава някои предимства на модели с такива функции.
Много често под F-Rep се разбира също и вграждането на други представящи
схеми и методи (Конструктивна Геометрия - CSG, volumetric objects, blobby objects,
замитане - sweeping, параметрични модели - parametric models и др.) като части на
схемата F-Rep.
Геометричните операции във F-Rep се дефинират аналитично. Например, теоретико-множествените операции се реализират с използването на така наречените Rфункции [15], [11] (виж (2)). Други известни операции са [11]: Гладко сливане
(Blending);

Отместване

(Offsetting);

Декартово

произведение;

Метаморфоза

(Metamorphosis); Биективни преобразования; Проекции; и др.
Основните релации във F-Rep са: Принадлежност на точка; Подмножество;
Наличие на сечение; и др.
По-комплексни методи и техники използвани във F-Rep са:
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● Реконструкция на тела от сечения или множества от техни точки;
● Определяне на колизии (collision detection);
● Преобразуване на B-Rep и CSG във F-Rep (на базата на R-функции);
● Преобразуване на F-Rep в B-Rep (така наречената Полигонизация) за
целите на визуализацията (например чрез алгоритмите: marching
cubes, marching triangles, adaptive polygonization, particle systems
polygonization).
Визуализиращите алгоритми са два класа:
● Базирани на Полигонизация;
● Базирани на Ray tracing.
Фундаменталното предимство на F-Rep е нейната отвореност (разширимост) в
посока добавянето на нови: Примитиви, Операции и Релации.
Голямо предимство е и лесната реализация на нелинейни трансформации над
телата и други сложни операции. Например трудният за реализация в B-Rep алгоритъм метаморфоза - преобразуването на едно тяло/форма в друго – във F-Rep има елементарно

решение

f m  t ≡t⋅ f 1  1−t ⋅ f 2 , t ∈[ 0,1] ,

където

f1

и

f2

са

функционалните представяния на двете тела, t е параметър, определящ междинната
форма (фаза на метаморфозата, т.е. в каква степен резултатното тяло прилича на
първото или второто тяло).
Обаче най-голямата си сила F-Rep получава при използването на така наречените R-функции.

1.4.2. R-Функции
R-функциите [15] са реални функции на реални променливи, които притежават някои от свойствата на логическите функции (използва се бинарна или тернарна
логика).
Реална функция на реални параметри се нарича R-функция, ако тя сменя знака
си само тогава, когато поне един от нейните параметри сменя знака си.
R-функциите позволяват да се създават функции за практически произволно
сложни тела така лесно, както се описва логическа функция. Например, конюнкцията

X ∧Y е (така наречен) логически приятел на R-функцията (2).
Съществуват няколко системи от R-функции с различни свойства, приложими
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за целите на геометричното моделиране и компютърната графика. Най-често използваната се състои от (2), (3) и (4), съответно за пресичане/конюнкция, обединение/дизюнкция и допълнение/отрицание:
(2)

f 1 ∧a f 2 ≡

1
⋅ f 1  f 2 − f 21  f 22 −2a⋅ f 1⋅f 2 ,
1a

(3)

f 1 ∨a f 2 ≡

1
⋅ f 1  f 2  f 21  f 22 −2a⋅ f 1⋅f 2 ,
1a









¬ f ≡− f .

(4)

На практика се използват частните случаи a=1 (съответно min f 1 , f 2  за
сечение и max ( f 1 , f 2 ) за обединение) и a=0 (съответно f 1  f 2 − f 12 f 22 и
f 1 + f 2 + √ f 21 + f 22 ).
Съществуват функции с Cm непрекъснатост, например (5) може са се използва
вместо (2):
(5)
(6)

m

f

m
1 ∧a

1
f 2≡
⋅ f 1 f 2−  f 12 f 22−2a⋅f 1⋅ f 2 ⋅ f 21  f 22  2 ,
1a

f

m
1 ∧a

1
f 2≡
⋅ f 1 f 2  f 12 f 22−2a⋅f 1⋅ f 2 ⋅ f 21  f 22  2 .
1a









m

Разликата между тези функции е само в непрекъснатостта (не толкова важна
за визуализацията) и в скоростта на изчисляването им.
Основното, което дават R-функциите на компютърната графика и на F-Rep в
частност, е възможността да се съставят практически произволно сложни тела (функции), базирани на по-прости, вече конструирани функции или примитиви, като цилиндри, конуси, сфери и т.н.
Това е и един отговор на въпроса за обратната задача в аналитичната геометрия: Как да се строят функции на тела по известна тяхна графика.

1.4.3. Визуализация
Визуализацията на F-Rep представянията се извършва главно по два подхода:
● Чрез полигонизация – получаване на приближен B-Rep модел,
последвано от използване на някой от съществуващите методи за визуализация на B-Rep, например Z-буфер (с използването на графични ускорители).
Основен недостатък на този подход е, че може да се загуби точност още преди
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визуализацията. Предимството е, че получаваме възможност да използваме
„хардуерна“ визуализация. Известните методи за полигонизация се делят
главно на три класа: проследяващи повърхността (маршируващите кубове
[41], маршируващите триъгълници [41] и др.), разбиващи пространството и
адаптивни (полигонизация чрез системи частици [42] и др.);
● Чрез Ray tracing – реализира се алгоритъм за намиране на сечение на
лъч с F-Rep представянето на тялото, който се използва от основния алгоритъм на Ray tracing. Предимствата са, че няма междинно преобразуване и че
моделът се визуализира с необходимата точност. Недостатъкът е, че засега този вид визуализация може да е по-бавна и няма специализиран хардуер, който
да я извършва.
Когато функциите са нормални (т.е. описват ориентираното разстояние до границата), съществува бърз начин за намиране на най-близката точка от тялото в дадено
направление, а това е базов алгоритъм, необходим за реализация на Ray tracing.

1.4.4. OpenCL
OpenCL [43] [44] е API към хетерогенен хардуер, извършващ изчисления. В
основата на библиотеката са заложени идеите за еднотипен достъп до разнотипни
хардуерни подсистеми за извършване на изчисления (CPU, GPGPU), както и за
изпълнението на високо паралелни изчисления. Библиотеката има множество реализации за CPU и GPU (Intel, nVidia, ATI и много др.). Поддържат се и основните ОС.
Библиотеката е почти директен наследник на CUDA [45] (разработка на nVidia) и на
шейдър езици като OpenGL Shading Language [46]. Изчислителните ядра (kernels), на
които се базират основно изчисленията, се пишат на C подобен специализиран език
за програмиране.
Изводи и оценки: Тези характеристики правят OpenCL кандидат за използване
при реализацията на алгоритмите за визуализация на F-Rep. Това може да запълни
празнината от липсващ специализиран хардуер за визуализация чрез Ray tracing.
Основна идея е да бъде реализиран Ray tracing алгоритъм, който освен основните
изчисления на алгоритъма (лъчи, отражения, пречупвания и т.н.), да пресмята и FRep функциите. Това може да стане по различни начини, но най-интересен би бил този подход, в който алгоритъмът Ray tracing, F-Rep моделът и Shader-ите, пресмятащи
модела на осветлението на сцената, се представят като OpenCL програма. Това би
позволило (дори и при необходимост визуализацията да става на отделни пасове) сце38

ните да се визуализират с максимална степен на паралелизъм и да се оползотворява
максимално наличният хетерогенен хардуер (CPU, Multi-core CPU, GPGPU и др.).

1.4.5. F-Rep и хибридните представящи схеми
F-Rep е една от най-мощните схеми за представяне на геометрична информация. Тя представлява много общ подход и това я прави в известна степен трудна за
реализация. Трудна е за реализация на високо ефективни алгоритми (като този за визуализация, например) и поради това, че няма много специфични факти за схемата,
които да се използват.
Една от базовите характеристика на F-Rep е, че в нея лесно може да се
включват елементи от други схеми (след сравнително нетрудна хомогенизация), т.е.
тя е добър избор за основа на хомогенни хибридни схеми.
От гледна точка на този дисертационен труд, F-Rep е добър избор за включване като една от схемите в прототипната реализация OpenF. Това ще даде не само още
една мощна и перспективна представяща схема в набора от схеми за отворената
хибридна представяща схема, но и ще позволи да бъдат правени широк набор от
изследвания за самата F-Rep, взаимодействието на хомогенизирани и нехомогенизирани хибридни схеми и много други.

1.5. Сравнение на B-Rep и F-Rep
Двете представящи схеми (F-Rep и B-Rep) имат предимства и недостатъци.
Разбира се, понякога някои недостатъци могат да бъдат относителни или спорни (в
зависимост от целите). Ето някои от тях [40]:
● Предимства на B-Rep: съществуват хардуерно реализирани алгоритми за визуализация, простота, добре позната и др.;
● Недостатъци на B-Rep: не е достатъчно отворена, описва само границата на обектите, по-голямо качество на телата обикновено изисква
повече информация (например повече триъгълници), и др.;
● Предимства на F-Rep: отвореност, разширимост, нелинейни трансформации, описва цялото тяло, обемни текстури/свойства и др.;
● Недостатъци на F-Rep: няма хардуерна визуализация, изисква покомплексни изчисления и др.
Изводи и оценки: Предимствата и недостатъците на двете схеми могат да се
използват ефективно в така наречените хибридни представящи схеми (хибридни схе39

ми), разглеждани в този дисертационен труд. Двете представящи схеми са задължителни кандидати за реализация и експерименти за съвместното им използване.

1.6. Други представяния
1.6.1. Конструктивна геометрия на твърди тела (CSG)
Конструктивна геометрия на твърди тела (CSG) е една от най-изучените и
използвани представящи схеми (особено в комбинация с някои други схеми). [2], [21],
[47], [48]
Деф. Схема Конструктивна геометрия на твърди тела ( CSG): Constructive
Solid Geometry (CSG) е фамилия от схеми за представяне на твърди тела, при
която телата се представят като крайна комбинация от тела (примитиви и други
тела) комбинирани помежду си чрез регуляризирани теоретико-множествени
операции или геометрични преобразования.
При тази схема представянията са дървета, чиито възли са или регуляризирани
теоретико-множествени операции, или геометрични преобразования. Листата на
дървото са подмножества в E3 или параметри на преобразованията.
Това е една от класическите основи за хибридни схеми от всякакъв вид.
Хибридните схеми, базирани на тази представяща схема, обикновено се конструират
чрез влагане на другите схеми в листата на конструктивното дърво.
Предимствата на тази схема са:
● Лесна е за (диалогово) създаване на сложни модели от човека;
● Лесно преобразуване на модели, представени с тази схема, до програми за автоматизирано производство;
● Добра основа за хибридни схеми.
Недостатъците на тази схема са:
● Изисква допълнителна памет за конструктивното дърво;
● Алгоритмите за обработка и визуализация трябва да са съобразени
със спецификата на конструктивното дърво.

1.6.2. Мета-топчета (Metaballs, Blobby objects)
Схемата мета-топчета (Metaballs, Blobby objects) [49] е много близка до F-Rep,
но използва ограничен набор прости функции за описание на телата.
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Деф. Схема Мета-топчета (Blobby objects): Blobby objects е фамилия от схеми
за представяне на телата, при която телата се представят като съвкупност от
сфери/кълба, които се сливат гладко помежду си, за да образуват крайното тяло.
При тази схема представянията са множества от центрове на сферите/кълбата.
Схемата е удобна за моделиране на „меки“ тела.
Предимствата на тази схема са:
● Добър избор за моделиране на еластични и нетвърди тела;
● Може да се използват за моделиране на флуиди;
● Лесно се влага във F-Rep.
Недостатъците на тази схема са:
● Трудно се създават модели с „остри“ ръбове;
● Изисква сравнително много изчисления за реализацията на някои
алгоритми за обработка и визуализация.

1.6.3. Базирани на особености модели (Feature based
models)
Базирани на особености модели (Feature based models) [21] е схема, подобна на
CSG, където потребителят описва телата на базата на техни характерни особености,
вместо чрез съставящата ги геометрия. Геометрията се генерира на базата на тези характеристики. Това отразява по-скоро процеса на изготвяне (производство) на тялото,
отколкото самото тяло. Например, ако имаме един правоъгълен детайл с дупка в него,
то дупката е такава характерна особеност и тя се описва като се задава производствения процес, който я създава, а не математическото описание на цилиндър.
Деф. Схема Базирани на особености модели (Feature based models): Feature
based models е фамилия от схеми за представяне на телата, при която телата се
представят като дървета на историята на промените на някакви особености (характеристики) на модел, като промените могат да бъдат проследявани по дървото. Това е комплексна комбинация от обекти и операции, разглеждани заедно
като единно цяло, което може да се модифицира или дублира (копира).
При тази схема представянията са конструктивни дървета (описващи операциите), от които чрез процес наречен транс-миграция може да се получи например B-
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Rep модел.
Предимствата на тази схема са:
● Лесно моделиране на обекти в процес на промяна (например
производство на детайл от заготовката му);
● Лесно преобразуване на модели, представени с тази схема до програми за автоматизирано производство;
● Лесно конвертиране до еквивалентни B-Rep модели.
Недостатъците на тази схема са:
● Изисква повече памет от B-Rep.
● Често за визуализация изисква преобразуване в B-Rep.

1.6.4. Параметрични модели (Parametric models)
Много често при моделирането на реални проблеми възниква необходимостта
да се извършват промени на множество атрибути в модела, защото те са взаимосвързани в реалността. Тогава може да се наложи непрекъснато една операция да
води до набор от други, свързани с нея. Част от тези проблеми се решават с Параметричните модели (Parametric models) [50] [21].
Деф. Схема Параметрични модели (Parametric models): Parametric models е
фамилия от схеми за представяне на телата, при която в телата се въвеждат именувани атрибути (свойства, параметри), които могат да имат връзка с другите
атрибути в целия модел.
При тази схема представянията са множества от атрибути и зависимости
между атрибути. Потребителят може да задава тези зависимости в процеса на моделиране. Например, ако моделираме маса и сложим върху нея покривка, то ние може
да укажем, че покривката винаги е малко по-голяма от масата, т.е. големината ѝ зависи от големината на масата. Впоследствие при промяна на големината на масата,
потребителят няма да трябва отново да коригира големината на покривката.
При промяна на даден атрибут (параметър), взаимовръзките се проследяват, за
да бъдат направени промени в зависимите атрибути, за по-лесна промяна на модела.
Много често тази схема се комбинира със схемата Базирано на особености моделиране (Feature based modelling), където „особеностите“ са параметризирани. Такива схеми се наричат Параметризирани особености (Parametric feature based
modelling).
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Предимствата на тази схема са:
● Лесно се моделират обекти с ограничения;
● Лесно се моделират модели с параметри;
● Лесно се моделират модели с взаимозависимости в геометрията;
● Лесно се комбинира в хибридни схеми с Базирано на особености
моделиране (Feature based modelling).
Недостатъците на тази схема са:
● По-малка мощност от F-Rep;
● Излишно сложна е при моделиране на непараметризирани обекти.

1.6.5. Изброяване на заетото пространство (Spatial
occupancy, Voxel)
Много често входните устройства дават „растерна“ информация за телата (скенери, магнитен резонанс и др.). Тогава представянето на модела е описание на заетите от модела клетки в регулярна мрежа. Разбира се, тези схеми са приложими и
когато трябва даден модел да се използва в устройства, проектирани да работят с подобно представяне. Едно от най-известните (и разпространени) приложения на тези
схеми е в двумерния случай, в т.нар. Bitmap изображения.
Деф. Схема Изброяване на заетото пространство (Spatial occupancy, Voxel):
Изброяване на заетото пространство е фамилия от схеми за представяне на телата, при която цялото пространство се разбива на клетки и телата се описват
като множество от заетите от тях клетки.
При тази схема ([51], [21], [2]) представянията са списъци от заетите от тялото
клетки. Те могат да се опишат с координатите си, чрез пореден номер или индекси на
местоположението в мрежата, чрез „битова карта“ (където всеки бит описва принадлежността – 1 или непринадлежността – 0, на съответната клетка към тялото) и
др.
Обикновено клетките са подредени в някаква регулярна мрежа, например много често се избира някакъв паралелепипед (с успоредни на координатните оси страни), който се разделя на определен брой равни части (обикновено точна степен на 2).
Клетките се наричат воксели (voxel) и са аналог на пикселите в двумерния
случай.
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Съществува още една по-обща схема, наречена Разбиване на клетки (Cell
Decomposition) [52], при която по аналогичен начин пространството се разбива, но не
на регулярна мрежа, а на мрежа с предварително нефиксирани характеристики, на
клетки с произволна форма и др.
Плюсовете на тази схема са:
● Лесно моделира „растерни“ обекти;
● Паметта не зависи от сложността на модела, а само от точността/качеството, с което искаме той да е представен;
● Добра е при представяне на модели в медицината;
● Сравнително лесна и бърза реализация на теоретико-множествени
операции над такива модели;
● С нея лесно се реализират алгоритми за специални ефекти (най-вече
разрушаване на предмети – взривове, разпадане и др.);
● Подходяща за симулации и изследване (устойчивост на сгради,
детайли и други обекти) с прилагане на метода на крайните елементи
и др.
Недостатъци на тази схема са:
● Не е подходяща за векторни модели;
● Изисква много памет;
● Изчислително тежки алгоритми за визуализация.

1.6.6. Осмично дърво (Octal Tree, Octree)
Идеята за описанието на телата със схемата Осмично дърво (Octal Tree) [2]
[21] е близка до тази на Изброяване на заетото пространство и на Разбиване на
клетки, но се въвежда йерархия от кубове, които могат да бъдат изцяло от тялото, да
не са от него или да съдържат други подкубове и т.н.
Деф. Схема Осмично дърво (Octal Tree): Осмично дърво е фамилия от схеми
за представяне на телата, при която цялото пространство се разбива на осем
квадранта, които от своя страна рекурсивно се разбиват на осем, и т.н. Телата се
описват като осмични дървета, възлите на които могат да бъдат Частично запълнени (P) от тялото или ако са листа, могат да са изцяло Празни (E) или
Пълни (F).
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При тази схема представянията са осмични дървета. Към всеки възел (или само към Пълните възли) могат да бъдат привързани и други данни като цвят, вид на
материала и др.
Схемата е подобна на изброяване на заетото пространство, но спестява много
памет за описание на тела, заемащи много клетки. Освен това алгоритмите за намиране дали една точка от пространството принадлежи на тялото са много ефективни.
За разлика от Изброяване на заетото пространство, тази схема лесно може да
опише тялото с произволна точност, без предварително да е известна каква трябва да
бъде тя, т.е. можем да разбиваме кубовете на толкова нива, колкото са необходими, а
при първата схема трябва предварително да е известна точността.
Частен случай в двумерното пространство е схемата Четвъртично дърво, където равнината се разбива на четири квадранта, които от своя страна също се разбиват
на четири и т.н. Тук, както се вижда от името на схемата, се използва структура от
данни четвъртично дърво за съхранение на описанието на телата.
Плюсовете на тази схема са:
● Заема по-малко памет от Изброяване на заетото пространство;
● Лесно моделира „растерни“ обекти;
● Паметта не зависи от сложността на модела, а само от точността/качеството, с което искаме той да е представен;
● Подходяща е за комбиниране с други схеми в хибридни схеми, за
които тази схема се използва за „ускоряваща структура” при
алгоритмите за визуализация и др.
Недостатъци на тази схема са:
● Не е подходяща за векторни модели;
● Изисква много памет;
● Изчислително тежки алгоритми за визуализация.

1.6.7. Запълващи продукции (Sweeping)
Идеята на представящата схема Запълващи продукции (Sweeping) [21] е
проста – всяко тяло, което се движи в пространството описва обем, който може да бъде разглеждан като тяло.
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Деф. Запълващи продукции (Sweeping): Запълващи продукции е фамилия от
схеми за представяне на телата, при която те се представят параметрично обединение на променящо се (движещо се) формиращо тяло.
При тази схема представянията са съставени от описание на формиращото тяло и неговите изменения (движение). Крайното тяло може да се разглежда и като
проекция на формиращо тяло, представено в пространство с размерност с единица
по-голяма от тази на пространството на резултата, като времето се разглежда като допълнителна координатна ос. Описанието на формиращото тяло зависи от параметъра
време, а проекцията се извършва в подпространство, в което времето не участва.
При промяната си формиращото тяло може да се движи (транслация), да се
върти (ротация), да променя размера си (мащабиране), както и да извършва и други
преобразования едновременно или поотделно. Също така описваното тяло може да се
получава както от обединение на положенията на формиращото тяло, така и чрез
„отнемане на материал“ и други аналогични, имащи физически еквивалент, операции
(стругуване, фрезоване и др.).
Плюсовете на тази схема са:
● Лесно описание на ротационни тела;
● Лесно се вгражда във F-Rep;
● Лесно се вгражда в други хибридни схеми.
Недостатъци на тази схема са:
● Трудно подлежи на влагане в ускоряващи структури за визуализация
(освен обхващащи обеми);
● Изчислително тежки алгоритми за визуализация.

1.6.8. Системи частици (Particle systems)
В съвременните системи за геометрично моделиране все по-често се налага да
се моделират природни явления като дъжд, сняг, огън, течаща вода, облаци, вятър,
торнадо, флуиди и др. Идеята на схемата Системи частици (Particle systems) [21] [53]
е да представя тези явления като съвкупност от много (хиляди, а понякога и милиони) малки частици, които по някакви правила се добавят (най-често на случаен
принцип), променят (движат, сменят цвета си и т.н.) и премахват (най-често на база
на времето изтекло след създаване на частицата) от модела. Така може да бъдат
създавани модели на много сложни специални ефекти.
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Деф. Система частици (Particle system): Система частици е фамилия от схеми
за представяне на телата (природни явления, специални ефекти и др.), при която
те се описват както съвкупност от частици (точки или други елементи), които се
добавят, променят и премахват от модела по определени правила (формули,
функции, алгоритми).
Тези схеми се използват за симулация на сложни, най-често динамични модели, на явления или (нетвърди) тела. Този подход прави практически възможно моделирането на много геометрични модели, което с другите стандартни средства би било
много трудно и практически невъзможно. Това помага за подобряване на реализма в
сцените, визуализирани с помощта на компютърни системи.
Плюсовете на тази схема са:
● Прави възможно моделиране на природни явления;
● Лесно моделира динамични модели;
● Лесно се вгражда в други хибридни (включително нехомогенизирани) схеми.
Недостатъци на тази схема са:
● Изисква голям обем от памет (често това е само по време на симулация);
● Изчислително тежки алгоритми за промяна на характеристиките на
частиците.
● Изчислително тежки алгоритми за визуализация.

1.7. Хибридни представящи схеми (хибридни схеми)
На практика много рядко представящите схеми се срещат в чист вид. Комбинирането на две или повече схеми за представянето на обектите обикновено се прилага, за да се ползват плюсовете на двете или за постигане на по-голяма мощност и
лекота на описанието. Например много често CSG схемите се комбинират с B-Rep т.е.
схема, при която описанието на сцената е CSG, а крайните (примитивни) тела са описани чрез B-Rep.
Такива схеми се наричат хибридни. [26]
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Деф. Хибридна представяща схема: Хибридни представящи схеми се наричат
схеми за представяне, при които телата се описват чрез комбинация от две или
повече представящи схеми.
Алгоритмите за изчисляване на свойствата на такива схеми се реализират потрудно, защото трябва да са съобразени със спецификата на всяка схема. Обикновено
се прилага т.нар. хомогенизиране на схемата, т.е. извършва се конвертиране между
представянията, след което могат безпроблемно да се ползват алгоритмите за полученото представяне. Силата на хибридните схеми идва от комбинирането на плюсовете
на схемите, защото някои алгоритми са по-ефективни в едното от представянията,
други – в друго и т.н. Конвертирането на представяния е много важен аспект не само
в хибридните схеми. Понякога това са много тежки и времеотнемащи алгоритми. Това налага да се обърне специално внимание на тези преобразования в една хибридна
система. При възможност, за сметка на използването на повече памет (излишък на
информация), може да се постигнат по-ефективни по отношение на времето системи.
Изводи и оценки: В зависимост от целите ние използваме даден модел. Той
може да бъде повече или по-малко точен в някои негови характеристики. На практика
е удобно да използваме повече от един модел или повече от едно представяне за даденото тяло (например с различно качество/точност). Кой от моделите ще използваме в
даден момент от даден алгоритъм зависи от нуждите на алгоритъма или от настройките на потребителя. Пример за това са компютърните игри, където модели с
различна детайлност (level-of-details, LoD) се използват за визуализация на елементи
от сцената с различна отдалеченост от наблюдателя (играча), за да се постигне поголяма скорост на визуализация. Във F-Rep също е възможен подобен подход. Първо,
моделът (функцията) може да бъде изчислен с различна аритметична точност (double,
single или integer). Второ, модела (функцията) може да бъде апроксимиран с някакво
множество от функции, за да бъдат изчисленията по-бързи или по-точни.
Всичко казано до момента се отнася за случая, когато имаме различни модели,
описани в една представяща схема (например F-Rep). Аналогично, ако е необходимо,
можем да конвертираме модела в друго представяне (в зависимост от целите). Например ние можем да полигонизираме едно F-Rep тяло и да получим негово B-Rep
представяне (например списък от триъгълници, triangle mesh), след това да ги използваме (за визуализация) и ако този обект повече не ни е необходим може да го унищо48

жим. Ако имаме достатъчно памет, то ние можем да съхраним модела за последващо
използване (кеш от високо ниво). Ако по-късно ни е необходим идентичен B-Rep
обект за същото F-Rep тяло (със същата точност на апроксимация и др.), тогава няма
да е необходимо да апроксимираме (полигонизираме) отново този обект – просто ще
използваме кеша. Този подход дава на системата по-голямо бързодействие и по-големи възможности. Това е важен аспект, който може да направи една отворена хибридна
схема за геометрично моделиране практически използваема, затова това трябва да бъде една от основните части на прототипа OpenF.
Макар в литературата да не се срещат в явен вид много описания и теоретични
изследвания на хибридни представящи схеми, все пак такива не липсват (често без да
се споменава хибридноста на схемата). Някои от тях могат да бъдат намерени в [26],
[54], [55] и [56].
В системите за обработка на геометрична информация ефективната работа с
външната памет е от съществено значение, особено когато имаме работа с много големи по обем модели. Файловите формати, в които данните от оперативната памет се
записват на външна памет, са важни за този тип системи, но поради големия брой
използвани в практиката формати, реализацията и поддръжката им няма да бъде част
от прототипа на софтуерен инструментариум OpenF. Друг аспект на това разнообразие от формати е, че за работа с тях в системите за геометрично моделиране се налага
въвеждане на йерархия от представяния [2], като това води до необходимостта от
алгоритми, преобразуващи от едно представяне в друго. Това е един вид технологично обусловена необходимост от хибридност на системите.

1.8. Хибридни системи
Съвременните софтуерни продукти (системи) все по-често се стремят да
използват всички ресурси на модерните компютърни системи. Освен класическия ресурс централен процесор (който в последните години става с все повече ядра и
предлага същински паралелизъм на приложенията, които го използват), системите за
геометрично моделиране използват и GPU за визуализация и други алгоритми, обработващи и даващи други видове информация за моделираните обекти. Стремежът е
все повече от изчисленията да бъдат изпълнявани от високо паралелните
GPU/GPGPU, разбира се, без това да изключва използването и на централния процесор. В миналото GPU извършваха основно бързи задачи за визуализация, а CPU бяха
използвани за задачи по промяна на модела и високо качествена (по-бавна) визуали49

зация (например с Ray tracing алгоритъма). С широкото навлизане на GPGPU
тенденцията е системите за геометрично моделиране все повече да използват GPGPU
с по-общи цели, да бъдат изпълнявани операции от един и същи тип както на централните, така и на графичните процесори. Друга тенденция е изпълняването на операциите в мрежова среда и оползотворяването на ресурсите на множество
компютърни системи едновременно. Така визуализацията и другите алгоритми
извършвани над моделите стават все по-бързи и дават възможност в реално време да
се постигат все по-качествени и по-сложни изображения.
Много са примерите на комерсиални системи, използващи CPU и GPGPU за
целите на геометричното моделиране над различни представяния на модели: 3DS
Max, Photoshop, Maya и много други. Тези системи използват различни по вид елементи от компютърната система, за да извършват едни и същи операции над модела
(при възможност паралелно). Такива системи ще наричаме хибридни/хетерогенни.
Деф. Хибридна система: Хибридна система се нарича система, съставена от
два или повече разнотипни елемента, използвани при изпълнението на една и
съща операция.
Тенденцията за навлизане на хибридни системи за геометрично моделиране
става все по-често срещана и по-важна за приложенията на компютърната графика и
геометричното моделиране. Това е и една от основните причини темата на дисертационния труд да е свързана с този вид системи и една от подцелите да бъде именно
проектирането и създаването на софтуерна рамка с подходяща архитектура и реализа ция. Идеята тази архитектура да бъде максимално отворена за разширения не е никак
самоцелна, а би дала лесна възможност да бъдат включвани в подобен род системи
все повече нови крайни изпълнители (изчислители), освен познатите и най-често
използвани в практиката.
Ще направим кратка съпоставка на някои близки до тематиката на дисертационния труд системи за геометрично моделиране.
Има стотици системи, базирани на хибридния подход. По-долу ще разгледаме
само някои от тях, като изборът ни е направен на база следните критерии: да
поддържат и работят с повече от едно представяне, да са съвременни представители
на широко разпространени (и различни) подкласове на системите за геометрично моделиране или да са такива, които реализират важни алгоритми, да имат механизми за
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разширяване на възможностите на системата, да използват под някаква форма специализиран графичен хардуер и др. След направено проучване избрахме следните пет
системи (те имат различни цели, реализация и приложения), отговарящи на нашите
критерии: HyperFun [57], OpenSceneGraph [58], PovRay [17], Autodesk Maya [33] и
Blender [34].
Системата HyperFun [57] има различна цел от тази на настоящия дисертационен труд, и е в голяма степен почти само F-Rep базирана. HyperFun има собствен език
за описание на сцената (SDL), моделираща софтуерна рамка (framework) и визуализиращи алгоритми. Тя разчита в голямата степен на сравнително лесното хомогенезиране на някои представящи схеми и включването им като елементи на F-Rep.
Система POV-Ray [17] е Ray tracer със собствен език за описание на сцената
(SDL). В тази система различните представяния се използват сравнително свободно и
равноправно. Използва се съвкупност от примитиви, които се конвертират във
вътрешното представяне, използващо математическите дефиниции на обектите (сфери, равнини, цилиндри, и др.). Акцентът в нея е върху визуализацията на описваните
сцени на базата на Ray tracing алгоритъма.
Autodesk Maya [33] е широко използвана комерсиална система за геометрично
моделиране. Поддържа параметризирани B-Rep/CSG модели (чрез конструктивно
дърво и dependency graph) с възможности за използване и на други представяния
(хибридни, хомогенизирани). Има мощен механизъм за разширения на финкционалността. Визуализира чрез polygonal meshes и Ray tracing. Използва максимално
съвременния графичен хардуер.
Blender [34] е широко известна некомерсиална система за геометрично моделиране с отворен код. Поддържа B-Rep/CSG модели с възможности за използване и
на други представяния (хибридни, хомогенизирани). Има мощен механизъм за
разширения на функционалността. Визуализира чрез polygonal meshes и Ray tracing.
Използва съвременния графичен хардуер, но без да следва хибридния подход за това.
OpenSceneGraph [58] е софтуерна рамка (framework) за създаване на системи,
базирани на граф на сцената. Поддържа основно B-Rep. Има механизъм за разширение на функционалността, както и за добавяне на нови видове възли (NodeKits) в
конструктивното дърво на сцената (използва хомогенизация). Използва съвременния
графичен хардуер (основно OpenGL) за визуализация.
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OpenF е прототип на експериментална софтуерна рамка (framework) за създаване на отворени хибридни системи за геометрично моделиране, базирани на отворени хибридни представящи схеми. Той е едно от основните средства за постигане на
поставените цели в този дисертационен труд. Тук е включен само за сравнение с другите системи.
Анализ и сравнение на възможностите на разгледаните системи (съпоставени
с тези на OpenF) са дадени в Таблица 1.1. Използвани са следните означения: с „*“ са
означени системите, които представляват framework, с „**“ – системите, които са
приложения, с „***“ – системите, имащи SDL и реализиращи основно визуализация
на описаните с него обекти, с „+“ – определеното представяне се поддържа в
съответната система, с „–“ – съответната възможност не се поддържа и няма лесен
начин тя да се добави към системата, с „~“ – частична поддръжка, с „#“ – съответната
възможност може лесно да се добави, но не е реализирана в прототипа.
Таблица 1.1: Сравнение на системите по поддържаните представяния и хибридност
N
1
2
3
4
5
6

Представяща схема

Приложение/
Framework
HyperFun***
POV-Ray***
Autodesk Maya**
Blender**
OpenSceneGraph*
OpenF*

BRep

FRep

CSG

Voxel

Para.

–
+
+
+
+
+

+
+
–
–
–
+

+
+
+
~
+
#

+
–
–
–
~
+

~
+
+
–
–
#

Хибридност

Swee-

Parti-

ping
+
+
+
+
–
#

cles
–
~
+
+
+
#

Други
~
+
~
+
~
#

Предс- Хардутавене
+
+
+
+
+
open

ер
~
–
+
+
~
open

Изводи и оценки: От направените и представени в таблицата проучвания се
вижда, че хибридността в съвременните системи за геометрично моделиране не е новост, но повечето от тях се базират главно върху B-Rep (и CSG), като другите
представяния са по-скоро допълнение. Там, където се поддържат повече от известните представящи схеми, обикновено основната цел е само визуализация (HyperFun,
POV-Ray). Често наблюдавано явление е, че при наличие на механизми за разширяване на системите (plugins и др.) за безпроблемна поддръжка на повече представящи
схеми, се използва подходът на хомогенизация на новите схеми в една основна
(например към B-Rep или към F-Rep). Все още е рядкост използването на специализирания графичен хардуер хибридно, т.е. рядко има безпроблемна взаимозаменяема
употреба на графичния и другия хардуер.
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1.9. Изводи
От разгледаното в тази глава могат да се направят следните изводи, важни от
гледна точка постигането на целите:
● Геометричната информация, като частен случай на информация,
трябва и е подлагана на всички видове информационни дейности.
Оттук следва, че всички основни процеси в системите за геометрично моделиране могат да бъдат класифицирани като процеси по
събиране, обработка, съхранение и разпространение на геометрична
информация (или данни описващи тази информация). Това трябва да
има пряко отражение при създаване на концепцията за ОХСГМ, базирана на ОХПС;
● Съществуват много различни представящи схеми, които се използват
в съвременната компютърна графика. Не е изключено в бъдеще да
възникват нови представящи схеми, основаващи се на идеи,
неизползвани досега (така, както това е ставало много пъти досега).
Те имат различни предимства и недостатъци. Предимствата и недостатъците на двете схеми могат да се използват ефективно в така
наречените

хибридни

представящи

схеми

(хибридни

схеми),

разглеждани в този дисертационен труд;
● В този дисертационен труд акцентираме основно на изследването на
т.нар. нехомогенизирани отворени хибридни представящи схеми. Това е обусловено от много фактори: почти всички СГМ използват
ХПС, има необходимост от по-голяма гъвкавост и разнообразие на
използваните представяния в СГМ, съществува технологично обусловена необходимост от хибридност на системите;
● Една от важните задачи на СГМ е визуализацията. Подсхеми в
хибридните схеми имат различна степен на лекота на реализация на
видовете алгоритми за визуализация, затова една ОХСГМ, базирана
на ОХПС, трябва да предлага различни видове визуализации от
различните класове (от обектното пространство и от екранното
пространство). Библиотеки като OpenGL, OpenCL, трябва да са
основни при реализацията на тези алгоритми;
● За бързо и лесно запълване на празнината от липсващ специализиран
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хардуер за визуализация чрез Ray tracing и за постигне най-високата
степен на хибридност от гледна точка на реализацията, трябва да се
създаде собствена Ray tracing подсистема, базирана на OpenCL и други силно преносими технологии (наричана по-нататък OpenRay);
● От направените проучвания се вижда, че хибридността в съвременните системи за геометрично моделиране не е новост, но повечето
от тях се базират главно на B-Rep (и CSG), като другите представяния
са по-скоро допълнение. Повечето системи имат механизми за лесно
модулно разширение на функционалността им (plugin системи и др.);
● В системите, в които се поддържат повече от известните представящи
схеми, обикновено основната цел е само визуализация. За да има
безпроблемна поддръжка на повече представящи схеми, се използва
подходът на хомогенизация на новите схеми в една основна (например към B-Rep или към F-Rep). Тук основното предимство е полесната реализация, но има и много недостатъци;
● Една от важните задачи на дисертационото изследване е да се направи по-свободно (отворено) и с по-малко фиксирани ограничения
създаването на модели в софтуерните системи и в частност системите
за геометрично моделиране.
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2.2 МОДЕЛ НА ОТВОРЕНА
ХИБРИДНА СИСТЕМА ЗА
ГЕОМЕТРИЧНО МОДЕЛИРАНЕ
В тази глава е разработен и описан модел (концепция) на отворена хибридна
система за геометрично моделиране (ОХСГМ), базирана на отворена хибридна
представяща схема (ОХПС).

2.1. Изисквания към системата
В точка 1.8 бяха разгледани и сравнени няколко широко разпространени системи за геометрично моделиране, както и няколко продукта, използващи хибридна
представяща схема. Те са сравнени по няколко показателя и направените изводи са
водещи при дефинирането на базовите изисквания към системата. Изхождайки от
формулираната основна цел, след проведен анализ, ОХСГМ, базирани на ОХПС,
трябва да притежават следните характеристики/свойства [59]:
● Отвореност – възможност за разширение на системната функционалност в едно или повече направления;
● Хибридност – наличие и възможността за съвместна работа с повече
от едно вътрешно представяне (хибридност от гледна точка на системите за геометрично моделиране);
● Гъвкавост – лесна адаптация по отношение на използването в
различни приложения;
● Разпределеност/Хетерогенност – едновременна работа на части от
системата на различни компютърни системи и/или различни нива и
подсистеми в компютърните системи (специализиран хардуер, CPU,
GPU, софтуер – хибридност от гледна точка на реализацията на
системите);
● Многопотребителност – възможност за едновременна работа на
множество от потребители със системата. Основни аспекти на многопотребителската работа са: независима и/или съвместна работа на по55

вече потребители.
Тези свойства влияят върху избора на архитектура на системата (разгледана в
точка 3.1) и са основни в концепцията за ОХСГМ.
На второ място този род системи трябва да позволява етапното им изграждане.
Това означава, че изграждането трябва да стане [59]:
● Етапно – изграждане на системата на отделни последователни етапи,
след завършването на всеки от които тя е работоспособна на
съответното ниво, съобразно етапа. Етапите на развитие са три системен, приложен и потребителски;
● От много разработчици (екипи) – реализирането на това свойство
се постига чрез: слаба свързаност на подсистемите, ясно описана
идеология за разработка, документиране, изграждане на системата с
отворен код и др.;
● Без съществено значение на езика за програмиране и/или ОС –
архитектурата и реализацията на системата не трябва да се базират
на средства и технологии, обвързани с конкретната ОС или език за
програмиране (доколкото това е възможно).
Решението на тези проблеми (описано в точки 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6) се свежда
до използването на съвременните средства и техники за програмиране като модулно
и обектно-ориентирано проектиране и програмиране, шаблони за дизайн [60], използване на съвременни софтуерни рамки (frameworks) за разработка на много
платформени/много езикови приложения (например MS .NET Framework [61] [62]
или Mono [63] [64], в комбинация с езика C# [65] [66]).
И накрая, този род системи трябва да могат да бъдат използвани за следните
цели [59]:
● Изследователски;
● Учебни;
● Приложни.
Тези изисквания влияят както върху архитектурата, така и върху етапите за
изграждане на системата (и са описани в точки 4.1 и 4.2).
Етапи на реализация
Поставените цели, както и желаните характеристики и архитектура на система56

та, определят три етапа на реализация [59]:
1. Системен – изграждане на Ядро (регистратори, конфигуратор, комуникация, трансформация, статистика, визуализация, интерактивна работа, съхранение, помощни подсистеми и др.);
2. Приложен – изграждане на основни елементи на системата (конвертори, комуникации и др.);
3. Потребителски – развитие, обучение и използване.
Всеки от последните два етапа от своя страна включва два аспекта от гледна
точка на извършваната реализация – дали се реализират нови възможности (системна
реализация) или се настройват и ползват съществуващите (приложна реализация). На
Фиг 2.1 с A е обозначено множеството от елементи на системата, чието разширяване
е системна реализация. Множеството B определя приложенията на системата, т.е. неговото разширение определя приложната реализация. Множеството C съдържа
всички потенциални приложения, които могат да се реализират чрез приложна реализация. Системната реализация води до разширяване на множеството C.

Ел.
B
Потенциални
приложения

Ел. Ел.
A
C

Фиг 2.1: Пространство на приложенията

Предложените в тази разработка начин на изграждане и архитектура (точки 3.1
и 3.2) на хибридна система за геометрично моделиране позволяват да се постигне в
максимална степен отвореността на системата. Тази отвореност подпомага широката
област на приложимост. Като една от най-съществените области се очертава изследователското направление. Второ по значимост направление е учебното, защото подходът за изграждане ще позволи в реализацията да участват и студенти. Не на последно
място, в приложен аспект е възможно конфигурирането на ефективни, специализирани системи за геометрично моделиране.
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Програмната реализация (прототип на софтуерна рамка OpenF) в този дисертационен труд включва главно етапите Системен, Приложен – системна реализация, както и части от Приложен – приложна реализация и малки части от
Потребителски. Реализацията на ядрото, модулите, примерните приложения са реализирани на езика C# с използването на Mono .NET Framework и интегрираната средата за разработка MonoDevelop [67].

2.2. Модел (концепция) на ОХСГМ
На Фиг 2.2 е представена обща схема-концепция за ОХСГМ, базирана на
ОХПС. Тук основните елементи са: ОХПС/ОХГС (модел – представлява слабосвързана съвкупност от елементи/подмодели на сцената, които може да са в различни
представяния), ОХСГМ (системата за геометрично моделиране, поддържаща в себе
си модела и реализираща слабо-свързани визуализиращи и моделиращи подсистеми,
която използва специализирания и друг наличен в компютърната система хардуер),
Входните и изходните устройства (осъществяват пряка връзка с потребителя на

Обратна връзка
(controller)

ОХСГМ

Права връзка
(view)

ОХПС/ОХГС
ОХПС/ОХГС
(model)
(model)

хардуер
хардуер

Вх.
Вх. у-ва
у-ва Изх.
Изх. у-ва
у-ва

Други
Потребители
ОХСГМ

Потребител
Фиг 2.2: Концепция за ОХСГМ, базирана на ОХПС

системата и имат еквивалентни логически елементи в ОХСГМ), Връзки между елементите на системата (изобразени чрез стрелки на схемата), Връзки между системата
и други аналогични системи. ОХСГМ е разделена на 5 абстрактни слоя/виртуални
машини (дисплеен, геометричен, структурен, семантичен и диалогов) съгласно методологията за геометрично моделиране ([2], [68]), като те имат по-скоро логически ха-
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рактер. Те си взаимодействат и формират модел на ОХСГМ, базирана на
ОХПС/ОХГС.
Ще разгледаме различните изисквания към архитектурата на системата, породени от желаните основни характеристики, които трябва да притежават отворените
хибридни системи за геометрично моделиране [59].

2.2.1. Отвореност
Като се анализират заявените желани характеристики и се отчете спецификата
на системите за геометрично моделиране, се стига до извода, че за постигане на задоволителна отвореност на системата са достатъчни следните възможности:
● Включване на нови представяния;
● Добавяне на конвертори между представяния, наричани по-нататък
преобразователи;
● Добавяне на логически входни, изходни и входно-изходни елементи
на системата, наричани съответно източници, монитори и съхранители;
● Включване на приложни елементи в системата, т.е. Елементи, чието
функциониране не е свързано или не е от съществено значение за базовата функционалност на системата, но от него зависи конкретно
приложение или функционалност на системата;
● Включване на съставни елементи (подсистеми) като елементи на
системата;
● Разширение на възможностите за комуникация между елементите на
системата.
За постигане на отвореност на системата в тези направления, е необходимо в
нея да бъдат включени елементи-регистратори за всяко едно от тях. Освен това е
необходим и елемент-конфигуратор (тъй като настройката е от съществено значение
за всяка програмна система) за настройка и включване на нови елементи и/или
подсистеми. Така изброените направления формират базовата функционалност на
системата и реализацията им трябва да бъде обособена в архитектурата като
системно ядро.
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2.2.2. Хибридност (от гледна точка на системите за геометрично моделиране)
Наличието на възможност за включване на произволно количество представяния и конвертори (подмножество на множеството от елементи-преобразуватели)
между тях прави системата хибридна. При необходимост някой алгоритъм да работи
върху представяне, за което той е проектиран или е най-ефективен, в системата
трябва да се извърши подходящата конверсия, за да може алгоритъма да извърши
действията си върху така преобразования резултат. Понеже може да не съществува
директно конвертиране, но да има последователност от конвертори, които да могат
заедно да извършат желаното преобразуване, е добре в ядрото на системата да се обособи подсистема за търсене на път, отговарящ на определени критерии. Например на
Фиг 2.4 няма конвертор за преобразуване от Формат 3 във Формат 5, но е възможно
преобразуване Формат 3 → Формат F → Формат 5. Намерените възможни пътища
може да не са еднозначни и именно поради това трябва да има критерии за оценка на
най-подходящия от тях.
Формат 2

Ко
н

в.
1

↔
3

Формат 1

Формат 3

Ко
н

Формат 4

в.

3↔
5

Формат 5

Фиг 2.3: Хибридна система с пълен набор конвертори между форматите

Тъй като двете класически схеми на конвертиране (показани на Фиг 2.3 и Фиг
2.4) по принцип (на практика) са невъзможни (в компютърната графика) [26], то
избраната архитектура трябва да позволява използването на нефиксирана схема за
конвертиране между представянията (форматите).
Освен това този подход дава възможност да се поддържат както няколко
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Формат
Формат11

Формат
Формат22
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Формат33

Конв. 3

Формат
ФорматFF
Формат
Формат44

Формат
Формат55
Фиг 2.4: Хибридна система с междинен формат

конвертора (с различни качества – бързодействие, точност и др.) между две представяния, така и няколко представяния за една и съща представяща схема (например с
различно качество на апроксимация и др.).

2.2.3. Гъвкавост
Гъвкавостта обикновено е пряко следствие от отвореността на системата и
възможно най-високата ѝ степен на модулност. Елемент на системата, който я конфигурира чрез функциите си за настройка, ще даде на системата желаната лесна адаптация съобразно приложенията. Той трябва да се грижи не само за настройката на
отделните елементи, но и за структурата на самата система, т.е. за настройката на това кои елементи да участват в системата и как те да са свързани (как си взаимодействат).

2.2.4. Разпределеност/Хетерогенност
Наличието на възможности за обособяване на подсистеми и елементи-комуникатори прави възможна едновременната работа на части от системата на различни
компютърни системи, тъй като по този начин ядрото ѝ може да обменя (ако е
настроено така) данните с другите системи и да открива и използва елементи, намиращи се на други отдалечени системи.
Друг аспект на разпределеността (хетерогенност, хибридност от гледна точка
на реализацията) е възможността за вертикално разслояване на системата, като всеки
слой може да бъде реализиран софтуерно, хардуерно или смесено. Добре е за по61

добра съвместимост/независимост от наличния хардуер, всеки хардуерно реализиран
модул да има и софтуерна реализация, която да се ползва при необходимост (емулация, ако хардуерът не е наличен в системата).

2.2.5. Много потребители
Многопотребителският режим на работа включва два основни аспекта – независима и съвместна работа. Независимата работа означава едновременен защитен
достъп до общите елементи на системата. Съвместната работа означава едновременен достъп до общи елементи. Постигането на този режим на работа става чрез специфична реализация на елементите на ядрото, в частност комуникаторите и
съхранителите. Изисква системи за ограничаване на достъпа, както и за предоставяне
на достъп на няколко потребителя до едни и същи елементи на системата.

2.2.6. Много разработчици
Тази характеристика се постига чрез висока модулност на реализацията, отвореността на системата и използването на инструмента обектен интерфейс (interface) в
съвременните езици за програмиране. Обикновеното наследяване на класове от една
йерархия не винаги е удобно, когато имаме множество от групи разработчици, развиващи свои класове и разширения за дадена система (в случая прототипа OpenF). Затова използването на интерфейси (абстрактни класове) е за предпочитане. Освен всичко
друго, те позволяват и реализацията на някои елементи от множественото наследяване, но без неговите недостатъци и неудобства. Разбира се, този подход не изключва и
наличието на една основна йерархия от класове с подразбиращи се реализации на
основните интерфейси, както и на някои помощни класове.
Друга необходимост е добрата документация. Наличието на системата в отворен код и възможност за съвместна работа на много разработчици (например
изходният код да е достъпен чрез система за контрол на кода и ревизиите, такава,
каквато е Subversion) е добра практика в подобен род софтуерни рамки.

2.2.7. Платформи
Основна идея за системата от гледна точка на това свойство е първоначално тя
да се разработи на един език за програмиране, а впоследствие в нея да се включат
специализирани елементи-трансформатори, пренасящи я на други платформи
(ОС/ЕП). Това не противоречи на идеологията на системата, защото нейният код може да се разглежда като специфично представяне на обект. Тези трансформатори ще
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улеснят нейната промяна при съществуването на повече платформени реализации.
Като страничен ефект превеждането или първоначалното написване на системата на някой от езиците на .NET технологията (например C#) ще даде възможност
да се използват предимствата на тази технология като: преносимост между ОС,
разработка на програмните системи едновременно на повече от един език за програмиране и др.
Казаното дотук е още едно основание като базов език за разработка на ядрото
още отначало да се избере езика C#, въпреки че тази концепция за ОХСГМ не е
обвързана с конкретен език за програмиране или платформа. На практика MSIL, до
който се компилират .NET езиците, е много добър модел, който може да бъде анализиран, трансформиран и изпълняван. Това го прави и подходяща основа за практическо създаване на модела на ОХСГМ, базирана на ОХПС.

2.2.8. Нива на абстракция
Елементите на системата произтичащи от направените разсъждения могат да
бъдат разгледани на три нива на абстракция, имащи пряко отношение към описанието и разработката на архитектурата на системата. Нивата са:
● Логическо;
● Концептуално;
● Физическо.
На логическо ниво терминологията е тази от теорията на системите и
системния анализ.
На концептуално ниво терминологията е свързана с това как се наричат
съответстващите на логическото ниво съставни части на системата (подсистеми и
връзки). Използват се термини от геометричното моделиране, обектно-ориентирания
дизайн на системи (шаблони за дизайн и др.), структурата на многослойните модулни
програмни системи и др. На това ниво на абстракция е описана и най-общо архитектурата на системата.
На физическо ниво терминологията е свързана с езиците за програмиране и
най-вече с обектно-ориентираните езици. На това ниво се описва най-общо реализацията на прототипа на софтуерния инструментариум OpenF.
Тези нива и съответствията им са показани в Таблица 2.1.
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Таблица 2.1: Съответствие между частите на системата на различни нива на абстракция
ЛОГИЧЕСКО

НИВО

Състав
Структура

Система

Състав на система
Състав на подсистеми

КОНЦЕПТУАЛНО

НИВО

Ядро + Конфигуратор,
Разширяващи модули
Разширяващ(и) модул(и)
(Plugins)
Елемент

ФИЗИЧЕСКО

НИВО

Програмни единици,
Обекти, Програми
Динамични библиотеки
(.DLL, .SO и др.), Обекти

Атомарни подсистеми
(Атоми)

Набор от услуги
(Елемент)

Обекти, Обектни
интерфейси (interface)

Връзки

Комуникация между елементите
(Приложение)

Обекти + Конфигурация +
Комуникация

Тъй като в точка 1.1.2 разгледахме основното понятие система с неговите базови концепции (атомарни, елементи, подсистеми, релации/връзки), то може да сме сигурни, че в така разработвания модел на ОХСГМ не са пропуснати съществени нива,
елементи или взаимоотношения.

2.3. Отворен хибриден модел на сцената
Хибридният модел на сцената може да се дефинира чрез използването на
шаблона Композиция по следния начин: използваме един основен клас/интерфейс за
графичен/геометричен обект (елемент) и негови наследници ще бъдат всички видове
графични/геометрични елементи и релации (т.е. релацията също е вид елемент или
графичният/геометричният елемент е релация на неговите точки), като един от
основните наследници е Граф на сцената, т.е. специален вид композитен елемент,
съдържащ в себе си и управляващ (ефективно) поделементи от базовия клас (или реализиращи базовия интерфейс за графичен/геометричен обект). Това означава, че граф
на сцената е вид релация и задава йерархична структура на сцената, освен това той
може да съдържа като поделемент други графи на сцената, т.е. подсцени. С други думи графът на сцената е съвкупност от обекти (в различно представяне) и релации
(над един или повече елемента, включително и релации на релации и т.н.). Това допуска лесно добавяне на нови елементи/представяния/релации, произволно сложна
структура на графа, еднотипен начин за работа над елементи и релации. Видът на
представянето се определя от това дали класът на елемента реализира даден
интерфейс. Дефинирането на интерфейс за всяко представяне дава (освен
възможност за проверка на това даден елемент в какво представяне е) възможност
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елементът да е в повече от едно представяне едновременно и да бъде скрита
вътрешната структура данни, която го описва.

Ел.1
Ел.1

Ел.2
Ел.2
Ел.7
Ел.7
Ел.6
Ел.6

Ел.3
Ел.3
Ел.4
Ел.4

R
ГС
ГС

Ел.5
Ел.5

релации
елементи

Фиг 2.5: Граф на сцената (отворен хибриден модел)

На Фиг 2.5 е показан примерен граф на сцената. Елементите са изобразени с
правоъгълници, а релациите – с линии, свързващи или ограждащи елементите, които
са в съответната релация.
Елементите Ел.1 и Ел.5 са в едно представяне, например F-Rep. Ел.2, Ел.3,
Ел.4 и Ел.7 са в друго, например B-Rep. Ел.6 е в трети вид представяне. Елементът
ГС е подграф на сцена, т.е. подсцена. Това разделение позволява системите за геометрично моделиране да зареждат в паметта само част от сцената, базирана на някакви критерии (например видимост, т.е. само видимите в момента от наблюдателя
части на графа, само част от слоевете, на които може да е разделена сцената, само
първо ниво на графа, т.е. без подсцените като те се зареждат при необходимост или
при команда от потребителя и др.). Може да се въведат различни видове елементи (не
само с различно представяне), които имат различно поведение, например прокси
(proxy) елементи, които зареждат подсцените при задаване на парола от потребителя
(или ако той има правà) и т.н. Част от елементите може да са „кеш“ на други еле65

менти и да се ползват при необходимост. Например, ако един F-Rep елемент е бил полигонизиран, то съответния му B-Rep елемент може да се добави в сцената (без да се
визуализира) и впоследствие да бъде ползван без повторна полигонизация. Друг вид
възможни елементи са елементи-декоратори и елементи-адаптери, чрез които може да
се модифицира даден елемент или да се внесе в системата елемент, които съществува, но не е предвиден за ползване в тази система.
В сцената (графа на сцената) може да има различни релации, като техният вид
и брой не е ограничен. Например на фигурата Ел.1 и Ел.3 са в един вид релация,
както и Ел.3 и Ел.5. Ел.4 и Ел.5 са в друг вид (отново бинарна) релация. Ел.2, Ел.6 и
Ел.7 са в релация, която не е бинарна (например те са групирани). Може да съществуват и унарни релации. Примери за видове релации са: Група (набор от елементи
разглеждани от системата като един или свързани или неделими един от друг), Кеш
(един елемент е кеш на друг), Версия (един елемент е по-нова версия на друг, т.е. релацията „помни“ промяната на елемента в сцената), Релации-ускоряващи структури
(kd-дървета и други) и др. На Фиг 2.5 с R е отбелязана релация между две други релации. Ако приложението го изисква, могат да бъдат създадени и релации между елементи и релации (това не е изненадващо, тъй като моделът не прави разлика между
графичен обект и релация, т.е. всички те са елементи на модела). Разбира се, какво
означават и как ще се ползват те, зависи от семантиката на конкретното приложение,
т.е. от конкретната система за геометрично моделиране.

2.4. Взаимодействие човек-компютър
Важна част от съвременните компютърни системи и програмното им осигуряване е общуването на човека с тях. Така наречения потребителски интерфейс (UI)
има централно място в софтуерните системи. Понякога дори той е по-важен от моделите и алгоритмите, за приемането или отхвърлянето на дадено приложение.
Съществуват няколко основни вида потребителски интерфейс, но ние ще се
спрем на средствата и методите, свързани с Графичния потребителски интерфейс
(GUI, ГПИ). ГПИ е основата на съвременните интерактивни системи за геометрично
моделиране (и не само на тях). ГПИ е удобен и интуитивен за потребителите, тъй като взаимодействието със системата и с модела става на базата на изображения,
възприемани много лесно от човека. Въз основа на тях се издават и голяма част от командите към системата.
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2.4.1. Входно-Изходни устройства
На първо място в графичния потребителски интерфейс (а и в другите видове)
стоят входните, изходните и входно-изходните устройства. Най-важни от тях са тези,
които могат да извеждат изображения.
Първо накратко ще се спрем на основните физически устройства, с които
потребителят взаимодейства пряко. Ще разглеждаме само тези, които имат пряко
отношения към графичния интерфейс.
Изходните устройства (наречени графопостроители) се делят главно на два
вида [2]:
● Устройства за създаване на твърдо копие – това са принтери, плотери,
базирани на различни принципи на действие. Крайният резултат от тяхната ра бота е изображение (векторно или растерно) върху някакъв материален носител на информация (лист хартия, филм, фолио, метал и др.), което човек може
да възприеме директно или с прости помощни (технически) средства;
● Устройства, подходящи за диалогова работа – такива са дисплеите с
електронно лъчева тръба (ЕЛТ), течно-кристалните дисплеи, плазмените дисплеи и др. За да бъде подходящо едно устройство за манипулация с изображение, то трябва да отговаря на някои изисквания: времето за възпроизвеждане
на изображение да бъде малко (и по възможност да не зависи от сложността
му) и създаването на изображението да има такъв характер, че да може лесно
да бъде заменяно от друго.

Входните устройства могат да се разделят главно два вида [2]:
● Диалогови устройства – клавиши, аналогово-цифрови преобразователи, клавиатури, мишка, кълбо (track-ball), ръчка (joystrck), планшет, сензорен
панел и др. Голяма част от тези устройства са съставни, т.е. имат в себе си няколко еднакви или различни по-прости такива;
● Устройства за въвеждане на графична/геометрична информация – такива са скенерите (двумерни и тримерни), дигитални видео камери, дигитални
фотоапарати, видео дигитализиращи/въвеждащите устройства (video capture),
системи за прехващане на движението (motion capture) и др. Те също могат да
се използват за диалог, но основното им предназначение е за въвеждане на
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графична/геометрична информация като цяло, която след това може да бъде
обработвана.
Входно-изходни устройства са комбинирани устройства, включващи едно или
повече изходи устройства и едно или повече входни устройства. Например съвременните таблет-компютри, PDA, смартфоните и други са снабдени с течно кристален
дисплей със специален прозрачен сензорен панел (или друга технология), наложен
върху него, даващ възможност да указваме място директно върху екрана. Интересна
новост даваща тласък на начина, по който човека взаимодейства с графичния
интерфейс е Multi-touch технологията, при която потребителят има възможност да
укаже едновременно няколко позиции от екрана. Това дава възможност да се създава
все по-интуитивен и все по-лесен за употреба диалог с потребителя на системата.
От гледна точка на програмните системи е удобно да се използва някакъв модел на физическите устройства. Тези модели ще наричаме логически устройства. Не
е задължително логическото устройство да е модел на физическо. То може да бъде
реализирано, т.е. логиката му на действие и състоянията му могат да бъдат реализирани на базата на част от физическо устройство, както и на базата на едно или повече
физически устройства.
Както и физическите устройства, логическите се делят на входни, изходни и
входно изходни. Тук отново не бива да бъркаме и да пренасяме директно вида на физическото

устройство/устройства

върху

логическото.

Например

логическото

устройство „Бутон“ в графичния интерфейс е входно, но се реализира на базата на
едно изходно (дисплея) и едно или няколко входни (мишка и/или сензорен панел
и/или клавиатура). Обикновено логическите изходни и входно изходни устройства са
някаква абстракция на някакъв клас физически устройства.
Логическите входни устройства се делят главно на два класа [2]:
● Пасивни – във всеки момент от времето могат да бъдат в две или повече равноправни състояния. Преминаването от едно състояние не носи
информация за системата. Важно е обаче текущото състояние на устройството;
● Активни – във всеки момент от времето могат да бъдат в две или повече неравноправни състояния. Преминаването от едно състояние в друго носи
информация за системата и следователно води до генериране на събитие.
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Множеството от състояния, в което може да бъде едно входно устройство, е
съществено за диалога със системата и се нарича пространство на състоянията на
устройството. Пространствата на състоянията се делят на структурирани и
неструктурирани (дискретни и скаларни). Повечето от съвременните логически
входни устройства са активни със структурирано пространство на състоянията.
От гледна точка на ОХСГМ и прототипа на софтуерна рамка за разработка на
такива системи, различните видове устройства може да се включат в архитектурата
като специален вид елементи, създаващи или получаващи съобщения/сигнали, които
да бъдат предавани и обработвани от другите елементи на системата. Една такава
абстракция цели еднотипен подход от гледна точка на обработката на информацията.

2.4.2. Потребителски интерфейс
Потребителският интерфейс представлява съвкупност от правила за комуникиране на компютърните системи с потребителите.
При реализацията на графичния потребителски интерфейс се използват
входните и изходните устройства, за да се реализира функционалност, определяща
тези правила за комуникация. Това става главно „през“ изображението визуализирано, чрез изходните диалогови устройства, т.е. изображението е както резултат от работата, така и средство за управление на системата. Графичният потребителски
интерфейс взаимодейства с потребителя главно по два начина (като те се редуват
непрекъснато) [2]:
● Права връзка – показва изображение на изходните диалогови
устройства, съответстващо на модела и вътрешното състояние на графичния
интерфейс и системата;
● Обратна връзка – получава събития от входните диалогови устройства,
обработва ги и ги трансформира в операции по промяна на модела, вътрешното състояние на диалога или системата.
Съвременните системи за графичен потребителски интерфейс представляват
сами по себе си (под)системи, изградени на принципите за интерактивна работа с
графична/геометрична информация, т.е. те описват вътрешно модел на графичния
интерфейс, изобразяват елементите му и изменят модела при действията на потребителя с входните устройства. При промяна на модела на графичния интерфейс се
извършва неговата повторна визуализация и интерактивният цикъл се затваря. Като
69

изход от подсистемата за графичен потребителски интерфейс се генерират (към
програмата) събитията от логическите входни устройства, които събития се обработват от приложната програма. Логическите изходни устройства са част от графичния интерфейс и те също генерират събития към приложната програма, когато е
необходимо да се актуализира състоянието на логическото изходно устройство, т.е.
изображението.
Важен аспект в концепцията за изграждане на потребителския интерфейс на
ОХСГМ е разделянето на логиката на три слабо свързани подсистеми (обекта). Това е
известният подход от шаблона за дизайн MVC (Model View Controler) [69]. При него
за изграждане на графичен интерфейс се разделят моделът (Model) от визуализацията
му (View) и от начините на манипулацията на модела (Controler). Това освен по-голяма степен на абстракция дава възможност за по-лесна подмяна/промяна на отделните
елементи. Например лесно е да се реализират различни визуализации на един и същи
модел (които дори мога да се прилагат едновременно в един и същи момент), без това
да се отрази съществено на начините му за редакция.

2.4.3. Взаимодействие с модела
Начинът за взаимодействие с модела в една система за геометрично моделиране е функция на целта на системата и на избраната представяща схема. Възможно е
системи, създадени за една и съща цел (дори една и съща система), да имат коренно
различен начин на взаимодействие с модела в зависимост от това каква е представящата схема, избрана за описание на модела.
Често срещан подход при използването на графичен потребителски интерфейс
е и интерактивната работа с модела. Това означава, че всяка промяна на модела води
до незабавна визуализация на актуализираното му състояние. За да говорим обаче за
интерактивност, тази визуализация трябва да бъде извършена за някакви разумно
кратки срокове, такива че потребителят да забележи веднага извършената от него
промяна. Ако промяната на модела плюс визуализацията за повечето потребителски
операции се извършва в рамките до ¼ сек (понякога дори по-бавна реакция е допустима) може да говорим за интерактивна работа. В случаите, в които операциите се
прилагат по-бавно, това трябва да се покаже по някакъв начин (оставащо време, специален маркер, показващ, че се извършва обработка и др.). Разбира се, интерактивността не е необходима за всички операции, а само за тези, които променят
модела (така че той да измени своето резултатно изображение). Например, ако имаме
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алгоритъм за реалистична визуализация, той може да бъде пуснат от потребителя, за
да получи крайното изображение и то не е задължително да се получи за 1 секунда.
Както казахме в началото на точката, начините за редакция на модела съществено се влияят от представящата схема, избрана за описанието му. Например в
B-Rep ние можем да „хващаме“ върховете на тялото и да ги преместваме, премахваме
и т.н. В CSG можем да променяме конструктивните, операции приложени над примитивите, да добавяме и премахваме примитиви и т.н. Във F-Rep имаме функции, които
може да променяме чрез суперпозиция и композиция, може да деформираме (чрез
прилагане на специфични функции над съществуващите) тела, да добавяме и премахваме тела и т.н. Дори и в една и съща представяща схема в зависимост от конкретното приложение може потребителят да работи с различни термини – в една CAD
система телата ще се наричат детайли, в една система за създаване на игри те ще са
играчи, нива и т.н.
Както виждаме термините и методите, с които потребителят ще работи, може
да са различни, но голяма част от тях в крайна сметка се свеждат до едно и също.
Каквато и да е представящата схема, винаги съществуват операции и начините им за
задаване и извършване от страна на потребителя са сходни. Това не е изненадващо,
защото всички представящи схеми описват едни и също нещо: геометрична информация. Тя, както видяхме (в точка 1.1.5), има главно три вида параметри – форма,
метрика, местоположение и ориентация в пространството. Това означава, че каквото
и да е представянето, потребителят ще трябва да може да променя тези характеристики на модела.
За да изясним проблемите при работа с хибриден модел, в следващата точка
ще дадем пример с хибридна нехомогенизирана представяща схема, съставена от BRep и F-Rep. Моделът може да съдържа както елементи, описани с гранично представяне, така и такива, описани с функционално представяне.

2.5. Интерактивно взаимодействие с отворен хибриден модел
Интерактивното взаимодействие в отворени хибридни модели не може да се
дефинира, както ако имаме модел (сцена) със строго дефиниран еднороден състав и
структурата. За да достигнем до обща идея за интерактивно взаимодействие, валидно
и за отворените хибридни модели, ще разгледаме някои частни случаи при работа с
известните „фиксирани“ представяния (B-Rep и F-Rep) и на основата на тях ще
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направим изводи, така че обобщението да е валидно и за еднородните модели, и за
хибридните.
Ако имаме само гранично представяне (B-Rep), то съставът на модела (системата) е от върхове, свързани с ребра, определящи лица, от които са изградени телата
и цялата сцена (например върхове, страни, триъгълници и др.), а структурата на сцената е определена от комбинаторна структура, описваща съответствието между тези
елементи [21] [2] (може да има групиране на телата и други). В този случай интерактивното взаимодействие става, като потребителят избира елементите (групи, тела,
лица, ребра или върхове) и изменя характеристиките им като местоположение, цвят и
др. Потребителят може да създава и премахва части от модела (нови върхове, ребра,
лица, тела и т.н.). Освен тези прости операции, над модела могат да се прилагат и
още множество по-сложни, работещи над модела (върху целия модел или върху част
от него) и специфични за приложната област или взаимствани от други представящи
схеми операции (обединение/сечение на тела – от CSG, намиране на ротационни повърхности – от Sweeping и др.). След промяната се задейства визуализация на новата
сцена (или част от нея), потребителят вижда резултата и отново издава други команди
по промяна на модела и т.н.
Ако моделът е F-Rep, то в общия случай той е една функция (която дори може
и да не е зададена аналитично). Тук ще разгледаме случая, в който имаме набор от
функции, като сцената е съвкупност/обединение от всички тях. Това не е много поразлично от наличието на само една функция (защото винаги можем да ги обединим
в една с помощта на R-функции), но е по-близко до логиката на работа на потребителите. В този случай състав на сцената са функциите (описващи телата или части от
сцената), а структурата на сцената е определена отново от функциите и суперпозицията помежду им. Възможно е функциите да са съставени от подфункции (композиция и суперпозиция на функции) и/или да са свързани с R-функции, задаващи
теоретико-множествени операции над тях, което внася допълнителна структура в модела. В този случай интерактивното взаимодействие става, като потребителят работи
с модела (функциите) като цяло или ги модифицира, правейки суперпозиции на други
функции и съществуващите в модела. Съществуващите в модела функции могат да
станат параметър/параметри на ново добавените (например, ако решим да пресечем
две тела, това означава да добавим нова R-функция, която има два параметъра и те са
телата/функциите, които искаме да пресечем) или изменението може да е
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промяна/подмяна на параметър или подфункция на някоя от съществуващите в модела. Характеристики като форма, местоположение, цвят и др. могат да се променят за
всяка точка от тялото или за тялото като цяло. Потребителят може да създава и премахва части от модела (нови функции). Тъй като в телата няма характерни специфични точки (както върховете в B-Rep) и части (както ребрата и страните/стените в
B-Rep), то всички части в едни тяло са „равноправни“ по отношение на операции,
прилагани върху тях, т.е. потребителят може да избере произволна точка от тялото и
да го деформира чрез нея или да деформира цялото тялото с някоя нелинейна трансформация. За удобство на работа, върху модела може да се изобрази мрежа (uvлинии, работни криви и равнини и др.) за по-лесна и интуитивна работа с тялото.
След промяната се задейства визуализация на новата сцена (или част от нея), потребителят вижда резултата и отново издава командите си по промяна на модела.
Като сравним подхода при интерактивно взаимодействие с двата вида модели
B-Rep и F-Rep и се абстрахираме от спецификите при всеки от тях, се получава
следната схема, която може да бъде приложена при интерактивно взаимодействие с
хибриден модел:
● Всяко представяне има набор от операции (алгоритми), които могат да
се извършват над неговите елементи;
● Ако някой от алгоритмите не може да се приложи върху дадено
представяне, то се прави опит то да се конвертира до представяне, върху което
алгоритъмът действа, и след това резултатът се връща обратно (ако е
възможно);
● Когато дадена операция се прилага над няколко тела, то в този случай
важи предната точка, но за всяко от телата;
● При промяна на модела се извършва нова визуализация (евентуално само на част от модела).
Въпреки че реализацията на хибридна система за геометрично моделиране не
е свързана пряко с шаблона MVC (Model-View-Controler) [69] [70], то той е силно
препоръчителен при създаването на системи от подобен род. Това е подход за разделянето на модела (в случая хибридния граф на сцената) от изобразяването му (визуализация на хибридния граф на сцената в дадена форма от определен алгоритъм за
визуализация при параметри, определени от потребителя) от контролера (променящ
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хибридния граф на сцената на базата на командите издавани от потребителя, които
определят кои операции и над кои части от графа с какви параметри да се изпълнят).
Системата трябва да използва наличните конвертори между представянията, за да
разшири възможните операции над различните представяния, без да трябва те да се
реализират конкретно за всеки от тях. В [68] сме описали по-подробно някои специфични за реализацията на MVC шаблона в системите за геометрично моделиране.

2.6. Комуникация
Важен аспект на модела (концепцията) за ОХСГМ, базирана на ОХПС, е че
СГМ трябва да имат комуникация (обмен на съобщения) между елементите на системата. Комуникацията трябва да може да бъде както между елементите на една система (включително специализиран графичен хардуер), така и между такива на различни
компютърни системи.
Комуникацията в компютърните системи е функция на ОС. Това са функции
на обмен на данни между различни части на системата (или между различни компютърни системи в мрежа).

2.6.1. В една компютърна система
Обменът на данни в една компютърна система се извършва главно между:
● Различните видове памет – регистрова, кеш, оперативна и външна.
Важен аспект за бързодействието на системата е да се ограничи, доколкото е
възможно, обменът между различни по бързодействие видове памет (особено с по-бавните като външната);
● Различните програмни единици – ОС, приложения, процеси, модули,
нишки, обекти, методи и др. Когато двете обменящи си програмни единици
имат еднакви права (например са от едно приложение), обменът на данни
може да стане лесно и безпроблемно през регистровата или оперативната
памет (предаване на параметри и получаване на резултати). Когато обменът
е между различни процеси, това обикновено (най-бързо) може да се
извърши чрез разпределена между процесите памет (Shared memory);
● Различните хардуерни подсистеми – CPU, памет, контролери на
входно-изходни устройства и др. Две са основните програмни средства за
връзка с външни устройства (контролери): чрез входни-изходни инструкции
на процесора и/или чрез разпределена памет (влагане в адресното
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пространство).
Важни за проектирането и работата на системите за геометрично моделиране
са скоростите за обмен на големи обеми данни, както и скоростта на обмен на данни
с графичните контролери, извършващи визуализация на изображения. Тъй като
представянето на модела може да е много голямо по обем и да не може да се събере в
оперативната памет, то трябва да се предвиди възможност за частично зареждане и
обработка на модела от външната памет (разчитането на виртуалната памет
поддържана от ОС не винаги е добра идея). Изобщо разпределението и управлението
на паметта е важен аспект при изграждането на системи за геометрично моделиране,
работещи само на една компютърна система. За проектирането на комуникацията
между алгоритмите, визуализиращи, ползващи или обработващи модела, е важно да
ползват и запазят кохерентността при работа с модела и паметта. Друг аспект, подобряващ общото бързодействие на системите, е да се избягва максимално ненужният обмен на данни или при възможност да се използват възможно най-бързите
канали за обмен. Когато не е възможно да се избегне необходимостта за обмен на
данни, то това може да бъде ускорено с използването на кеширащи механизми
(използване на повече памет от по-бърз вид за сметка на бързодействие, постигнато
чрез обмен с по-бързата памет вместо с по-бавната).
Това води до необходимостта за обособяване в ОХСГМ на гъвкава подсистема
за кеширане на данните на високо (приложно) ниво.

2.6.2. Мрежова (между-компютърна) комуникация
Комуникациите между съвременните компютърни системи става чрез мрежови устройства, отговарящи на стандарта OSI [71]. Физическата връзка обикновено
става по коаксиални кабели, кабели усукани двойки, оптични кабели, радио вълни и
др. Преносната среда съществено определя и скоростта на предаване на информацията между системите. Разделен на нива софтуер спомага за логическото свързване на
системите. Съществуват множество протоколи, използвани за обмен на данни между
системите. Някои от тях гарантират доставянето на съобщенията и тяхната коректност (т.е. липса не грешки при предаването), други – не. Те имат различни цели и
следователно и различни приложения. Някои методи за комуникация изискват преди
обмена на потребителските данни (данните на приложението), предварително
изграждане на така наречените съединения. За целта възлите в мрежата трябва да могат да бъдат адресирани.
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Най-общо съществуват следните видове съединения [71]:
● От точка до точка (unicast) – предаването става между две системи;
● От точка до много точки (multicast) – предаването става от една система
към група от системи;
● От точка до клъстер (cluster) – предаването става от една система към
група от системи, като данните се предават само на една от тях;
● От точка до всички (broadcast) – предаването става от една система към
всички останали. Обикновено такъв тип съединения се използват само в локална мрежа.

Потоците данни в зависимост от това дали са чувствителни към закъснения се
делят на:
● Чувствителни към закъснения – обикновено данните са звук, видео и
др., за които загубата или закъснението на част от данните на потока ще бъде
забелязано. Такъв вид потоци данни обикновено не са толкова чувствителни
към малки загуби на данни, а в случай че са, то трябва да се използват някои
от методите за предаване, като изпреварващо препредаване и др.;
● Нечувствителни към закъснения – обикновено данните са файлове (документи, архиви и др.), обмен на данни между приложения (не в реално време) и др. Такива данни обикновено са чувствителни към загуба дори на малки
части от тях.
При разпределените системите за геометрично моделиране е важно предварителното проектиране на комуникациите в мрежата. Трябва да се има предвид, че мрежата може да се окаже тясно място. Повечето „бързи“ мрежи може да се окажат
много по-бавни дори от обмена с външната памет. Затова комуникациите между
различните компютърни системи при работата на разпределената система трябва да
се сведат до минимум, а когато това не е възможно, да се използват максимално
ефективно възможностите на мрежовите протоколи. Например при предаване на едни
и същи данни за сцената на множество компютри за визуализация (при разпределен
Ray tracing) трябва се използва комуникация от вида точка-много точки, а не точкаточка и др.
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От гледна точка на архитектурата и реализацията на една система за геометрично моделиране, това разнообразие от възможности за комуникация означава,
че трябва да се предвиди механизъм за лесна разширимост на начините на обмен на
геометрична информация без това да води до необходимост от съществени промени в
цялата система.

2.7. Връзка с хардуерно реализирани модули. Използване на съвременния графичен хардуер
Ще дефинираме подходи за използването на два класа хардуер: стандартен
графичен и друг хардуер (чрез използване на стандартни API библиотеки) и специализиран хардуер (чрез идея за специален протокол).
Първият подход е за връзка със стандартни хардуерните устройства (например
GPU, GPGPU и др.). При тях вече съществуват API библиотеки и конкретни драйвери, които извършват управлението и използването на специализирания хардуер. В този случай е добре тези API функции да се използват директно. Като пример за това
могат да се дадат стандартите OpenGL и OpenCL. Те дават еднотипен директен
достъп до голям набор специализирани хардуерни устройства. OpenCL предлага
възможности за създаване на напълно хибридни изчисления в хетерогенна среда.
Вторият подход в прототипа на OpenF е реализиран само на идейно ниво
(принципи и основни интерфейси в реализацията) и предвижда използването на специфичен собствен протокол за връзка със съвместими с OpenF устройства. Ето някои
от принципите, на които той трябва да се базира:
● Хардуерните устройства трябва да изглеждат за системата така, както
изглеждат за нея другите подсистеми/компютърни системи;
● Интерфейсът с хардуера трябва да е реализиран, следвайки принципите
за изграждане на цялата система – ядро, услуги, евентуално модули;
● Протоколаът за връзка трябва да е реализиран в системата като всеки
друг от начините за връзка, т.е. като елемент за комуникация (комуникатор);
● Всеки хардуерен модул трябва да бъде разработван съвместно със
софтуерна реализация, отговаряща напълно на функциите му (емулатор);
● Разработката на хардуерни модули става на базата на профили (ограничен набор от услуги и функции на ядрото и/или модулите) на спецификацията.
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Например OpenF, OpenF-Core, OpenF-Mobile и др.;
● Протоколът представлява последователност от съобщения, обменяни
между системата и хардуера;
● Всяко съобщение представлява съвкупност от заглавна част (команда) и
част за данни (параметри);
● Всяко съобщение изисква потвърждение (резултат) за получаването си;
● Всяко съобщение е поток от данни (байтове) към или от хардуерното
устройство;
● Хардуерът инициира предаване на съобщения към процесора чрез прекъсване;
● Низовете, предавани в параметрите, са UTF8 кодирани.

2.8. Изводи
От разгледаното в тази глава могат да се направят следните изводи, важни от
гледна точка постигането на целите:
● Изискванията към ОХСГМ водят към ограничаване на възможните решения при проектирането на архитектура на подобен род системи. Следващият етап (проектиране и разработка) трябва да се съобрази с тях. Повечето от
изискванията са приложими за по-широк клас системи, но има и специфични
за ОХСГМ;
● Важен елемент на всяка ОХПС са конверторите, налични в системата.
Те принадлежат и се реализират основно в семантичния слой на модела, защото тяхното действие изисква преобразуване на различни представяния едно в
друго със запазване на смисъла, т.е. запазване на геометричната информация;
● Създаденият модел на ОХСГМ, базирана на ОХПС, е сравнително слабо свързана система и за да се постигнат изискваният по време на реализация,
трябва да се използват добри практики на архитектурни и други шаблони за
дизайн;
● За да бъде една ОХПС хибридна, то в нея трябва да се използват поне
две представящи схеми. Това налага при реализацията на да бъдат избрани поне две представящи схеми и те да бъдат реализирани като модули и включени
в системата.
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3.3 АРХИТЕКТУРА И РЕАЛИЗАЦИЯ
НА OPENF – ПРОТОТИП НА
СОФТУЕРНА РАМКА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА

ОХСГМ

Тези глава описва архитектурата, проектирането на обектно-ориентиран дизайн и реализацията на прототип на софтуерна рамка (framework) OpenF за изграждане на отворени хибридни системи за геометрично моделиране, базирани на отворени
хибридни представящи схеми. OpenF е предназначена за основа и лесно създаване на
такива системи.

3.1. Архитектура на системата
Общата схема на архитектурата на системата е показана на Фиг 3.1 и се състои
от три слоя: ядро, разширяващи модули (plugins) и приложения.

Приложение
Модул
Ел.A

B
Ел.

Ел.C

Конфигуратор

ЯДРО

Модул
Модул (plugin)
Фиг 3.1: Структура на отворената хибридна система за геометрично моделиране

Основните видове (класове) елементи на системата (Фиг 3.2) в зависимост от
функцията си в нея са: Източници, Монитори, Преобразуватели, Съхранители,
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Ел.C Модул
Ел.A

Ел.B

Модул

Модул
...

Ел.Y

Ел.D

Регистратор на
МОДУЛИТЕ
Регистратор на
Източниците

Ел.Z

Конгигуратор

Регистратор на
Мониторите

Регистратор на
Съхранителите

ЯДРО

Регистратор на
Конветорите

Регистратор на
Приложенията

...

Фиг 3.2: Регистрация на елементите в системата

Системни – ядро, Регистратори, Конфигуратор и др. Тези видове елементи директно
кореспондират с различните видове процеси в информационния процес (точка 1.1.3),
като са пречупени през погледа на обработката на геометрична информация.
На Фиг 3.3 и Фиг 3.4 са показани хоризонталният и вертикалният разрез на
разпределена система за геометрично моделиране, базирана на OpenF.
Ел.A

Ел.B

Ел.F

Ел.Y

Ел.G

M
Ел.C

Ел.D

Ядро

Ядро
Ядро

Ел.E

Сървър 1

Ел.H

Сървър 2

...

Ел.Z

Сървър N

Фиг 3.3 Хоризонтален разрез на архитектурата на многопотребителската хибридна система
за геометрично моделиране

Хоризонталният разрез дава представа за многоплатформен режим на работа
на системата. На отделните компютърни системи работят копия на ядрото и елементите, налични в конкретната конфигурация.
Комуникацията между елементите става посредством ядрата на базата на на80

личните регистрирани протоколи за обмен (комуникатори). На една компютърна
система могат да работят едновременно няколко потребители, както и един потребител да ползва ресурсите на няколко системи.
Вертикалният разрез демонстрира възможностите части от елементите на
системата да бъдат реализирани изцяло софтуерно, изцяло хардуерно или смесено.
M

Софтуер

Софтуер

Софтуер

Ел.A
Ел.A Ядро
Ядро Ел.B
Ел.B

Ядро
Ядро Ел.Z
Ел.Z

Ел.C
Ел.C Ядро
Ядро Ел.D
Ел.D

M'
Ел.A
Ел.A CPU
CPU

Хардуер

Ел.C
Ел.C CPU
CPU GPGPU
GPGPU

Хардуер

Сървър 1

...

Сървър 2

CPU
CPU GPU
GPU

Хардуер

Сървър N

Фиг 3.4 Вертикален разрез на архитектурата на многопотребителската система за геометрично моделиране

Елементите А и C представляват модули с услуги в системата, които използват
наличен специализиран хардуер и комуникират с него (изпращайки съобщенията M')
чрез дефинираната в системата OpenF спецификация за връзка с хардуерни модули.
Елементите B и Z са изцяло софтуерно реализирани (това не изключва възможността
някой от тях да може да използва специализиран хардуер, ако той съществува в
компютърната система, на която се изпълнява). Елементът D използва хардуер като
комуникира с него по специализиран протокол, специфичен за него (с използването
на специализирано API като например OpenGL, OpenCL и др.). Ядрото на системата
работи, използвайки ресурсите на централния процесор(и), и осигурява както
интеграцията на елементите в нея, така и комуникацията между отделните системи.

3.2. Дизайн на прототипа на системата OpenF
Дизайнът на прототипа на системата ще бъде извършен, следвайки целите,
модела и архитектурата на ОХСГМ. Ще бъдат приложени и добрите практики за
съвременен обектно-ориентиран дизайн и използване на шаблони за дизайн.

3.2.1. Абстрактно ядро
За целите на реализацията и по-голямата гъвкавост ще разделим ядрото на две
части – абстрактно ядро и реализация на компонентите на ядрото. Идеята е да разделим реализацията на ядрото на:
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● Абстрактно ядро – набор от абстрактни класове (интерфейси);
● Ядро – конкретна реализация на тези класове (голяма част от тях могат
да бъдат включени дори в един или повече разширяващи модули на ядрото),
която формира ядрото на системата.
Системи, изградени по този подход, много често се наричат „безядрени“, но
това не е много точно, защото съществуват някои елементи на ядрото, които не могат
да са във външен модул (например зареждащата част – loader, част от конфигуратора,
част от регистраторите на елементи и модули в системата и др.).
Този подход дава някои предимства при изграждане на ядрото:
● По-голяма степен на абстракция;
● По-лесна модификация на частите на ядрото;
● По-голяма модулност на ядрото;
● При необходимост в дадена система със специфични изисквания може
да не се използва цялото ядро;
● Части от ядрото могат да бъдат подменяни (опционални);
● Части от ядрото лесно могат да бъдат подменяни дори от модули на
конкретна приложна област (за по-голяма ефективност в частни случаи и др.);
● Допуска (при желание или необходимост на потребителя) части от ядрото да бъдат пренаписани от него под друг лиценз или дори със закрит код.
Тук ние ще се спрем на тези подсистеми, които трябва да са част от
абстрактното ядро, а в следващата точка ще обсъдим реализацията им, както и това
кои още подсистеми ще причислим към ядрото.
Подсистемите, необходими (полезни) за всяко приложение, са: Стартов модул
(Loader), Конфигурация, Система за разширяващи модули (Plugins), Услуги, Кеш и
пул (буфер за повторно използване) на обекти (Cache & Pool), Фонови задачи,
Дневник (Log) и Статистика. Освен изброените, в абстрактното ядро ще бъдат включени (но ще бъдат реализирани в разширяващи модули) още: Представяне, Елементите (източник, монитор, преобразовател, съхранител, приложение, подсистема),
Комуникация, Визуализация, Полигонизация и други помощни или свързани с тях
класове/интерфейси.
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3.2.2. Ядро
Част от подсистемите на ядрото трябва да бъдат статично свързани с главната
програма (приложението), използваща библиотеката OpenF. Обектите, реализиращи
съответните услуги на ядрото, могат да бъдат достъпни за програмата или директно
чрез глобални променливи, налични в абстрактното ядро, или чрез използването на
сек класове (Singleton [60]). Има и трети начин за използването им – като услуги на
системата за регистрация и търсене на услуги на ядрото (описана малко по-нататък).
Реализацията на повечето сек класове трябва да допуска подмяната на реализираната
услуга от такава, която е реализирана от приложението или от някой от разширяващите модули. Ако такива няма, то системата ще използва подразбиращата се (default)
реализация на класа в ядрото.

Модул
на ядрото

s

Cac
he

абстрактно

g
Lo

Loa
der

gin
Plu

Конфигуратор

ЯДРО

Модул
на ядрото
(реализация)
Фиг 3.5: Структура на ядрото

Стартов модул (Loader) е класът (първи модул) в ядрото, отговорен за стартирането и задействането на системата. Той може да бъде подменен от главната програма при необходимост от друг вид специфична за конкретното приложение логика.
Статичната реализация на тази подсистема е присъща за задачите на класа/модула.
Той трябва да създаде и инициализира ядрото и неговите статични и динамични
подсистеми, да зареди (чрез Plugin подсистемата) разширяващите модули, да конфигурира (чрез конфигуратора) всички създадени класове и да предаде управлението на
логиката на приложението (обикновено – приложните елементи в системата). Този
модул трябва да има две реализации: Клас, който реализира подразбиращата се логика за зареждане на системата; Програма Loader за системите, които няма да реализи83

рат собствена главна програма със собствена зареждаща логика (или с използването
на класа на ядрото).
Услугите са основна концепция в OpenF. Всяка услуга включва два вида
програмни реализации: Абстрактна дефиниция – интерфейс, описващ функциите на
услугата; Реализация – класове (инстанции от тях), включени в регистраторите на
ядрото. Тези класове трябва да реализират една или повече от абстрактните дефиниции на услугите. Услугите в системата не са фиксирани (въпреки че съществуват някои базови, задължително присъстващи в нея) и могат да се разширяват от
приложението или от модули на ядрото, или от обикновените разширяващи модули.
Дневник (Log) е единична услуга на ядрото, реализираща водене на хронологията на събития, възникващи при работата на системата. Това може да са грешки,
предупреждения, диагностични съобщения и др.
Статистика е набор от услуги на ядрото за събиране и хронология на данни от
работата на системата. За реализацията им ще бъдат използвани специфични
възможности на .NET framework, ОС, SNMP и др. Част от услугите са предназначени
за натрупване на данни, специфични за някои алгоритми, потребителската програма
и др. Например всеки алгоритъм може при определени условия да записва информация от изпълнението си (междинни резултати, времена и др.) с цел по-нататъшна
обработка, статистика, самообучение, визуализация и др.
Следващите съставящи ядрото елементи ще бъдат реализирани като динамични модули (аналогични на разширяващите модули), които ще наричаме модули на
ядрото. Те са достатъчно общи като концепция и въпреки че са замислени като основа за изграждането на системи за геометрично моделиране, те могат да бъдат използвани и в други класове системи. Затова ние ще ги включим в състава на ядрото.
Следващата група елементи в ядрото произтича директно от Фиг 1.1 и следователно това са елементи с много голяма общност на приложение (тъй като става
въпрос за обработка на информация). Примерите и обясненията за тях ще бъдат давани от областта на компютърната графика, но това не ограничава по-общото им прило жение.
Това са услуги, реализиращи основните видове информационни процеси.
Съответните елементи включени в системата могат да реализират една или повече от
основните услуги, дефинирани в ядрото. Тези услуги може да бъдат използвани и за
база на други конкретни услуги специфични за приложението, ако това се окаже
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Фиг 3.6: Обща схема на елемент и характерните му частни случаи

необходимо (т.е. ако ще даде по-голяма яснота).
Източник (Source) ще бъде всеки елемент (обект) на системата, който генерира информация в нея (при запитване или под формата на съобщения или потоци към
другите елементи). Затова в системата ще бъде включен специален интерфейс за
източниците, както и абстрактен клас за източник и базова реализация на клас
източник с подразбираща се реализация на всички методи на интерфейса източник.
Пример за източници са всички логически входни устройства като мишка, клавиатура, графичен интерфейс (бутони, менюта и др.), програми, генериращи събития на
базата на някакъв алгоритъм и т.н. На Фиг 3.6б е илюстриран този частен случай на
елемент. Разбира се (както и при другите видове), този вид елемент може да бъде в
комбинация с някой от останалите, например да има интерфейс, да чете данните за
работата си от вътрешното си състояние (подобно на съхранителите от файл или база
данни и т.н.) или да преобразува събитията си преди да ги предаде към другите елементи като събития.
Приемник (Target) или Монитор ще бъде всеки елемент (обект) на системата,
който получава информация (под формата на съобщения или потоци от другите елементи). За това в системата ще бъде включен специален интерфейс за приемниците,
както и абстрактен клас за приемник и базова реализация на клас приемник с
подразбираща се реализация на всички методи на интерфейса приемник. Когато
казваме елемент приемник имаме предвид най-общия случай на елемент, получаващ
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информация с или без нейна визуализация. За случая, когато тази информация се визуализира (със или без преработка), ще казваме Приемник-Монитор, Монитор или
Визуализатор. Пример за приемници са всички логически изходни устройства като
дисплей (или част от прозореца или прозорец в програмата), файлове, програми получаващи и ползващи събития и т.н. На Фиг 3.6в е илюстриран частният случай на
елемент приемник-монитор. Визуализацията може да бъде най-различна: резултат от
rendering, преобразуване, моментно състояние на друг елемент или част от него, процес на изменение на елемент и др. Видът на изобразяваните данни може да е найразличен: изображения, видео последователност, текст, числа, таблици, графики на
функция и др. Разбира се (както и при другите видове), този вид елемент може да бъде в комбинация с някой от останалите.
Преобразовател (Convertor) ще бъде всеки елемент (обект) на системата, който получава информация (под формата на съобщения или потоци от другите елементи), преобразува я и я предава на друг елемент. Затова в системата ще бъде
включен специален интерфейс за преобразователи, както и абстрактен клас за
преобразовател и базова реализация на клас преобразовател с подразбираща се реализация на всички методи на интерфейса преобразовател. За случая, когато тази
информация се преобразува от едно представяне в друго, ще казваме Форматен-Преобразовател или Конвертор. Пример за преобразователи са всички
конвертори между представяния: F-Rep в изображение (рендер), F-Rep в B-Rep (полигонизатор), алгоритми, опростяващи модел в F-Rep представяне и др. Частният
случай на конверторите е много важен (не само за хибридните системи) и ще бъде
обсъден по-подробно в точка 3.2.7. На Фиг 3.6г е илюстриран частният случай на
елемент-преобразовател. Разбира се (както и при другите видове), този вид елемент
може да бъде в комбинация с някой от останалите. За целите на конверторите ще бъде
създаден и интерфейс и абстрактен клас Представяне (Reperesentation), който ще
описва представянията в системата и ще подпомогне описването и търсенето на
конвертори между обекти, описани в даден формат.
Съхранител (Storage) ще бъде всеки елемент (обект) на системата, който получава информация (под формата на съобщения или потоци от другите елементи),
съхранява я в себе си (временно или постоянно), при поискване я предоставя на другите елементи. За това в системата ще бъде включен специален интерфейс за съхранители, както и абстрактен клас за съхранител и базова реализация на клас
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съхранител с подразбираща се реализация на всички методи на интерфейса съхранител. Пример за съхранители са елементи, които съхраняват крайните или междинните
резултати от работата на системата. Данните може да се съхраняват в паметта, във
файл или в база данни. Логически съхранителите организират данните в себе си под
формата на обектно-ориентирана „файлова“ система – набор от ключ-атрибути-обект.
За реализациите на конкретни съхранители може да използва кеш за по-бърза работа
(точка 3.2.5), както и кешът да използва специфични съхранители. На Фиг 3.6д е
илюстриран частният случай на елемент-съхранител. Разбира се (както и при другите
видове), този вид елемент може да бъде в комбинация с някой от останалите.
Подсистема (Subsystem) ще бъде всеки елемент (обект) на системата, който
реализира набор от услуги, достъпни за ядрото и другите елементи на системата. Реализацията на вътрешната логика на подсистемите включва в себе си организация и
елементи (или част от елементите) на собствено ядро. Взаимодействието със системата става на базата на обмяна на съобщения и/или на базата на услугите реализирани
от елементите на подсистемата. Като пример за подсистема може да се даде графичния интерфейс на приложение, който може да бъде изграден като автономна
подсистема, следваща същите принципи и с използването на същите елементи като
цялата система, но логически с логическо разграничение от нея (т.е. обособен като
подсистема).
Приложение (Application) или Приложен елемент ще бъде всеки елемент
(обект) на системата, който реализира набор от услуги, специфични за конкретното
приложение на системата. Обикновено част от тях са услуги, отбелязани като
изпълними, т.е. такива, които трябва да се са изпълнят след зареждането на системата. Затова в системата ще бъде включен специален интерфейс за приложение и
изпълнимост на услуга (елемент), както и съответните абстрактни класове и базови
реализации.
Комуникация (Communication) са елементите на ядрото, които спомагат за
свързването на елементите помежду си, както и на ядрата в отделните компютърни
системи. Когато елементите са в една компютърна система, то те могат да се свързват
помежду си чрез ядрото или директно, използвайки ефективни методи за изпълнение
на услугите, предоставяни помежду им. Разбира се, наличието на елементи, реализиращи комуникация, не задължава реализацията да ги използва, но това дава по-висока
степен на абстракция на потребителите и по-лесна разширимост в посока добавяне
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на нови средства за свързване в системата. Програмният интерфейс на комуникаторите е съобразен със съвременните възможности на компютърните мрежи (точка 2.6.2).
Налични за ползване са методи за предаване на съобщения, създаване на поток
(постоянна връзка между елементи), предаване на данни както до един получател, така и до много получатели едновременно и др. Важен аспект на подсистемата за комуникация е адресирането в системата. Удачно е за адреси на елементите да се
използват URI адреси, както и вътрешни за системата идентификатори за по-бърза и
ефективна работа. Ядрото чрез услугите си за комуникация открива по зададен URI
елемента и му съпоставя обект-манипулатор, т.е. вътрешно системен идентификатор,
с помощта на който в последствие може по-лесно и бързо да се осъществи връзката
със съответния URI. Това всъщност е вид кеш (точка 3.2.5) на адресите и кеш
подсистемата може да бъде използвана и за тази задача. Разбира се, за базовата реализацията на комуникатор ще се използват Remoting средствата предлагани от .NET
framework, но това не е единствената възможност за реализация.
Следващите два елемента са частни случаи на някои от по-горе описаните
и/или ще бъдат използвани в някои техни конкретни реализации, но за удобство и поголяма яснота ще бъдат причислени към ядрото.
Визуализация (Visualization) е специализиран тип преобразовател, реализиращ
определен алгоритъм за визуализация. Алгоритмите за визуализация могат да бъдат
разработени конкретно за дадено представяне или да бъдат по-общи и независещи от
представянето (например Ray tracing), а използващи само специфичен интерфейсадаптер, който трябва да е наличен за съответното представяне, за да може алгоритъмът да го визуализира. Обикновено резултатът от преобразованието е растерно
изображение или негов еквивалент, но това не е задължително.
Полигонизация (Polygonization) е специализиран тип преобразовател, реализиращ определен алгоритъм за преобразуване на модели, описани чрез някакво
представяне в B-Rep модели.
Трябва да обърнем внимание, че абстрактните класове и класовете с подразбираща се реализация (базова реализация) се включват в системата само за удобство и
евентуална по-бърза реализация на класове, които малко се различават от абстрактни те. Наследяването им обаче не трябва да се смята за задължение, защото съществено
в системата е (трябва да е) дали даден обект реализира определен интерфейс, а не дали класът наследява някой от абстрактните класове. Това означава, че навсякъде, къ-
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дето се обръщаме или работим с някой от елементите (например преобразовател),
трябва да се обръщаме към инстанцията чрез използване на интерфейса на елемента,
а не чрез променлива от базовия клас/абстрактен клас, предложен от ядрото. Това дава по-висока степен на общност на реализацията, особено ако елементът се предава
като параметър, и безпроблемното разширяване на системата от множество разработчици остава възможно без допълнителни затруднения.

3.2.3. Конфигурация
Съвременните приложения все по-често обръщат внимание на средствата за
настройка от страна на системните администратори и от самите потребители. Затова
една от базовите подсистеми на ядрото трябва да бъде тази за конфигуриране на
обектите.
Докато описаните в предните точки елементи (и техните конкретни реализации) формират основно състава на системата, то една от основните цели на конфигуриращата подсистема на ядрото е да настройва връзките в системата (както и на
връзките между отделните части на системата, ако тя е разпределена на повече от
една компютърна система). Втората, не по-малко важна задача, е да настрои някои от
параметрите на самите елементи. Третата – да опише допустимите (необходими)
разширяващи модули.
Конфигурирането е процес на настройка на определени параметри на елементите на системата (обекти, връзки/релации, модули, подсистеми). Известни са
много подходи за конфигуриране на приложенията и библиотеките от функции или
класове. Основното различие между тях е формата на конфигурационния файл, броят
и организацията на файловете, както и тяхното местоположение в системата.
Различните формати предполагат и различен начин да ползването на конфигурацията, както и различна степен на гъвкавост и защита на параметрите от страна на
потребителя. Често срещани са следните: „INI“ текстови файлове, Binary файлове със
специфичен за програмата формат, „Registry“ йерархична база от данни, XML файлове, YAML и др.
Логиката на конфигуриране може да бъде:
● Константи – твърдо зададени константи в кода на програмата. Този
подход има множество минуси. Изисква прекомпилиране на модула и/или
програмата след всяка промяна на параметрите (константите). Понякога е
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удобен за ползване в скриптови езици;
● Конфигурационен файл – параметрите се четат от файл от всеки
обект или функция, които имат параметри за настройване. Сравнително добър подход, но може да се дублира логика по обработка на файла на много
места, по-трудно се реализира подмяна на вида конфигуриращ файл,
затруднено е разделянето на конфигурацията на много файлове, може да има
проблеми със сигурността и др.;
● Наложено конфигуриране – системата (обект) зарежда параметрите и
настройва променливи или полета в обектите, които трябва да бъдат конфигурирани. Този подход има някои минуси, например на обектите могат да се
настройват само публичните полета, настройва се всичко, независимо дали
параметъра ще се ползва след това или не и др.;
● Конфигуратор – обект в системата зарежда параметрите при необходимост и отговаря на запитванията на всеки обект или функция, които имат
параметри за настройване. Реализира логиката на обединяване на повече
файлове, приоритет на конфигурациите, сигурност и др.
Организацията на параметрите е:
● Линейна – обикновено са организирани като списък от атрибут-стойност. Тази организация може да се разглежда като частен случай на следващата, но с едно ниво на йерархията;
● Групирана (йерархична на две нива) – имената на атрибутите са групирани съобразно някакви критерии;
● Йерархична – имената на атрибутите имат йерархия и са групирани
съобразно някакви критерии.
Организацията на конфигурационните файлове е:
● Един или повече файлове на едно ниво – обикновено това са файлове, съдържащи настройките за текущия потребител. Тази организация се
използва често при по-прости приложения;
● Файлове, организирани на няколко нива – например за потребителя,
за цялата системата, за мрежата, като стойностите в тях се търсят последователно от по-конкретните към по-общите. Така липсващите параметри в
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едната се „наследяват“ от по-общата конфигурация и т.н.;

Права за промяна на стойностите на параметрите:
● Директно от крайния потребител;
● Само от администратора на системата;
● От разработчика;
● Други.
Системата за конфигуриране на ядрото трябва да даде на приложението модел,
обхващащ възможностите на различните формати, както и средства за задаване на параметрите от страна на различните видове потребители на системата. В същото време подсистемата за конфигуриране трябва да остане отворена за разширение с
евентуалните специфични изисквания на конкретното приложение.
За нуждите на системата OpenF ще се спрем на Конфигуратор с йерархична
организация на параметрите (атрибут – мета-данни – стойност), съхранявана в множество файлове, на много нива, с възможност за защита и права за промяна, базирана
на роли (потребител, администратор и др.). По отношение на файловите формати ще
има разширимост на базата на класове, извършващи операциите по четене и запис на
данните в съответен формат, като XML-базирани конфигурационни файлове ще са
основни за системата. Също разширимост по отношения местата, където се съхраняват файловете (локално, мрежа, Интернет и др.) и метода за достъп до тях (протоколи
HTTP, FTP и др.) е реализуема по аналогичен начин на форматите, като се използват
класове за съответен достъп до ресурси (по зададен URL).
Обикновено стойностите на параметрите, конфигуриращи приложението, се
задават от потребителя, работещ непосредствено със системата. Това обаче не винаги
е желателно (или не е желателно поне за част от параметрите), затова в системи от
подобен род трябва да бъдат има допълнителна информация за правата на промяна,
т.е. кой потребител какво може да настройва и/или вижда в настройките. Добре е
частите от конфигурацията с различни права да бъдат разделени в отделни файлове,
за да може тези файлове да бъдат защитени и от операционната система. Правата
(както и друга информация описваща самата конфигурация) трябва/могат да бъдат
съхранени отделно под формата на мета-данни или конфигурация на конфигурацията. Обикновено достъпът до мета-информацията е достатъчно да бъде само за четене
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(след като системата е разработена и е в употреба).
В зависимост от нуждите на системата, конфигурацията ѝ може да бъде съхранена на различни места – Файл, БД, Документа, Паметта и др.
Данните, конфигуриращи системата, трябва да могат да бъдат разпределени на
повече от едно място (не е задължително тези места да са еднотипни). Например
XML файл с настройки за цялата фирма на главния фирмен сървър и за всеки потребител – на локалната му работна станция или в профила му (във формат YAML или
INI). Обикновено различните части на конфигурацията имат различни права за модификация и/или различна област на действие. Например общите за цялата фирма
конфигурационни файлове (параметри) могат да се променят само от администратора, докато потребителските – от съответния потребител, от администратора и т.н.
На Фиг 3.7 е показана идейна схема за йерархична структура на конфигурацията на една система.
Default
< factory settings>

Internet
http:/ / exanmple.com/ app/ config.ini

Company 2
/ / server-co2/ app/ config.ini

Company 1

Company 3
http:/ / co3.exanmple.com/ config.ini

Department 1
http:/ / dep1.co2.exanmple.com/ c.ini

Department 2
/ / server-dep2/ app/ config.ini

Workgroup 1
/ / work1/ app/ config.ini

Computer 1
C:\ ...\ All Users\ AppData\ app\ c.ini

Workgroup 2
/ / work2/ app/ config.ini

Computer 2

Computer 3

Application
C:\Program Files\app\config.ini
User 1
C:\ ...\ User1\ AppData\ app\ c.ini

User 3
C:\ ...\ User3\ AppData\ app\ c.ini

User 2
C:\ ...\ User2\ AppData\ app\ c.ini

Environment 1
<env vars>

Environment 2
<env vars>

Session 1
<app params>

Session 2
<app params>

Session 3
< app params>

Project 1
<project stored params>

Project 2
< project stored params>

Project 3
< project stored params>

Document 1
<document stored params>

Document 2
< document stored params>

Document 3
< document stored params>

Document 4
< document stored params>

Temporary 1

Temporary 2

Temporary 3

Temporary 4

Active 1

Active 2

Active 3

Active 4

Фиг 3.7 Примерна йерархия на конфигурацията на приложение

За да може системата да работи, т.е. да намира и формира точния набор от параметри във всеки случай, е необходимо да има описание на структурата на конфигурацията, т.е. конфигурация на конфигурацията (мета-конфигурация). Мета-данните
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(мета-конфигурация) трябва да съдържат:
● Структура на нивата;
● Къде се съхраняват стойностите;
● Типове на атрибут-стойностите;
● Права за промяна, наследяване и видимост;
● Друга, необходима за приложението информация.
Предложеният модел за структурно конфигуриране има несъмнени предимства пред всички други изброени подходи. Той дава възможност за лесна и гъвкава
адаптация към нуждите на конкретна система.

3.2.4. Разширяващи модули (plugins)
Много важна подсистема на ядрото е системата за динамично зареждане на
разширяващи модули (plugins). Тя е свързана с отвореността и лесната разширимост
на системата.
Организацията на системата на разширяващите модули е изградена на базата
на йерархия от следните части:
● Услуга (Service) – (обектен) интерфейс, предоставящ на използващите
го набор от логически свързани методи, проектирани за/и извършващи услугата;
● Доставчик (ServiceProvider) – обект, доставящ една или повече Услуги,
т.е. реализиращ един или повече интерфейси (на услуги). Доставчиците трябва
да реализират специален вид услуга доставчик, т.е. доставчикът също е вид
услуга. Методите на този интерфейс отговарят на въпроса дали дадена услуга
се доставя/реализира от доставчика или кои са услугите, достъпни в този
доставчик. Не всички интерфейси, реализирани от доставчика, е задължително да са услуги, предоставяни от него;
● Контейнер (ServiceContainer) – специализиран вид доставчик (кореспондира с понятието подсистема), който може да съдържа/съхранява/регистрира в себе си други доставчици на услуги и да предоставя
предоставяните от тях услуги като свои (агрегира услугите).
Концепцията на системата е, че в нея съществуват обекти Доставчици, които
предоставят на другите обекти Услуги. Тези доставчици са обединени/съхранени/опи93

сани в един или повече Контейнера, които могат да бъдат вложени и един в друг рекурсивно.
В реализацията динамичните (разширяващи) модули са assembly съдържащи
класове, доставящи услуги или набори от услуги. Зареждането и включването им в
системата става с помощта на специална реализация на контейнер на услуги
PluginServiceContainer. Той открива модулите и определя кои от техните услуги да
включи в себе си (чрез използване на мета-информацията за модулите), като едновременно с това се опитва да разреши зависимостите между тях.
При зареждането програмата може да използва конфигурация, за да определи
кои от наличните за системата разширяващи модули да зареди (т.е. кои са активни и
кои не) или да се опита да зареди всички достъпни разширяващи модули (чрез сканиране на поддиректория за наличните в нея разширяващи модули). Друга възможност
(която не изключва предишните) е даден модул при зареждането си програмно да реши дали да се зареди или не, както и кои от услугите си да предостави и кои – не.
Например дадена услуга може да е неприложима по някакви причини – временно или
постоянно (например не е налична друга услуга, от която дадената зависи). Зависимостите между модулите (и услугите) може да стават програмно, но това означава, че
модулът трябва да бъде зареден, за да се установи, че има проблем. Също така модулите могат да предоставят информация за себе си – име, предназначение, разработчик, налични предоставяни услуги, зависимости от други модули и т.н. Това
отново създава проблем с наличните, но неактивни модули, или с тези модули, които
не могат да се заредят по някаква причина. Тези причини налагат наличието (опционално) на мета-информация за модулите (може да е част от конфигурацията за модула), съдържаща поне основните данни за модула и данните за зависимостите от други
модули.

3.2.5. Кеширане и повторно използване на обекти (инстанции)
Съвременните компютърни системи обикновено са снабдени с голямо количество памет (не само оперативна), която е сравнително по-евтин и по-лесно разширим ресурс (в сравнение на процесора, например), затова производителността на
системата може да се подобри за сметка на използването на този ресурс. Разбира се,
обикновено ОС използва този ресурс, за да ускори дисковите операции и др., но това
не е достатъчно. Затова в системите за геометрично моделиране трябва да има специализирани средства за кеширане на данните на по-високо ниво. Подходящи за
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ускоряване чрез кеширане са особено операциите по комуникация между компютърните системи (при разпределена среда) и операциите по преобразуване между
различните представяния (в хибридните схеми), както и съхраняването на някои
междинни резултати от работата на алгоритмите за визуализация. Общо казано, на
кеширане подлежат всички видове междинни резултати от обработка, съхранение и
разпространение на данни в системата. Трябва, разбира се, да се направи разумен
компромис, за да не се стигне дотам, че овърхедът за кеширането да е по-голям от печалбата от ползването на кеша. Затова кеширането в системата трябва да бъде с висока степен на конфигурация и/или да се адаптира на базата на статистика от работата
на системата с реалните данни.
Много важна реализационна особеност е, че съхраняваните в кеша данни
(обекти) трябва да могат да се идентифицират с някакъв уникален ключ (той се
формира строго специфично в зависимост от вида съхраняван обект). Ключът трябва
да съдържа в себе си данни за всички характеристики на желания обект, по които ще
се извършва търсенето му (например при кеширане на конвертирано представяне на
даден геометричен обект, ключът трябва да съдържа представяне източник, качество
на приближението и т.н., т.е. всичко необходимо, за да можем да намерим желаното
представяне и да го използваме отново, без да извършваме отново необходимото
конвертиране). Понеже основната най-често срещана операция ще е търсене на обект
в кеша по ключ, удачно е данните да се съхраняват вътрешно в кеша под формата на
хеш таблица. Добре е също вместо един единен кеш за всички видове обекти, да се
формират и използват множество по-малки кешове, специфични за конкретен клас
обекти. Това ще ускори както търсенето на обект в кеша, поради намаляването на ненужни колизии, така и ще даде възможност на различни критерии за отстраняване на
обекти от различните кешове. Друго, необходимо за реализация, е механизъм за премахване на елементи от кеша (при настъпване на някакъв критерий – например недостиг на памет и др.). Той също е строго специфичен за съхраняваните обекти и
може да бъде например най-рядко използван обект, най-отдавна използван обект, наймалък обект, най-некачествен (с най-лоша апроксимация) обект и т.н. Това означава,
че е добре механизмът за изключване на обекти да може да се променя или задава
програмно.
Друг много често срещан сходен случай в системите за геометрично моделиране е, че се налага даден алгоритъм да използва множество малки обектни инс95

танции (например лъчите при алгоритъма Ray Tracing), които непрекъснато многократно се създават и унищожават в процеса на работата му. Независимо от наличната в езика за програмиране система за заделяне на памет и освобождаване на
памет, това обикновено създава няколко проблема. Първо, при безразборно (това може да е необходимост на алгоритъма и да не може да се преодолее чрез реорганизацията му) създаване на нови обекти и премахване на вече ненужните, може да се
получат „дупки“ в паметта, които да забавят действието на новото заделяне на памет.
Второ, самата необходимост от премахване на обект и в последствие създаване на
аналогичен на него, е загуба на време за изпълнение на алгоритъма. Трето, при
обектно ориентираните езици за програмиране създаването (конструкцията) на даден
обект обикновено изисква освен заделяне на памет и изпълнение на допълнителен
код за инициализация на обектната инстанция. Колкото и минимален да е този код,
при изпълнението му стотици хиляди пъти, това започва да се превръща в проблем.
Същото се отнася и за изпълнението на код по деструкцията на инстанция.
Тези проблеми в някои случаи са решими чрез повторно използване на инстанциите без унищожаване и ново създаване или нова инициализация. Основната
идея е да се отложи деструкцията и освобождаването на паметта за инстанциите временно, докато алгоритъмът работи и ако възникне необходимост от нова инстанция
от същия клас, да се използва някоя от свободните. Реализацията става лесно чрез помощен клас – фабрика за инстанциите от даден информационен клас. Когато алгоритъмът има нужда да получи нова инстанция от информационния клас, той се обръща
към фабриката и тя конструира или нова обектна инстанция, или връща някоя от
конструираните преди и вече свободни за повторно използване инстанции. Когато
една инстанция вече не е необходима, тя се връща на фабриката, която или я запомня
като свободна за по-нататъшно използване, или я унищожава при определени условия. Унищожаването на ненужните инстанции може да стане във фонов режим, както
и да се използват възможностите на някои езици за програмиране със „събирач на
боклук“ в менажера си на паметта.
Този подход решава почти изцяло трите описани проблема. Създават се много
по-малко дупки в паметта (при реализацията на фабриката може да се използват специфични знания за менажера на паметта, например да се унищожават първо
последните създадени обекти чрез подреждането им в стек и др.). Не се губи ненужно време за заделяне и освобождаване на памет. Не се изпълняват конструкторът
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и деструкторът на информационните обекти, освен еднократно, съответно при първоначално създаване и при завършване на алгоритъма (също и много малък брой пъти,
ако паметта е недостатъчно).
Експериментите показаха, че при визуализация на сравнително проста сцена с
алгоритъма Ray tracing, заделената и освободена памет по време на изпълнението му
падна от 700МБ на 16МБ, а с това и времето за работата на алгоритъма падна
драстично. Това се дължеше само на факта на преизползване на инстанциите на лъчите, необходими при визуализация на сцената.

3.2.6. Фонови задачи
В системите за геометрично моделиране често се налага някои от процесите
да се изпълняват ниско приоритетно или само когато няма други важни (обработка
или визуализация) за работата на системата задачи. Това обикновено са задачи,
свързани с по-добрата работа на системата в дългосрочен план, и не трябва да пречат
на добрата интерактивна работа, т.е. потребителят не трябва да ги забелязва или да
му пречат. Като говорим за натоварване, трябва да се има предвид, че това не означава само натоварване на процесора, а може да означава натоварване на кой да е друг
ресурс/ресурси, необходими за изпълнението на задачата (например натоварване на
мрежата, паметта и т.н.). Фоновите задачи не трябва да взаимодействат с потребителя
и трябва да могат да бъдат прекратени временно или отменени постоянно без това да
е от съществено значение за системата или приложението. Взаимодействието със статистическите подсистеми на ядрото, разбира се, са допустими (запис за неуспеха на
задачата и причините му, следене на определени параметри и условно изпълнение на
задачата и др.).
С цел по-добро и лесно разработване на подобни задачи, в ядрото трябва да се
предвидят механизми (и класове), с помощта на които лесно да се създават и
изпълняват фонови задачи. Реализацията е извършена на базата на ниско приоритетни нишки в комбинация с възможност за допълнителна проверка за натоварване
на другите ресурси (памет и т.н.) на системата.
Като примери за приложението на такива фонови задачи могат да се дадат
следните:
● Търсене на по-добри пътища за преобразуване от едно представяне в
друго, т.е. критериите за оптималност могат да се отложат във фонова задача,
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стартирана веднага след намирането на поне един път за преобразуване между
две представяния;
● Предварително търсене на пътища между представяния;
● Изследване и инвалидиране на кеша (кешовете);
● Предварително

кеширане

на

данни,

междинни

резултати,

т.е.

предвиждащо попълване на кеша. Например изтегляне от мрежата на части от
модела, които е вероятно да потрябват в близко време (базирано на критерии –
локалност, близост и др.);
● Опростяване на моделите (формулите във F-Rep и др.);
● Адаптивни корекции на моделите. Например първоначално се прави
полигонизация на F-Rep модел до B-Rep модел с ниско качество (бързо), след
което чрез повтаряща се фонова задача (с увеличаваща се точност) се получават по-качествени приближения и те се визуализират поетапно.

3.2.7. Търсене път на конверсия между представяния
Съществен елемент в системите с отворени хибридни представящи схеми е
намирането на път за преобразуване на едно представяне в друго. Това обикновено се
налага при изрично указание от потребителя или при необходимост от изпълнение на
алгоритъм, който може да работи само с определен вид представяне.
Формат 2

Ко

нв
.1

↔
3

Формат 1

Формат 3

Ко
нв
.

Формат 4

3↔
5

Формат 5

Фиг 3.8: Намиране на пътища на конверсия между представяния

На Фиг 3.8 нагледно е показан пример, в който имаме обект в представяне Формат 1
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и желания формат е Формат 5. Стрелките означават наличните в системата алгоритми за пряко преобразуване между представянията. Виждаме, че в примера съществуват общо четири начина да се достигне от текущия до желания формат. Това
са съответно Ф1→Ф2→Ф4→Ф5 (два пътя, защото между Формат 2 и Формат 4 има
два директни конвертора), Ф1→Ф3→Ф5 и Ф1→Ф3→Ф4→Ф5. Също така при наличието на повече от един път/начин за конверсия, ние можем да искаме да намерим
най-бързия или най-качествения измежду намерените пътища (както и път, отговарящ
на някакво по-сложно изискване). Трябва също да се има предвид, че не винаги найкраткият път е най-добър.
Това е типична задача за търсене на най-добър път в ориентиран мулти граф.
Решението ѝ e извършвано от ядрото чрез „алгоритъма на вълната“ за намиране на
най-добър път в граф.
За целите на намирането на оптимални пътища за конверсия, всеки алгоритъм
за пряка конверсия трябва да има като допълнително описание набор от атрибути с
тегла, оценяващи неговите характеристики от вида бързодействие, качество на
апроксимацията и др. На базата на тези атрибути се формира критерият за оценка и
намиране на най-подходящ път – например сумата от атрибутите на бързодействие на
конверторите в целия път от началния формат до крайния.
Както видяхме, резултатите от намерените пътища е удачно да се кешират за
по-нататъшно използване без необходимост от търсене. Ключът за идентифициране
на конвертора трябва да съдържа началния и крайния формат, вида критерии за качество, както и сумарното качество на конверсията.
При избора на структури от данни и алгоритми в реализацията е взето
предвид, че броят на представянията ще бъде сравнително малък, може да има повече
алгоритми за директна конверсия между две представяния, в хибридна система
търсенето на оптимален път за конверсия може да се окаже много често прилаган
алгоритъм, изпълнението на самите алгоритми на конверсия са с много по-голяма
сложност и/или отнемат много повече ресурси и/или се изпълняват върху много поголям обем от данни, отколкото при самото търсене на оптимален път на конверсия и
др. Освен това много е вероятно най-късият път (т.е. с най-малко междинни формати)
да се окаже и най-бърз, и най-качествен, затова използването на алгоритъма на вълната, разделен на две части (намиране на едно решение и използването на фонова задача за втората част), е добра идея. Търси се оптимален път до момента, в който се
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намери първия (обикновено – най-кратък) път, след което той се дава като резултат и
едновременно с това се стартира фонова задача за намиране на останалите пътища.
Същевременно може да се използва друга фонова задача, прилагаща алгоритъма на
Дейкстра или друг подобен за предварително намиране на всички най-добри пътища
и запомнянето им в кеша.
За целите на системата за геометрично моделиране и с цел изследване на FRep, както и на хибридните представящи схеми, чрез подходящи разширяващи модули са включени два формата – F-Rep и B-Rep, както впоследствие и поне един
конвертор помежду им.

3.2.8. Визуализация
Описаните в точки 1.3.2 и 1.4.3 принципи на визуализацията на B-Rep и F-Rep
модели могат лесно да се обобщят. Реализацията на визуализацията (растеризация) за
всички видове представяния може да се реализира чрез алгоритъма Ray tracing. Затова основният начин за визуализиране на (хибридни) сцени ще бъде от страна на
наблюдателя и ще е на базата на преобразователи, използващи алгоритъма Ray
tracing, който е удачно да бъде реализиран като подсистема. Единствената разлика
при работата му върху различни по вид представяния може да се изолира в
интерфейс-адаптер, който да бъде реализиран конкретно за всяко от тях. Интерфейсът включва методи за определяне на сечение на лъч с модела, намиране на вторични
лъчи, получаване на физически характеристики в дадена точка от модела и др. На базата на тези методи Ray tracing може да работи без значение от модела (хибриден или
не). Отделянето на алгоритъма в подсистема дава възможност за разширимост на методите, специфични за него, без това да утежнява и усложнява основната система. Така например могат да се добавят модели на осветяване, модели на светлината, модели
на генерирането на вторични лъчи и др. В прототипната реализация подсистемата за
Ray tracing е наречена OpenRay (и е сравнително независима от конкретното приложение).
Поне два адаптера трябва да бъдат реализирани, за да може системата да се
нарече хибридна – за F-Rep и B-Rep, които ще бъдат достатъчни на първи етап. Това
води до постигане на част от поставените цели.

3.2.9. Полигонизация
Полигонизацията (преобразуване/конвертиране на F-Rep или друг модел във
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B-Rep модел) може да се разглежда като специфичен вид визуализация (защото BRep моделите могат бързо да се визуализират). При нея моделът не се преобразува в
растерно изображение, а във векторно. Обикновено това е набор от триъгълници и
техните характеристики. Реализацията е обособена като специализиран тип преобразовател, преобразуващ модели, описани чрез някакво представяне, в B-Rep модели.
Описаните в точка 1.4.3 видове полигонизация на F-Rep модели подсказва, че
полигонизацията трябва да бъде реализирана като подсистема. Отделянето на алгоритъма в подсистема дава възможност за разширимост на методите, специфични за него, без това да утежнява и усложнява основната система. Така например могат да се
добавят адаптивни методи за полигонизация на модели, адаптивно полигонизиране,
базирано на негеометричните характеристики на модела и др.
Наличието на поне един метод за полигонизиране на F-Rep модели води до
постигане на част от поставените цели.

3.2.10. Опростяване на изрази и функции
Една от не добре изследваните области във F-Rep е това доколко сложни стават функциите при моделирането с използване на R-функции и други, и възможно ли
е и как те да се опростят без загуба или с минимална загуба на качествата на модела.
За изследователските цели, поставени пред системата, и с цел проучване на споменатите проблеми, в дизайна на системата ще бъдат включени средства за работа с функции и тяхната преработка. Възможността за визуализация на изображения, получени
преди и след опростяването, дава възможност да се изследва и приложимостта на
системата за изследователски цели. Изображенията се оценяват за близост с помощта
на проста метрика, даваща степента на различие между тях.
Ще разгледаме два вида функции:
● Зададени аналитично чрез аритметичен израз;
● Зададени като алгоритъм, реализиран на език за програмиране.
Разликата между двата варианта е само в това, че първият предлага и по-лесна
възможност за опростяване на базата на символни преобразования. Ние ще се спрем
по-подробно на методите за опростяване на втория вид функции (и първия вид
разглеждаме като техен частен случай, защото по зададен аналитично израз винаги
можем да конструираме програма, която да го изчислява – или чрез интерпретация,
или чрез предварителна компилация).
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Преди да определим какво означава една функция да е „опростен“ вариант на
друга, ще въведем следните означения за две функции:
●

  f  – изчисление на функцията

●

   f  – време, необходимо за изчисление на функцията

f .
f от

изчислителя  .
f2

Ще казваме, че

∣ f 2 − f 1∣=0

   f 2   f 1 и
вариант на

f2



f 1 без загуба на точност, ако

за всяка точка. Ще казваме, че

f 1 със загуба на точност, ако

ка точка, където
казваме, че

e опростен вариант на

e опростен

   f 2   f 1 и ∣ f 2− f 1∣≤ξ

за вся-

е някакво малко положително число, клонящо към нула. Ще

e визуално еквивалентен опростен вариант на

визуална точност, ако

f2

   f 2   f 1

f 1 със загуба на

и визуализацията на двете функции дава ви-

зуално еквивалентни резултати.
Работата с функции и опростяването им с цел по-бърза визуализация е една от
задачите на системата. За целта трябва да се отговори на два въпроса: Как ще се
извършват изчисленията на изрази и функции? Как да се получават визуално еквивалентни опростени варианти на функциите?
Реализацията на изчислението на аритметичните изрази ще се извършва чрез
два класа – единият за превод на изразите от синтаксиса до междинна изпълнима
форма (IL), а вторият за изпълнение на междинната форма при зададени стойности на
параметрите и получаване на резултата. За простота на реализацията в системата ще
бъде използван синтаксисът за изрази на C#. Междинната изпълнима форма ще бъде
IL, т.е. клас, реализиращ интерфейс за изчисляване с методи за предаване на параметрите, изчисляване на израза и получаване на резултата. Превеждането до
междинна изпълнима форма ще става чрез конструиране на временен файл с изходен
код на .NET Assembly, съдържащ класа, който реализира изчисляване на израза.Този
файл ще се компилира до IL чрез вградения компилатор в .NET framework. Изпълнението (изчислението) на израза може да стане чрез динамичното зареждане на създаденото assembly, конструиране на инстанция от съответния клас и извикване на
методите му. Разбира се, системният дизайн дава възможност синтаксисът на езика да
бъде различен от избрания, но съответният клас трябва допълнително да го преобразува, междинната форма може да бъде друга, както и преводът и изпълнението може
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да се правят от интерпретатор, реализиран по друг начин от втория клас. За да може
системата да е максимално отворена, трябва да се даде възможност всеки един от тези елементи да бъде разширим, т.е. да може в системата да се използват различни
синтаксиси и/или изпълнители. По този начин реализацията на втория случай (функция в програмата) се свежда до втората част на описания подход, т.е. функцията
трябва да е реализирана като клас или част от клас, реализиращ втория интерфейс (в
C# метод-делегат).
Вторият въпрос е по-сложен. Насоките при него са следните:
● Търсене на опростени варианти със загуба на точност – предполага се,
че близки функции дават близки резултати при визуализация. Тук проблемът е
да се намери точността на приближението (апроксимацията);
● Търсене на визуално еквивалентни опростени функции – визуалната
еквивалентност зависи от много повече параметри, които е по-трудно да се
съобразят при създаването на алгоритъм за опростяване;
● Може да се използват и експериментират приближението на функцията
с полином, развиване в ред, изчисляване с числа с различна точност и др.;
● Символни преобразования върху аритметичните изрази;
● Много често при работа в система за геометрично моделиране се
натрупват много еднотипни операции (например транслация, ротация и др.),
които могат да бъдат елиминирани или обединени в една еквивалентна на тях,
но с други параметри. Такива преобразования могат да се правят от системата
без изричното искане от потребителя, затова е добре да се обърне по-специално внимание на реализацията на намирането на опростени варианти без
загуба на точност;
● В някои случаи структурата на израза отразява и част от структурата на
сцената, затова загубата на тези части без изричното искане на потребителя е
нежелателно, т.е. опростяването може да се прилага и само върху
подизразите/подфункциите на модела.

3.3. Обектен модел
При разработката на обектния модел на прототипа OpenF ще бъдат използвани
някои добре известни шаблони за дизайн на обектно-ориентирани системи [60]. Те
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ще бъдат конкретизирани и допълнени за целите на реализираната система. Описанието на интерфейсите, класовете, както и тяхната взаимовръзка и взаимодействие
ще бъде направено с помощта на UML диаграми.

3.3.1. Ядро

Фиг 3.9: UML пакет OpenF.Core

Обектният модел на ядрото на OpenF е представен на Фиг 3.9. Повечето класове (услуги на ядрото) са групирани логически в пакети и са представени в други фигури в следващите точки. Освен пакетите, в диаграмата са включени и класовете Core
и Config, както и използваните от тях интерфейси ILoader и IConfig.
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3.3.2. Модули

Фиг 3.10: UML пакет OpenF.Core.Services

Обектният модел на системата с разширяващи модули е представен на Фиг
3.10. Това е пакетът OpenF.Core.Services и включва класове и интерфейси за услуги,
доставчици на услуги, контейнери с услуги, както и клас за зареждане на разширява105

щи модули.
Основните видове елементи на системата са представени на Фиг 3.11 (пакет
OpenF.Core.Elements),

а

тези

за

комуникация

–

на

Фиг

3.12

(пакет

OpenF.Core.Comunication).

Фиг 3.11: UML пакет OpenF.Core.Elements
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Фиг 3.12: UML пакет OpenF.Core.Comunication

3.3.3. Отворен хибриден модел на сцената в паметта
Обектният модел на хибридния модел на сцената е представен на Фиг 3.13.
Това е пакетът OpenF.Core.HybridServices и включва класове и интерфейси за геометрията, хибридния граф на сцената, елементите и релациите в сцената. Също така
са показани два интерфейса, реализиращи достъп съответно до F-Rep и B-Rep
представяне, т.е. до елементи от хибридната сцена в тези представяния. Тук е една от
възможните точки за разширяване на системата, чрез добавяне на нови представяния
по аналогичен начин на показаните две.
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Фиг 3.13: UML пакет OpenF.Core.HybridModel

3.3.4. Визуализация
Обектният модел на подсистемата за визуализация е представен на Фиг 3.14.
Това е пакетът OpenF.Core.Visualization и включва класове и интерфейси за различните

видове

визуализация.

Също

така

на

Фиг

3.15

е

представен

OpenF.Core.Polygonization, съдържащ подсистемата за полигонизация с нейните
интерфейси и класове.
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Фиг 3.14: UML пакет OpenF.Core.Visualization

Фиг 3.15: UML пакет OpenF.Core.Polygonization
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3.3.5. Кеширане
Обектният модел на подсистемата за кеширане и повторно използване на инстанции е представени на Фиг 3.16. Това е пакетът OpenF.Core.CacheAndPool и
включва класове и интерфейси за две абстрактни фабрики, реализиращи съответно
кеширането и повторното използване на обекти.

Фиг 3.16: UML пакет OpenF.Core.CacheAndPool

3.3.6. Дневник и статистики
Обектният модел на подсистемата за водене на дневник и системата за водене
на статистика са представени на Фиг 3.17. Това е пакетът OpenF.Core.Log и включва
класове и интерфейси за тези две подсистеми на ядрото.
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Фиг 3.17: UML пакет OpenF.Core.Log

3.3.7. Фонови задачи
Обектният модел на класа и интерфейсите за създаване на фонови задачи са
представени на Фиг 3.18.

Фиг 3.18: UML пакет OpenF.Core.BackgroundTasks
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3.4. Реализация на прототипа OpenF
След проектирането следва практическото реализиране на частите и модулите
на системата чрез език за програмиране. Тук е мястото да изберем и съответната среда за програмиране. Като се съобразим с някои от описаните вече характеристики
(отвореност, разширимост и др.) и след кратък поглед на наличните съвременни езици за програмиране и среди за програмиране, може да се спрем на няколко кандидата
тройки Език за програмиране / Среда за програмиране / Платформа:
● Java / Eclipse / JVM;
● Object Pascal / Delphi 7 / Win32;
● Object Pascal / Delphi 2006 / MS .NET;
● C# / MS Visual Studio / MS .NET;
● C# / MonoDevelop / MS .NET + Mono.
Последната от изброените тройки е много подходящ кандидат поради много
причини. Някои от тях накратко са: много платформеност, четимост на изходните кодове, бързодействие, безпроблемна работа с повече езици за програмиране
(съвместими с .NET), средата за програмиране е с отворен код, Mono е с отворен код,
и много други.
Тъй като една от основните характеристики на системата трябва да е нейната
отвореност, то включването на нови представящи схеми не трябва да изисква промяна на архитектурата на системата. Новите функции на системата за работа с ново за
нея представяне са главно функции по четене и запис на данни за геометрични
обекти, представени например по характерния за F-Rep начин (т.е. като функции
и/или аритметични изрази), функции по поддържане и обработка на вътрешно
представяне в паметта, функции по обработка и изчисляване на изрази и др. За да се
потвърди възможността за безпроблемно добавяне на представяния, бяха реализирани и добавени към прототипа две представяния: B-Rep и F-Rep. Използваният подход
при реализирането на тази задача е показателен и за това как се включват нови
представящи схеми в системата.
Освен това добавянето на тези две много актуални представящи схеми дава
възможност както за реални приложения на системата, така и за експериментиране на
взаимодействието им в една „нефиксирана“ хибридна представяща схема.
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Следваща стъпка в реализацията беше да се осъществи визуализация чрез
алгоритъма Ray tracing за моделите, базирани на F-Rep и B-Rep, под формата на
разширяващи модули в системата. Алгоритъмът Ray tracing може да бъде реализиран
независимо от представянето на сцената, която изобразява. Това се постига като се
дефинира програмен интерфейс между сцената и алгоритъма, извличащ от сцената
само необходимата за алгоритъма информация. Този интерфейс включва най-общо
функции по намиране сечение на лъч със сцената, определяне на характеристиките
на сцената (като цвят, материал и др.) в дадена точка, нормален вектор към повърхността и др. Важно е да се отбележи, че реализацията на Ray tracing базирана визуализация не е задължително свързана само с F-Rep и B-Rep модела, т.е. тя може да се
използва и за визуализация на останалите представяния в хибридната схема (достатъчно е да се реализира интерфейсът между сцената и алгоритъма за визуализация и
за тези представяния). Реализирана е собствена силно отворена подсистема, наречена
OpenRay.
На следващия етап бяха реализирани алгоритми за полигонизация на F-Rep базирани модели под формата на разширяващи модули в системата. Беше реализирана
и визуализация на базата на B-Rep модели с използването на OpenGL.
Следваща стъпка в реализацията на прототипа беше (до тук имахме работа
основно с две представяния) включване в системата на възможност за преход от едно
представяне в друго. В конкретния случай това е преходът от F-Rep към B-Rep. Това
приближава още повече OpenF към пълноценна система с отворена хибридна
представяща схема. Най-подходящи за реализация са адаптивните методи: Полигонизация чрез система от частици, както и „Маршируващите кубове“, последвана от
Адаптивна корекция на мрежата.

3.5. Документация
Документирането на системата е не по-малко важно от самата ѝ разработка.
След като сме избрали C# като основен език за програмиране, ще използваме и неговите (както и наличните за .NET Framework системи за създаване на документация –
например Ndoc, Doxygen и др.) възможности.
Документацията е създадена с помощта на OpenOffice.org [72] и Doxygen [73].
Документацията включва и създадени с Doxygen описания на подсистемите,
класовете и методите им, общи концепции за приложение и др. Doxygen позволява
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генерирането на PDF, HTML и други видове формат на документите. Те могат да бъдат генерирани и включени като част от документацията с цел по-голямо удобство за
потребителите и разработчиците на системата.
Като важна част от документацията са включени малки примерни приложения. Те показват как трябва да се използват различните елементи на системата, както
и подсистемите като цяло. Някои от тях са предвидени като шаблони, които директно
да се копират и да се ползват като основа за създаването на приложения, нови модули, различни видове разширяващи модули, както и различни видове елементи на
системата.

3.6. Тестване
Разработката винаги трябва да включва и тестване на системните модули, класове и методи/функции. Съществено важно е да се подберат система от гранични и
характерни случаи и с тях да бъдат проверени действията на методите/функциите за
правилно поведение, т.е. дали дават очакваните резултати. Тестването на класовете и
на взаимодействията между тях е още по-трудоемък процес. За улесняване на тестването и за гарантиране, че определени изменения в кода не са довели до нежелателно
поведение на променяната или на друга част от системата, се използват системи за
автоматизиране на тестовете на базата на т.нар. тестови случаи. За .NET такава система например e NUnit. Прилагането ѝ чрез създаването на подходящи тестови случаи
улеснява по-нататъшното развитие на системата и подпомага запазването на стабилността.
По време на реализацията на OpenF беше използвана системата NUnit за
създаването на набор от тестови случаи за автоматизирана проверка на коректността
и работоспособността на системата. Разработката на тестовите случаи включва както
тестове за всеки метод на класовете, така и за всеки клас като цяло. Системата от
тестови случаи в реализацията на прототипа на OpenF обхваща най-основните класове. Тестовите случаи трябва да се реализират и развиват със системата, защото всеки
нов клас или метод трябва да бъде тестван. Тя може да се разглежда и като част от до кументацията, и като едно от приложенията на системата, защото в тестовите случаи
са заложени много голяма част от начините за използване на различните класове и
методите им.
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3.7. Изводи
От описаното в тази глава могат да се направят следните изводи:
● Архитектурата на ОХСГМ, базирана на ОХПС, следва логиката на модела, разгледан в предишната глава;
● Дизайнът и обектният модел са изпълнени с използването на добри
практики и шаблони за дизайн на обектно-ориентирани системи;
● Реализиран е прототип на софтуерна рамка OpenF, подпомагаща създаването на ОХСГМ, базирани на ОХПС. Тя е добра основа за реализация на
конкретни системи за геометрично моделиране.
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4.4 ПРИЛОЖЕНИЯ НА OPENF
В тази глава са описани приложенията на OpenF при създаването на няколко
конкретни ОХСГМ, както и някои други резултати. Те показват приложимостта на
разработения модел на ОХСГМ, базирана на ОХПС, както и неговите предимства.

4.1. Приложения
4.1.1. Приложение на OpenF в системи за моделиране
На този етап на развитие на OpenF, основното приложение е в системи за геометрично моделиране. Те обаче са една добра основа за системи за моделиране
изобщо. Това налага включването на допълнителна информация към модела, което не
е трудно, тъй като моделът е хибриден и няма съществени ограничения на информацията, която той или части от него ще описват. Разширяването на алгоритмите също е
безпроблемно. Това дава възможност да бъдат реализирани системи за моделиране с
цели, различни от чисто геометричните.

4.1.2. Проста демонстрационна хибридна система за геометрично моделиране
В процеса на разработка и развитие на OpenF беше реализирана проста демонстрационна система за геометрично моделиране (наречена OpenStudio) с използването на OpenF – Ядро и основните му разширяващи модули и настройки,
необходими за системата.
Една подобна система, като част от демонстрационните учебни примери,
трябва да използва целия набор от средства, предоставени от OpenF. Системата
трябва да притежава следните възможности:
● Изграждане на пространствена сцена от различни геометрични примитиви (описани поне в B-Rep и/или F-Rep) – например куб, сфера, цилиндър,
конус и др., както и двумерни фигури като триъгълници, четириъгълници,
елипси и др., разположени в тримерното пространство;
● Настройване на характеристиките на алгоритъма за визуализация;
● Визуализация на пространствената сцена на базата на:
○ Визуализационните характеристики на примитивите като цвят, ма116

териал, прозрачност и др.;
○ Характеристиките на наблюдателя като местоположение, ориентация, вид на проекцията и др.;
○ Характеристиките на светлинните източници и модела на осветяване;
● Указване на геометричен примитив от изображението;
● Манипулиране с геометрични примитиви – например преместване, завъртане, мащабиране и др.;
● Създаване на структура на пространствената сцена чрез йерархично
групиране, т.е. създаване на групи от примитиви и/или други групи;
● Манипулиране с групи – например преместване, завъртане, мащабиране, различни видове разгрупиране и др.;
● Различни начини за определяне на характеристики на обектите от
пространствената сцена – например задаване на цвят чрез името му, именуване на обектите от пространствената сцена и др.;
● Различни начини на задаване на операциите от потребителя – например
чрез меню, бутони, мишка и др.;
● Поддръжка от богат набор от операции за редактиране на пространствената сцена като добавяне на елементи, отстраняване на елементи, копиране,
актуализация на характеристики, йерархично групиране и разгрупиране и др.;
● Различни възможности за избор на обект(и) от пространствената сцена;
● Използване на многопрозоречна техника за поддръжка на няколко
изгледа (различни проекции) на една и съща пространствена сцена;
● Различни възможности за четене/запис на пространствена сцена от/на
външен носител.
Реализацията на прототип на такава система е част от документацията/примерите към системата OpenF. Прототипната реализация се нарича OpenStudio.
Системата OpenStudio е изградена на основните принципи, описани по-горе, и
на тези в точка 2.5. Тя е демонстрация, тест и основа за разработка на по-сложни специализирани приложения. Показва използването на OpenF като цяло.

117

Чрез нея могат да се изпробват и различните аспекти на отворените хибридни
представящи схеми, интерактивната работа с хибриден модел на сцената. Работата на
много потребители едновременно с един и същ модел в разпределена среда е реализиран частично.
В реализацията ѝ са приложени някои от концепциите за изграждане на графичен потребителски интерфейс (в случая реализиран като набор от услуги) и разделянето на модела, визуализацията и обработката (MVC подхода).
Реализацията използва следните технологии: .Net Framework, C#, GTK#,
OpenTK (binding на OpenGL за .Net), OpenCL, Ray Tracing, MVC и др.

Фиг 4.1 OpenStudio – проста хибридна система за геометрично моделиране, базирана на отворена хибридна представяща схема

4.1.3. Примерни приложения, доказващи приложимостта за
практически цели
Реализацията на прототип на проста демонстрационна система за геометрично
моделиране (OpenStudio) дава добра основа за включване в нея като отделни при118

ложни модули на различни специфични функции за дадена приложна област. Например с помощта на редактора на демонстрационната система за геометрично моделиране можем да създаваме сцени, да поставяме светлинните източници (включително
обемни, насочени и др.), да оценяваме осветеността в различни точки, интерактивно
да променяме положението, мощността на светлинните източници и да изследваме
кога осветеността е най-добра. Един подобен пример има и практическо приложение
в проектирането на вътрешния дизайн на стаи, работни места и др. За да се получи
истински добър практически приложим пример, може да се добавят и модули за
оптимизация, с помощта на които да се извършват операции по автоматизирано намиране на оптимално разпределение на източниците на светлина при зададени ограничаващи условия за постигане на най-добра осветеност или най-добро съотношение
осветеност/цена и др.
Някои от тези и други по-прости идеи е добре да бъдат реализирани като набор от примери (като част от документацията на системата).

4.1.4. Използване на OpenF за изследователски цели
Наред с многото изследвани и решени проблеми, във F-Rep съществуват и
множество неизследвани проблеми или такива с недостатъчно добри решения. Като
пример за това може да се посочат:
● Опростяването на сложни функционални представяния при използване
на CSG/R-функции;
● Разпределена мрежова обработка и визуализация на F-Rep модели;
● Намиране на приближение/апроксимация на една функция с използването на базис функции, с минимизиране на визуалното различие;
● Откриване на най-подходяща функция при преход от B-Rep към F-Rep;
● Бърза визуализация чрез GPGPU;
● и др.
Взаимодействието на потребителя с F-Rep модел е също недобре изследван
проблем, който би могъл успешно да се разгледа и реши със системата. Решението на
основните положения в този проблем може да бъде видяно в точка 2.5, а основата на
експериментите за опростяване на F-Rep моделите/функциите – в точка 3.2.10.
Това показва, че OpenF може и се използва за изследователски цели. Приложи119

мостта ѝ при изследване на F-Rep беше доказана на практика.

4.2. Обучение и изследване на интереса към системата
Учебното приложение на системата може да се разглежда в няколко направления:
● Обучение за използване на системата и нейните примери с цел запознаване с някои аспекти на компютърната графика;
● Обучение за развитие на системата;
● Онагледяване на някои алгоритми и процеси;
● Приложение на системата за извън учебни занимания и разработки;
● Повишаване на интереса на обучаваните към областта;
● и др.
Кодът на системата трябва да е добре коментиран и документиран (включително и примерите), за да бъде едно добро средство за обучение/самообучение. Наличието на множество примери за използването на частите на системата и за
разширението ѝ с различни видове елементи също би спомогнало за постигането на
тази цел.
Нека е дадена една пространствена сцена, която визуализираме чрез алгоритъма Ray tracing. Получаваме изображението. Как става това? За да обясним това на
обучаваните, можем да говорим надълго и нашироко как лъчите тръгват от камерата
(наблюдателя), как се пречупват и отразяват, как това рекурсивно се повтаря, как след
това цветовете се смесват по обратния ред, за да се получи цветът на поредния
пиксел и т.н. Може обаче да постъпим по друг начин: просто да покажем визуално
как става това (разбира се, като илюстрация, акцентирайки на основните моменти).
Всичко, което ни трябва, е докато алгоритъмът се изпълнява, той да записва (в системата за хронология на OpenF) необходимите данни за лъчите и цветовете. Това не е
задължително да става в реално време, нито е необходимо да става с такава бързина,
както при нормална работа на алгоритъма. След приключване на алгоритъма може да
използваме запазените данни и да създадем последователност от сцени, като към
първоначалната добавим и елементи (лъчи, отсечки, точки и др.), съответстващи на
работата на алгоритъма (освен това може да се наложи да модифицираме сцена или
части от нея – например да направим всички нейни елементи полупрозрачни, за да
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виждаме по-добре действието на алгоритъма). След това тези сцени се визуализират
отново от друга подходящо избрана точка на наблюдателя, с което ще получим анимация, показваща как действа алгоритъмът, все едно стоим отстрани и гледаме как
лъчите се пречупват, отразяват пред нас.
Описаната техника може да се използва както за илюстрации, така и за
настройка и откриване на грешки в разработваните алгоритми – един вид „визуално“
трасиране на алгоритъма. Това може да спести много време на разработчиците при
откриване на грешки в новите модули на системата.

4.2.1. Възможни области за обучение
Обучението трябва да се разгледа в няколко аспекта:
● Обучение за работа със системата – примерите и документацията спомагат за това;
● Обучение за развитие на системата – документация;
● Създаване на конкретни приложения или разширения на системата от
студенти и др. – ръководство на дипломни и курсови работи, свързани с тематиката и с използването на системата OpenF;
● Обучение по компютърна графика чрез симулации, създадени на базата
и с помощта на системата – Ray tracing, B-Rep, F-Rep и др.
● Популяризиране и изследване интереса към системата – семинари,
анкети и др.

4.2.2. Допитване
Съществуват няколко фактора, които влияят на обучението в дадена област:
нормативни изисквания, изискванията на пазара (в най-общ смисъл познанията и
уменията, които се изучават трябва да са полезни на бъдещите работодатели), следенето и следването на новостите в дадената предметна област, интересът на обучаемите (за постигане на по-добри резултати и по-добро качество на обучението трябва
непрекъснато да се следи този интерес, да се създава и поддържа чрез подходяща мотивация) и др. За нас най-актуален и поддаващ се на въздействие е интересът на обучаемите. Оценка на този интерес към обучението по КГ и възприемчивостта на
обучаваните към приложението на новости, беше направена чрез допитване до студентите от специалностите „Информатика” 3-ти курс и „Математика и Информатика”
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4-ти курс във ФМИ на ПУ. Резултатите от него са сравнени и с част от проучванията,
свързани със системата за качество, въведена преди няколко години във ФМИ на ПУ.
Допитването [74] беше под формата на анонимна анкета с 16 въпроса (с няколко отговора, съдържащи оценъчна скала и др.) плюс един въпрос от отворен тип
за препоръки към обучението по КГ.
Въпросите и предложените отговори бяха формулирани така, че да може да се
получи информация за няколко групи проблеми, представляващи интерес, както и за
перспективите за приложение на OpenF в обучението (и в коя част на обучението това
би имало място). Въпросите бяха свързани с това дали студентът:
● се е занимавал преди с КГ;
● е „изявен” в областта, т.е. дали се занимава допълнително с КГ, има
желание за това и др.;
● харесва предмета КГ и защо; дали не го харесва и защо;
● мисли предмета КГ за много лесен или много труден (и затова няма
интерес към КГ);
● оценява преподаването по КГ като такова на високо или ниско ниво;
● има желание да се занимава извънредно с КГ (с или без допълнителни стимули);
● смята, че трябва да има повече специализирани курсове (и какви,
свързани с OpenF и други);
● намира използваната материална база за добра (и свързана ли е тя с
интереса му към КГ);
● намира качеството на визуалните материали (лекции, учебници, презентации, електронни материали за самоподготовка, тестове и др.) за добри,
включително и тези по други предмети.
За целите на изследването беше направена случайна извадка (15%) от студентите, изучаващи съответните дисциплини и те бяха анкетирани. Ето някои от посъществените резултати [74]:
● 29% от анкетираните са се занимавали с КГ и преди изучаването на
предмета в университета;
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● 67% харесват предмета КГ, защото им е полезен и с висока степен на
приложимост; 24% не го харесват, защото е много труден за тях, под 10% –
защото им е безинтересен;
● 64% смятат, че нивото на обучение по КГ е добро или много добро,
27% – средно, а 9% – слабо;
● 17% смятат, че упражненията са лесни, а останалите 83% – че те са
трудни или много трудни;
● 67% смятат, че материалната база е добра и много добра; тя не влияе
на интереса им към КГ;
● 48% биха се занимавали допълнително с КГ, ако им се предложи тема, 17% го правят и сега;
● 74% биха се занимавали допълнително с КГ, ако им бъде предложен
стимул;
● 92% смятат, че трябва да има повече спец-курсове и факултативни
дисциплини от рода на OpenGL, Ray Tracing, OpenF и др., което потвърждава резултатите от проучването на ФКК-ПУ: „Най-актуални дисциплини сред
анкетираните студенти: Ray Tracing – фотореалистични изображения (90% актуална, 0% - не)”;
● 58% смятат, че лекциите и учебниците, електронните материали,
тестовете и др. по информатика и математика не са достатъчно добре
илюстрирани; 75% искат да има повече визуални материали – това показва,
че може да се работи по приложение на OpenF в тази насока.
Заключението от проведеното изследване на интереса на студентите е, че сегашното обучение по КГ обхваща достатъчно основни области и е на добро ниво. То
дава необходимите знания и умения. Приложението на системата OpenF има потенциал за разширение в областите извън базовия курс по КГ. Трябва да се използват
характеристиките на OpenF, за да се засили още повече използването му в обучението, където е възможно, с цел повишаване на интереса.
Наред с това се забелязват и други насоки за усъвършенстване на обучението:
Предлагане на стимули при допълнителни занимания с КГ, Засилване на изучаването
на повече новости, По-засилена работа с изявени студенти, По-тясна връзка на обуче-
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нието с научните изследвания и др.

4.2.3. Дипломни работи свързани с OpenF

Фиг 4.2 F-Rep Designer – система за геометрично моделиране базирана на F-Rep

Освен описаното в предишната точка (а може би и именно поради това) през
последните години бяха разработени множество дипломни работи, свързани с
областта на тази дисертационен труд. Един от най-новаторските проекти, използващ
много голяма част от концепциите и софтуерната рамка OpenF, беше „F-Rep
Designer“ – система за геометрично моделиране, базирана изцяло и само на представящата схема F-Rep и използваща визуализация, базирана на Ray tracing. Примерен
изглед от работата на това приложение може да бъде видян на Фиг 4.2.

Друг проект, разработван съвместно с дипломанти, беше SolidOpt [75] [76] –
система за автоматизирана оптимизация на .NET приложения. В тази система бяха
използвани (и доразвити) някои от основните подсистеми на OpenF. Друга
концепция, залегнала в проекта, е хибридността на модела (съдържащ множество
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представяния на кода), но в случая подмоделите не са на геометрична информация, а
на програмен код.

4.3. Изводи
От описаното в тази глава могат да се направят следните изводи:
● Разработената софтуерна рамка OpenF е приложима за практическо
изграждане на ОХСГМ, базирани на ОХПС. Изградените с нейна помощ демонстрационни системи за геометрично моделиране притежават всички желани свойства за една ОХСГМ. Използвана е ОХПС. Всичко това води до
извода, че основната цел на този дисертационен труд е постигната;
● Предложеният модел (концепция) е приложим и в други области. Това
личи от разработката на някои дипломни работи, нямащи пряко отношение
към компютърната графика и геометричното моделиране, където са използвани сходни идеи;
● Не на последно място е и възможността за използване на разработената
софтуерна рамка OpenF за изследвания в областта на хибридните представящи
схеми. Това направление трябва да бъде развивано и за в бъдеще.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главният извод, който можем да направим, е, че поставените цели в настоящия
дисертационен труд са постигнати. В допълнение, по време на разработката бяха
открити и други области, в които разгледаните системи и подход могат да бъдат
успешно прилагани. Не на последно място, бяха разкрити и някои важни области за
бъдещо развитие на тематиката.

Резултати
Целта на настоящия дисертационен труд е постигната. Всички подцели и задачи са разгледани и проблемите в тях са решени.
Направен е обзор на научната област. Проучени и описани са различни системи за геометрично моделиране, както и основните съвременни представящи схеми.
Създаден е модел (концепция) за ОХСГМ, базирана на ОХПС. Създадени са архитектура, обектен модел и реализация на прототип на системата OpenF – софтуерна
рамка за разработка на отворени хибридни системи за геометрично моделиране, базирани на отворена хибридна (нехомогенизирана) представяща схема. Системата е документирана с примери и описания на отделните ѝ модули, класове и методи.
Създадена е система от тестови случаи, която гарантира по-голяма стабилност при
развитие на софтуерната рамка, и чрез нея системата е тествана подробно. Проектиран и реализиран е отворен хибриден (нехомогенизиран) модел за описание на геометрична информация, и са разгледани начините за работа с него.
Част от идеите и концепциите в този дисертационен труд бяха публикувани и
докладвани на различни конференции, семинари и форуми.
Публикации по дисертационния труд:
1. Penev A., Dimov D., Kralchev D., Open hybrid system for geometrical modeling,
Proceedings of 17th International Conference on Systems for Automation of
Engineering and Research, 2003, Varna, pp. 131-135, ISBN 954-438-358-1;
2. Penev A., Dimov D., Kralchev D., Functional representation in Computer
graphics, Proceedings of the 35th Spring Conference of the Union of Bulgarian
Mathematicians, 2006, Borovets, pp. 288-292, ISBN 978-954-8880-23-7;
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3. Пенев А., Димов Д., Приложения на OpenF в обучението по Компютърна
графика, Сборник доклади от юбилейната международна научна конференция
„Науката, образованието и времето като грижа“ Пловдивски университет –
Смолян, 2007, Смолян, стр. 69-76, ISBN 978-954-8767-24-8;
4. Penev A., Dimov D., Vassilev V., Applying Model-View-Controller in geometric
modelling methodology, International Conference „Informatics in scientific
knowledge“, 2008, Varna, pp. 285-294, ISSN 1313-4345;
5. Penev A., Computer Graphics and Geometric Modelling – a Hybrid Approach,
International Journal of Pure and Applied Mathematics, Academic Publications, vol.
85, No. 4, 2013, ISSN 1311-8080.
Доклади на конференции, научни сесии и семинари:
1. Penev A., Dimov D., Kralchev D., Open hybrid system for geometrical modeling,
17th International Conference on Systems for Automation of Engineering and
Research, 2003, Varna;
2. Penev A., Dimov D., Kralchev D., Functional representation in Computer
graphics, 35th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2006,
Borovets;
3. Пенев А., Димов Д., Приложения на OpenF в обучението по Компютърна
графика, Юбилейната международна научна конференция „Науката, образованието и времето като грижа“ – 30.11-1.12 2007, Смолян;
4. Пенев А., Отворени хибридни системи за геометрично моделиране, Годишната научна сесия на ИМИ при БАН, 16.12.2009, София;
5. Пенев А., Василев В., SolidOpt Services Subsystem, ФМИ семинар, 03.01.2013,
Пловдив;
6. Пенев А., Петрова Т., F-Rep Designer, ФМИ семинар, 03.01.2013, Пловдив.
Част от резултатите са апробирани и използвани в следните университетски
проекти:
1. Научен проект ИС-М-4/2008 „Междуфакултетен разпределен център за
електронно обучение“ с ръководител проф. д-р Асен Рахнев, Фонд „Научни
изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“, 2008/2010 г.;
2. Научен проект НИ11 ФМИ-004/30.05.2011 „Разработка и приложение на ино127

вативни ИКТ за провеждане на качествени конкурентноспособни научни
изследвания и цялостно осъвременяване процеса на обучение във ФМИ“ с ръководител проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, Фонд „Научни изследвания“ при
ПУ „Паисий Хилендарски“, 2011/2012 г.;
3. Научен проект НИ13 ФМИ-002/19.03.2013 „Интеграция на ИТ в научните
изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението“ с ръководител проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, Фонд „Научни изследвания“ при
ПУ „Паисий Хилендарски“, 2013/2014 г.

Изводи
Доказателството и постигането на основната цел на настоящия дисертационен
труд (да се създаде модел на отворена хибридна система за геометрично моделиране, базирана на отворена хибридна /нехомогенизирана/ представяща схема) беше
извършено чрез създаване на концепция и модел, проектиране, реализация и тестване
на прототип на софтуерна рамка за изграждане на такива системи. Реализирани са
основните модули на рамката и тя е използвана за създаването на демонстрационна
система за геометрично моделиране (OpenStudio), притежаваща разглежданите характеристики на ОХСГМ.
Архитектурата на системата предлага желаните свойства – отвореност,
хибридност, гъвкавост и разпределеност и др. В нея и с нея могат да работят много
потребители/разработчици.
Обектният модел и реализацията следват най-добрите практики за изграждане
на обектно-ориентирани системи.
Документацията и примерите са лесно достъпни и разбираеми. Примерите
подлежат на развитие и разширение за създаването на още по-добра система от базови шаблони, готови за използване в нови приложения.
Създадената система от тестови случаи гарантира в голяма степен запазването
на работоспособността на прототипа на софтуерната рамка OpenF при нейното изменение и развитие. Разбира се, това означава, че тестовите случаи трябва да се допълват заедно с развитието на системата.
Предимствата на отворените хибридните схеми за геометрично моделиране
несъмнено ни дават основание да смятаме, че те ще са едни от бъдещите широко
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използвани представящи схеми в компютърната графика. Разработката на системи,
базирани на този подход, в комбинация с използването на хибридния подход в реализацията на самите системи, повишава още повече приложимостта на модела
(концепция), разгледан в този дисертационен труд.
Програмната реализация на прототип на системата OpenF в този дисертационен труд включва главно етапите Системен, Приложен – системна реализация, както
и части от Приложен – приложна реализация и малки части от Потребителски. Това
означава, че бъдещото развитието на OpenF е възможно и препоръчително. Системата може да се развива в много насоки. Освен завършването на предвидените етапи,
могат да се посочат следните по-значителни перспективи пред системата.

Перспективи
Отворената архитектура и идеологията на прототипа на софтуерна рамка
OpenF дават възможност за усъвършенстване в различни насоки. Бъдещите изследвания и разработки трябва да бъдат насочени към:
● Развитие на изследванията на отворените хибридни схеми;
● Развитие на F-Rep;
● Изследване на интерактивното взаимодействие между потребителя и
F-Rep базирани модели (както и на хибридните модели като цяло);
● Усъвършенстване на визуализация на F-Rep модели с помощта на
специализиран хардуер (Ray tracing базирана визуализация, OpenCL и др.);
● Развитие на система от разширяващи модули, допълващи системата с
други често използвани елементи (поддръжка на нови входни-изходни
устройства, преобразователи и др.);
● Развитие на конфигуратора на системата в насока на по-визуалното
създаване на приложения и задаване на конфигуриращите параметри;
● Създаване

на

библиотеки

от

готови

проблемно-ориентирани

подсистеми (компонентен подход), с възможност за включване като готови
блокове в системите;
● Детайлно изследване и сравнение на качеството и скоростта при работа с отворени хибридни схеми и системи, базирани на тях.
129

В тази насока системата OpenF с нейните характеристики като отвореност и
хибридност ще помогне за по-нататъшното изследване и приложение на отворените
хибридни системи в компютърната графика.
Важно за развитието на системата ще бъде също и нейното популяризиране,
включващо привличането на повече разработчици. Стъпка в тази насока е създаването на WEB сайт на проекта, както и публикуването в него (по лесно достъпен начин)
на изходните кодове на системата, примерите и документацията.
Като система за управление на версиите на кода и работата на много разработчици върху ядрото и модулите беше избрана системата SVN (Subversion), тъй като
тя е една от най-разпространените (в момента) и удобни системи за контрол на
версиите и съвместна работа с изходния код. В най-скоро време се предвижда тя да
бъде достъпна и през сайта на проекта.

Връзка на резултатите с основните цели, задачи и публикации
Основна цел на този дисертационен труд беше да се създаде модел на отворена хибридна система за геометрично моделиране, базирана на отворена хибридна
(нехомогенизирана) представяща схема.
В Таблица 1 е показана връзката между най-важните резултати на дисертационния труд, основните подцели и задачи и публикациите.
Таблица 1: Връзка на основните резултати с целите и публикациите

РЕЗУЛТАТИ

ЦЕЛ

Анализирани са и са сравнени
възможностите, предимствата и недостатъците на (фиксираните)
хибридни схеми и ХСГМ

1

Предложен е модел (концепция) на
ОХСГМ, базирана на ОХПС

2

ЗАДАЧИ

СЕКЦИЯ

ПУБЛИКАЦИИ

1.1, 1.2, 1.3

1,
1.3 - 1.8

5

2.1

2.1

1, 5

2.2

2.3

5

2.3

2.5

5

2.4

2.2, 2.7

5

Предложена е архитектура на
софтуерна рамка (framework) за
създаване на ОХСГМ, базирани на
ОХПС

3

3.1

3.1 - 3.3
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