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Abstrakt 
 

Denna rapport beskriver och undersöker olika sätt att använda online 3D i 
webbpresentationer. 3D ställs emot vad som ibland brukar kallas 2,5D. 
(Man fotograferar en produkt ur olika vinklar för att få en serie med bilder 
som kan ge en fiktiv 3D upplevelse) Rapporten ger bakgrund och historia 
över online 3D teknologi, ger en översikt över marknaden för online 
produktpresentationer idag och försöker ge en ögonblicksbild av 
situationen i andra kvartalet 2007 över en snabb föränderlig marknad. Fyra 
olika 3D system ställs mot varandra med hjälp av praktiska kodexempel 
och avslutas med en helhetslösning för dynamisk generering av webbsidor. 
Målgruppen är programmerare och webbutvecklare som tar fram material 
för små och medelstora företag 
Nyckelord: 3D, Produktpresentation, Flash, Director, Silverlight, 
WPF,  Windows Presentation Foundation, XAML 
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1 INLEDNING 

 
Online 3D och associerade tekniker influerar vårt vardagsliv mer och mer därför att båda 
användare och företag vill och behöver det, en professionell grafisk presentation som 
tillhandahåller användarna en mer naturlig interaktion med Internet-mediet blir alltmer vanlig. 

 

Man kan dela upp 3D marknaden i tre sektorer: Computer Aided Design (CAD), Dataspel och 
Produktpresentationer för e-handel och marknadsföring.  

 

CAD-marknaden ses som en distinkt sektor där industridesigners och tillverkningsfabriker 
betalar stora pengar för den bästa möjliga mjukvara som bara kan köras på de allra kraftigaste 
datorerna. På grund av detta är det en värld för sig själv. 

 

Dataspel lever också i sin egen ”high-end” värld eller 3D värld med proprietära format och 
stora datamängder. Men det finns en till värld, en värld av medium och lågnivåteknik som 
passar bättre för online dataspel samt 3D miljöer för e-handel och marknadsföring. Det vill 
säga tekniken finns, men det har inte dragits i gång i någon större omfattning. I rapporten 
ställs olika tekniker mot varandra för att försöka komma fram till det bästa sättet att göra 
moderna online produktpresentationer. Förutom att vara en beskrivning av arbetet som är 
gjort kan den också användas som ett Primer för 3D presentationer. 

 
 

1.1 Problem 

 
Det huvudsakliga problemet är att ta reda på vilka problem och kostnader som är förknippad 
med de olika teknikerna för att finna en praktisk framkomlig väg för små och medelstora 
företag. Med andra ord så är syftet att forska fram de praktiska svårigheterna.  

 

1.2 Syfte 

Syftet var att ta reda på vilken teknik som är bäst för små och medelstora företag just nu i 
andra kvartalet 2007 och varför 3D produktpresentationer inte är mer vanliga än de är. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Att ta reda på vilken VR (Virtual Reality) teknik som passar bäst för företag med små 
resurser 

• Vilken teknik är bäst för 2,5D? 

• Vilken teknik är bäst för 3D? 

• Vad är bäst, 2,5D eller 3D? 



1.4 Hypoteser 

"Utvecklingen i sina detaljer kommer aldrig att gå att förutse, eftersom man i morgon 
kommer att ha upptäckt det vi i dag inte känner, och i övermorgon tänkt det som ännu ingen 
förmått att tänka." - Carl Bildt 

I 3D kombineras avancerad matematik, datalogi, ingenjörsarbete och konst på ett närmast 
unikt sätt, få områden kräver en så bred tvärvetenskaplig - konstnärlig kompetens. Stora 
resurser och pengar satsas på 3D tekniken som inte minst drivs framåt av de stora 
filmbolagen. Samtidig ökas bredbandshastigheten dramatisk. Jacqui Cheng [15] visar på en 
undersökning som ger Amerikanaren genomsnittlig bredbandshastighet på 1,9 Mbit/s (CWA) 
medan en annan undersökning säger 4.8 Mbit/s (ITIF). Det är dock ingenting emot 
bredbandshastigheten i Japan, som följande schema visar (för 2007), 

 
figur 1.  Genomsnittlig bredbandshastighet – värden över 

Siffrorna verkar lite upphaussade enligt min mening men visar ändå hur fort det går framåt. 

Utvecklingen går inte alltid lineärt framåt men det är ännu rimligt att förvänta att de nyare 
systemen kommer att prestera bättre och vara lättare att använda. Och samtidigt som 
bredbandshastigheten ökar har 3D modelleringsverktygen gjort stora framsteg för både 
tidigare och nya produkter. Min förväntan var därför hög. Och hypotesen var att 

1) De nya verktygen skulle visa sig vara överlägsna de gamla, och att 

2) 3D är bättre än 2,5D 

 
 

1.5 Förväntat resultat 

 
Mitt förväntade resultat var att den nyaste, senaste tekniken skulle vara mer effektiv, ge bättre 
kvalité och kunna förväntas ge upphov till ett uppsving i användandet av 3D för produkt 
presentationer 

 

2 TEORETISK BAKGRUND 
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2.1 En öppen standard för Web 3D 

 
"One can notice enormous improvements in the graphics performance 
of PCs, pushing the development of non-immersive 3D graphics applications for 
the mass market, which use conventional input devices and displays. There is a 
huge potential for such applications especially in the field of marketing, sales 
and services." Raimund Dachselt Dresden University of Technology 

 
I det här kapitlet berättas det lite om bakgrund och historia till 3D, jag tar upp några nyckelkoncept 
från 3D grafik, jag nämner varför webbutiker och online marknadsföring kan lära sig av online game 
marknaden, jag förklarar tekniken bakom någon av viktigaste/vanligaste 3D systemen idag och kör ett 
benchmarktest. Jag tar upp tidigare forskning, och lägger fram perspektiv och ansats med 
undersökningen. I  avsnittet problemavgränsning förklarar jag varför jag valde de tekniker som är med 
i rapporten. 

 
Den första versionen av VRML specificerades redan november 1994. Denna version uppstod 
ifrån och liknade ett API och filformatet från ”Open Inventor software component”, utvecklat 
av Silicon Graphics. Den nuvarande kompletta versionen heter VRML97.  

 

VRML är ett textbaserat format, där vertices and faces för en 3D polygon kan specificeras 
tillsammans med ytans färg, bild-texturer, glansighet, genomskinlighet osv. URLs kan 
associeras med grafiska komponenter så att en webbläsare kan hämta en sida eller en ny 
VRML fil från Internet när användaren klickar på en specifik grafiskt komponent. Formatet 
var populärast 1997, när det användes på några personliga hemsidor och sajter som 
Cybertown.  Men det slog aldrig igenom på bred front och utvecklades inte vidare. De 
efterföljande åren skapades ett flertal format för att fylla tomrummet, bl.a. Microsoft Chrome 
and Adobe Atmosphere men ingen av dem stöds idag. 2002 ändrade VRML Consortium sitt 
namn till Web3D Consortium och började arbetet med efterföljaren till VRML – X3D. 

 

Men i april 2004 hoppade Intel av och organiserade sin egen grupp, 3D Industri Forum 
(3DIF), tillsammans med viktiga aktörer som Boeing och Adobe. Och de hade redan sitt 
format klart, U3D (Universal 3D). Adobe Reader stödjer redan U3D. Och de tänker, precis 
som Web3D Consortium, att skicka sitt format till ISO certifiering i direkt kollisionskurs med 
Web3D. Detta är Intels tredje stora 3D satsning, i 2000 annonserade de ett samarbeta med 
Macromedia runt kring devisen ”allow 3D to take off on the Web” [2].  Men Shockwave 3D 
blev inte heller det universella format Intel hade hoppas på. Macromedia öppnade inte 
formatet på det sätt Intel hade förväntat sig, man var tvungen att använda Macromedias 
verktyg. [2]  

Microsoft kom också med sitt eget format. Windows Vista’s XAML, som ingår i Windows 
Presentation Foundation, har en egen 3D motor. De har också en mindre version av WPF som 
de kallar WPF/E. E står för Everywhere och fungerar också på andra webbläsare som Firefox 
och Safari. Den blev nyligen lanserad med ett nytt namn, Silverlight, som är en allvarlig 
utmanare till Flash. 

Adobe presenterade U3D tekniken i sin helhet för första gången i sin kommande Adobe 
Acrobat 3D version 8 som förväntas släppas i juni. Tekniken fanns där redan i version 7, men 
nu har några viktiga bitar fallit på plats som t ex samarbetet med Right Hemisphere. Från och 
med version 8 kommer en version av Deep Exploration att ingå i Adobe Acrobat. 



2.2 3D grafik, några nyckelkoncept 

Polygon mesh: Alla 3D modeller består av polygoner och med polygoner menas nästan alltid 
trianglar som är den vanligaste. Så en Polygon mesh är en samling trianglar eller mer sällan 
rektanglar. Förutom Polygoner så finns Spines, NURBS och bicubic patches. Splines är en 
form av kurvor som formas av kontrollpunkter längs en linje. En Nurb är en form som 
definieras analytiskt. Men man tänker inte på matematiken när man skapar den i ett 
modellverktyg. En patch är ett rutnät av antingen splines eller polygoner 

Exempel på polygoner, två boxar med rundade hörn. Genom att öka antalet polygoner i en 
modell får man en mer naturlig och rundare yta. 

 
figur 2. Polygon box 

Ett exempel på Quad Patch med ett nät av 36 synliga rektangulära faces. En gömd  

linje delar varje face i två triangulära faces för tillsammans 72 faces 

 
figur 3. Quad patch 
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En Nurb 'Sweep surface' som använder 3 kurvor (’Splines'), en på varje sida definierar 
kanterna och den tredje korssektionen 

 
figur 4. Nurb yta skapat med 3 splines 

En 3D-modells geometri (planritning) ligger lagrat i en 'model resource'. I fall av en kub, så 
består den av 6 mesh, en för varje sida, varje sida består av 2 trianglar eller 'faces'. Vissa enkla 
modeller kan skapas direkt med kod, box, plan, sfär, cylinder och partikelsystem, andra 
skapas med 3D program som t ex 3D max och importeras. 

En annan parameter inom Model resource är facing, som definerar hur modellens ytor ska 
renderas. Det finns #front, #back, #both och #none. Är parametern #front renderas endast det 
som är vänd mot kameran, #both renderas alla ytor och #none renderar inte någonting. 

Andra begrepp är Transform, 3 vektorer som representerar en modells position, rotation, och 
skalning, Shading som bl a bestämmer färgen, och Texture som är en bitmapp som kan 
sträckas över modellen på olika sätt. 

När en 3D-värld först skapas syns ingenting utan ljus och en kamera. Ljus och kamera måste 
anges med koordinater och vinklar.  Om vi ska vrida och vända på modellen kan vi välja om 
vi vill vrida på kameran eller modellen, som ger samma effekt för åskådaren. 

2.3 Vad kan företag lära sig av Online Spel? 

Utom ”riktiga” PC spel, med stora resurser, C++ programmering och spelmotorer som Havok 
och Unreal som brukar kallas AAA spel, finns också en bransch för online spel som genererar 
inkomster. De Online Spel som byggs idag håller samma kvalitet som AAA spel för 10 år 
sedan.  

 

Online spel definieras som de spel som 

 

.. är mellan 3 till 10 MB i storlek 

..säljs för under 200 kr, ungefär samma som en CD 

.. fungerar på alla datorer, även äldre sådana 

..distribueras genom kanaler som t ex MSN or RealArcade 

..har en helt annan publik än PC/Spelkonsol spel 

.. utvecklats för en bråkdel av priset för ett AAA spel 
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Dessutom så finns det oftast en on-line version som man kan spela gratis, tills man lockas till 
att ladda ned en full version. Du kan inte använda den fullt ut före du har betalat på något sätt. 

 

Det finns begränsningar, 

 

● Det får inte finnas för mycket kod 

● Det får inte finnas för mycket innehåll 

● Man måste omedelbart få spelarens uppmärksamhet 

● Prestanda är A och O, det måste fungera på gamla datorer. 

● Det måste fungera över Nätet. 

 

Med andra ord, online spel innehåller de samma komponenter som behövs för 
produktpresentationer. De två områden stödjer varandra, om den ena växer så växer det andra. 
Där har vi en av anledningarna till Flashs enorma utbredning de senaste åren. 

 
“The bulk of the interface design will come from (the) gaming community”[3] 

2.4 Flash, Silverlight, Director, WPF 

 

2.4.1 Adobe Flash 
 
Flash är världens ledande insticksmodul för webbläsare. I Mars genomförde NPD, ett ledande 
marknadsundersökningsföretag, en stor undersökning med 2000 deltagare - the Millward 
Brown survey, resultatet var följande, 

 
figur 5. Flash spelaren är värdens mest utbredda plug.in 

 
Fakta om undersökningen [16] 

 

Flashspelaren finns på fler datorer än Internet Explorer. Den laddas in automatiskt så snart vi 
klickar på en annons. För den senaste versionen Flash9 är det en 2.2 MB kontroll som 
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komprimeras till 1200 KB vis nedladdningen och ligger i katalogen 
c:\windows\system32\Macromed\Flash.  

 
Spelaren består av ett antal följande komponenter: 

 

En virtuell motor med automatisk Garbagehantering som översätter och exekverar 
ActionScript, skriptspråket i Flash. 

 

En Tidslinje som flyttas fram med ett visst antal fps, frames per sekond. Flash hanterar en 
hierarkisk ordning av ”Movieclip” objekt i en lista med flera lager, där varje objekt har sin 
egen tid. Clippen skapas i den interaktiva utvecklingsmiljön eller kopieras från symbol i 
library. Varje objekt har en parent, som går uppåt tills man kommer till _root.   

Flash kan dekoda och spela upp flera samtidiga strömmande källor av audio eller video. Den 
kodar av MP3 såväl som röst. För video fungerar Sorenson H.263 och Sorenson Spark. Från 
och med Flash 8 finns också On2 VP6. De viktigaste verktygen för att koda filmerna är 
Sorenson Squeeze, On2 Flix Pro, AutoDesk Cleaner XL 1.5 och Flash Media Encoder. 
Eftersom Flash är så vanligt, så har många stora sajter som Amazon, CNN och Aftonbladet 
gått över till att använda Flash för video i stället för Real, Windows Media eller Quicktime. 

 

Algoritmer finns för att rendera vektorgrafik såsom linjer, splines, gradients och anti-aliased 
bitmappfyllningar. Flash är vektorbaserat, men support for bitmappfyllningar gör att den 
också klarar av bitmappbaserade bilder. Vad som egentligen händer när en rasterbild dras ut 
till scenen är att Flash skapar en 4-sidig figur och sen lägger en texture över den. Varje figur 
kan ha texture såväl som shader, även med bakgrundsgenomskinlighet. 

 

Flashs filformat kallas för SWF, SWF är ett binärt filformat utvecklat for strömning med zlib 
kompression för att hålla filstorleken nere. Det är viktigt att inte blanda ihop Flash med SWF, 
Flashs utvecklingsmiljö är ett slutet, kommersiellt format medan SWF är öppet och gratis. Det 
finns också en större och dyrare utvecklingsmiljö som heter Flex 2.0. 

 

2.4.2 Microsoft Silverlight 
 

Microsoft har släppt Silverlight i en 1.0 Beta version och med en 1.1 alpha version. Silverlight 
är ett subset av WPF, Windows Presentation Fondation, den kraftfulla .NET 3.0 tekniken som 
ingår i Windows Vista. Silverlight är en XAML-baserad runtime for browser-baserade 
internet-applikationer med animation, vektorgrafik och video playback. Version 1.1 innehåller 
.NET CLR, så att Silverlight-applikationer kan skrivas i vilken som helst .NET språk. Version 
1.0 använder bara Javascript. Här har Microsoft för första gången byggt en programvara som 
är krossplattform, det vill säga en direkt konkurrent till Flash. 

. 

Silverlight fungerar både på Mac och PC, och stödjer olika webbläsare, till att börja med: 
Internet Explorer 6.0/7.0, Firefox 1.5/2.0 and Safari 2.0. Opera är utlovat i en framtida 
version. 

 

Silverlight version 1.0 
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Version 1.0 består av en kernel som handhar användargränssnitt, interaktivitet, grafik och 
animation, Media playback. Den viktigaste komponenten är XAML-taggningsformatet som 
skapar det visuella innehållet med MARKUP-språket. Applikationen startar alltid med att 
HTML-sidan laddar upp XAML-filen som innehåller allt visuellt innehåll, definierat som 
XML-taggar. Javascript invokers placeras som attribut till kontrollerna så att t ex Javascript 
funktioner på HTML sidan sätts igång så fort sidan har laddas. Det skriptet kan ladda ned 
ytterliga filer osv. Silverlight har ett DOM API som finns tillgänglig från Javascript. 1.0 
versionen har inga kontroller för användarinput utan webläsarens kontroller används. 
Kommunikationen mellan Silverlight och HTML Javascripten är mycket bättre utformat än i 
Flash. 

 
Silverlight version 1.1 

 

I Silverlight 1.1 ingår en miniversion av CLR, Common Language Runtime för .NET 3.0 som 
är en del av Vista Operativsystem. Det har varit Microsoft avsikt hela tiden att .NET skulle 
vara plattformsoberoende, och med Silverlight finns den första implementationen. Runtimen 
innebär en nedladdning på endast 4 MB, allting som inte är webbaserat har skalats bort. 1.1 
distribueras med DLR, Dynamic Language Runtime, som tillåter dynamisk kompilering och 
exekvering av skriptspråk. De första som finns med är Javascript och IronPython, IronRuby 
och Visual Basic kommer senare. Alla .NET språken kan användas, de övriga kompileras och 
distribueras som .NET assemblies. Silverlight kapslar in Javascriptobject och DOM-
elementen så att de kan manipuleras från .NET. I den första 1.1 versionen kan man dock inte 
anropa Javascript kod direkt men .NET events kan trigga Javascript funktioner. 

 
 

2.4.3 Macromedia Director 
 

Macromedia Director är en 3D grafisk motor som utvecklades med hjälp av Intel och som 
man programmerar med Lingo skript. (Javaskript finns också men är mycket långsammare). 
Program utvecklade i Director behöver en Shockwave plugin för att fungera, den använder 
den grafiska render teknik som finns tillgänglig, t ex DirectX om det är en PC, OpenGL om 
det är en Macintosh. 

 

Director är tänkt som ett verktyg för designers och webbutvecklare, och är inte en ren 
utvecklingsmiljö som tex Microsoft Visual Studio. Man tänker sig applikationen som en 
'Film' gjort av element som kallas för 'cast members' och man konstruerar scene på en 'stage'. 
Det finns en 'score' där man har översikt över hur innehållet rullar fram. 

 

Man bygger applikationen med Lingo skripts, Lingo skripten kontrollerar allt. De finns av 
fyra slag, behaviour script som man fäster vid en cast member på scenen för att uppnå ett visst 
beteende, t ex att rotera objektet runt. Vi har frame script som fästs vid en frame i scoren för 
att få något att hända just vid den tidpunkten. Det finns Moviescript som är fristående kod 
som inte är kopplat till någon cast member och slutligen parentscript som är en slags klasser. 

 
 

2.4.4 Microsoft WPF, Windows Presentation Foundation 
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WPF, Silverlights storebror, ingår i .NET 3.0 som är ett samling API för 'managed' kod som 
är en viktig del av Windows Vista and Windows Server "Longhorn" OS. Det finns också för 
Windows XP SP2 and Windows Server 2003 för nedladdning. WPF består av en 
sammanhängande programmeringsmodell som håller isär användargränssnitt och affärslogik. 
Ett WPF program kan köras både fristående eller i en webbläsare. WPF integrerar UI, 2D och 
3D ritningar, dokument, avancerad typografi, vektorgrafik, rastergrafik, animation, 
datakommunikation, ljud och video. 

 



 
 

2.5  Benchmarktest  

 
Alexey Gavrilov från Metalink har tagit fram en benchmark [4] program som fungerar i de 
flesta webbläsare, där 16 bollar rör sig och krockar med varandra i ett processorintensivt test. 

 

Vi sätter upp en matris. Matrisens vänstra sida består av olika webbläsare, matrisens övre sida 
är Flash och Silverlight med både fps (frames per second) och processorkraft. 

 

 
figur 6.Testet går ut på att animerade kulor krockar med varandra 

 
Resultat: 

 Flash fps Processor Silverlight 1.0 Processor 
IE6 65 2 66 45 
IE7 64 1 64 41 
Firefox 2.0 70 1 58 42 
Opera 9.2 197 40 - - 

  
 
Resultat för Opera fattas därför att det inte finns någon Silverlight plugin för Opera än. De 
första resultaten för Flash var mycket sämre. Men om man cachar bildminnet genom att lägga 
till kodraden newId.cacheAsBitmap = true; får man en 30 % förbättring.  

 

Resultatet visar att Flash fortfarandet ligger före, det återstår att se om .NET runtime kan 
ändra på det. (.Net 3.0 runtime kommer i nästa version).  
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2.6 Tidigare forskning 

 
Det finns ett stort intresse för 3D presentation och många uppsatser och dissertationer på 
Internet. Men de flesta har valt just en bestämd teknik och visar hur just den tekniken 
användas. Någon jämförande studie över de vanligaste verktygen idag har jag inte kunnat 
hitta. 

Några exempel på tidigare forskning i Sverige: 

Interaktiv 3D-grafik: utveckling av en 3D-applikation för Internet, av Per Jonasson och Ola 
Elmvik, Linköping University [11] 

De har gjort en modell i Macromedia Director och visar hur arbetet har gått till. Vad som är 
bra med den rapporten är att de har gjort en bra handledning i hur man kommer igång med 
Director, förklarar CloneModelFromCastmember() och LoadFile() och andre praktiska 
problem som komprimering och import från max, etc. Men de är lite för optimistiska. 
Applikationen som de börjande på blev inte färdig ens till 1 %. Ikea tagit fram en sådan 
applikation nu, som används över hela värden Ikea Home Planner eller IKEA 
planeringsverktyg som den heter på Svenska [17], där man kan designa och möblera sina 
rum.  

Där vi har kommit till helt olika slutsatser är i Framtidsutsikter för Director 3D.  Men då ska 
vi tänka på att deras rapport skrevs 2002 och nu skriver vi 2007. Director blev aldrig så stort 
som de förutspådde och hade mer eller mindre övergivits av Macromedia redan när de 
uppköptes av Adobe. Och Adobe har ännu mindre orsak att satsa på Director med sitt egna 
nya format. 

 

Interaktiv Produktpresentation åt Abu Garcia, av Kristoffer Edvardsson; Conny Högkvist; 
Tobias Nilsson; Carl-johan Nilsson, Blekinge Tekniska Högskola [121] 

De har modellerat en fiskerulle från Abu Garcia i 3D och presenterat den i en Flash 2,5D 
applikation.  

 

Produktpresentation i 3D: En jämförande studie av 2D- och 3D-format, av Anna Gunnarsson, 
Växjö Universitet [13] 

Denna rapport var den mest intressanta, den som påminde mig om en att en riktig webbsite 
består av både 2D och 3D, en någonting som är lätt att glömma bort när man blir involverat i 
3D. Det var med inspiration från Anna Gunnarsson som jag gjorde sista exemplet, som 
utnyttjar både 2D och 3D.  

 

T ex så refererar hon refererar till en undersökning (ibid) där följande väntetider fastställdes, 

● Mindre än 0,05 sekunder: nödvändigt för processer med flera tangenttryckningar i följd. 

● Ungefär 0,1 sekunder: helt acceptabelt för all andra indata. 

● Ungefär 0,5 sekunder: tillräckligt men dessa bör hållas färre än 50 % av alla 
fördröjningar. 

● Ungefär två sekunder: dessa bör hållas under 10 % av alla fördröjningar, markören bör 
ändras för att visa att datorn arbetar. 

● Ungefär fem sekunder: bör vara mindre än 1 % av alla fördröjningar, ändra markören här 
också. 
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● Tio sekunder eller mer: bör vara mindre än 0,2 % av fördröjningar, visa ett meddelande 
som förklarar fördröjningen, visa ett statusfält som visar resterande tid av fördröjningen, 
erbjud användarna att avbryta om de vill. 

De flesta 3D sajter på webben hade betydligt längre väntetider. 

Ett annat resultat av hennes forskning är att inte alla tyckte 3D var bättre, därför måste det 
finnas en vanlig presentation också, 3D ska vara en Affordance, det vill säga någonting som 
finns tillgänglig om man behöver det. 

Men sammanfattningsvis har jag inte hittat någon enda vetenskaplig jämförelse över olika 
online 3D tekniker för produktpresentationer vare sig utomlands eller i Sverige. 
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2.7 Teorier av betydelse 

 
Här står man inför att försöka mäta utvecklarproduktivitet 

 

Forskare på mjukvara mätningar är delade i två läger, de som hävdar att mjukvara kan mätas 
och de som hävdar att mjukvara kan inte analyseras.  

 

Enligt Horst så använder vi använder mjukvara mätningar för att,  

 

● Få fram ett underlag för uppskattningar 

● Att mäta projektets progress 

● Få en översikt över komplexiteten 

● Veta om kvaliteten är uppnådd 

● Få kunskap om fel och defekter 

● Validera bästa praktik och teknik 

 

Horst Zuse nämner ett stort antal metoder utan att rekommendera någon, snarare är det så att 
han är rätt kritisk. Enligt Horst Zuse har genom åren mer än 1000 olika metoder för mjukvara 
mätningar föreslagits, och det finns mer än 5000 uppsatser som behandlar ämnet [10]. På 
grundval av detta beslöt jag att så långt som möjligt programmera exemplen själv i stället för 
att förlita mig på en teoretisk metod som inte är tillräcklig utprovat. 

 

2.8 Perspektiv och ansats 

 
Det bedömdes att en teoretisk ansats vore fel i det här fallet, med tanke på att det var för 
många osäkra faktorer att ta hänsyn till med fara för att resultatet inte skulle bli tillförlitlig. 
Därför togs enligt ovan ett formellt beslut att utveckla alla 4 systemen till en fungerande 
prototyp med utgångspunkten att endast ett praktisk, verkligt projekt kunde ger ett korrekt 
resultat. 

 

2.9 Problemavgränsning 

 
Det var inte möjligt att ta med alla tekniker, någon form av urval var tvunget att göras. Flash 
2,5D (med Swift3D) och Director 3D var givna, de två teknikerna används många gånger mer 
än alla de andra tillsammans på webben men vilka skulle jag sätta upp mot dem? Det fanns i 
huvudsak 3 val.  

1) Proprietära system där kunden måste ladda ned en speciell, icke-standard plugin är inte 
ovanliga men ingen av de sajter jag besökte var populära eller speciellt framgångsrika. Det 
vore intressant att få veta om det var extra arbetet med att ladda ned som var anledningen eller 
om kunderna inte gillade att installera okänt programvara på sin dator men det ligger utanför 
denna rapport. 
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2) Java3D föll bort av den anledningen att jag inte fann en enda webbutik som använde denna 
teknik. 

3) Återstår Microsoft nya Vista teknik med .NET 3.0 och XAML, som även om den är Beta 
har fått mycket uppmärksamhet, jag tycke att den var mest intressant, speciellt eftersom 
Microsoft har utlovat att tekniken kommer att bli krossplattform och Miguel de Caza  har 
annonserat en Unix/Linux variant i Mono. 

3 METOD 

 

3.1 Val av metod 

Comparativ mätning och utvärdering. 

Syftet med denna rapport var att undersöka olika sätt för små och medelstora företag att 
utveckla 3D produktpresentationer och eftersom det egentligen inte finns några andra 
kostnader än tidskostnaden, så ligger problemets lösning i att ta reda på hur mycket tid som 
går åt med arbetet att utveckla produktpresentationerna. Det idealiska vore om jag hade haft 
tillgång till 4 programmerare, var och en var expert på sitt område: Flash/Actionscript, Lingo, 
XAML eller .NET/C#. Nu när jag själv skulle göra uppgifterna, utan erfarenhet av någon av 
de system som skulle undersökas fanns det en risk för att det skulle det inträda en 
osäkerhetsfaktor och möjlig felkälla. 

Vid programmering, eller egentligen vid all utveckling och konstruktion så utgör största delen 
av tiden den tid som går åt på at att lösa problem och svårigheter. Jag misstänkte redan på 
förhand, vilket också blev bekräftat att jag skulle komma att sitta fast i timmar, även dagar 
skulle gå utan att en kodrad skrevs. 

Det jag var ute efter att mäta var hur lång tid det skulle ta för en rutinerad programmerare 
bekant med miljön att utveckla applikationerna. Lösningen blev att jag kontinuerligt 
registrerade tiden när jag satt fast, eller som jag använde för att lära mig miljön, och därefter 
drog ifrån den tiden för att få en approximativ tid för en person med erfarenhet. 

3.2 Metodbeskrivning 

Jag satte upp en matris som skulle fyllas i när alla exemplen var framprogrammerade. 
Tidsåtgång och antal kodrader dokumenteras och utgör resultatet av undersökningen. 

Tabell 1. Resultatmatrisen utan värden ifyllda 

 2,5D Flash 2,5D Silverlight 3D Director 3D WPF 
Verklig tid     
Endast effektiv 
tid 

    

 
Avsikten var att under arbetet noga skilja den tid som gick åt till lösa problem, att lära mig 
från hur lång tid som gick åt till själva programmeringen.  



4 GENOMFÖRANDE 

 

4.1 2,5D presentation i Flash  

 
VR, eller "Virtual Reality” kan betyda nästan vad som helst. I de här sammanhangen används 
termen som de sätt att härma 3D med 2D med hjälp av att fotografera föremålet från olika 
vinklar och sedan spela upp, en teknik som funnits länge före datorbaserad 3D grafik. Med 
Flash och dagens 3D program kan vi skapa VR på ett enklare och mer elegant sätt. Den 
följande texten beskriver hur jag gick till väga för att skapa en 2,5D presentation i Flash. 

4.1.1 Skapade först en slider 
 

Programmet ska ha en slider som kontrollerar från vilken vinkel man ser en kamera, enligt 
nedanstående: 

 

 
figur 7. Kamera 3D bilden var en gratis modell från Turbo Squid och används i alla 4 presentationerna. 

 
Först skapas ett nytt Flash document, framerate sätts till 12. 

 
figur 8.  
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en skapas 2 symboler, som Movieclips. Med att välja Insert, New Symbol kommer de att 
ch 

S
sparas i library, de ska placeras på scenen senare. Vi döper det första clippet till "handle", o
inuti ritas en 8 X 30 rektangel, 

 
figur 9. 

 
en skapas en horisontal linje 400 pixlar lång som ska vara spåret som handle glider på, S

 
 

u med föregående bild öppen, skapas det ett nytt lager ovanför det lager som innehåller N
linjen, en instanse av "handle" dras från libray och positioneras på linjen till vänster. 

 
figur 10. 

4.1.2 Generera produktbilder i Swift3D 

en ska 20 bilder placeras på tidslinjen med kameran i olika vinklar, vilket innebär att vi 
tt 

 

 

 
S
behöver göra 20 bilder i 3ds max eller annat 3d program. Det enklaste och bästa sättet är a
använda Swift3D från Electric Rain som har en speciell exportfunktion till Flash. Vi behöver
bara Öppna Swift, ta in 3D bilden, sätta första och sista bilden och låta programmet 
automatgenerera alla bilder. 

 
figur 11. Swift3D genererar automatiskt 20 bilder  

Sen kan allting exporteras till ett speciellt filformat  Flash förstår. (Den installerades 
 

 
 som

samtidigt med installationen av Swift). Efter import till Flash återstår det att programmera
koden. 
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4.1.3 JavaScript koden 
 

I frame 1 på huvudtidslinjen setts ett stop(); så at inte filmen startas. Sen öppnar den 
kontrollen som skapades, och i frame 1 läggs det in följande kod: 

 
handle.onPress = function() { 
 this.startDrag(false, 0, 0, 400, 0); 
}; 
handle.onRelease = function() { 
 this.stopDrag(); 
}; 
handle.onDragOver = function() { 
 x = int((handle._x+20)/20) 
 if (x >19) x = 1; 
 _root.gotoAndStop(x); 
}; 

 
handle.onPress startar dragoperationen 

handle.onRelease avslutar dragoperationen 

Eftersom tidslinjen uppdateras, så genereras det ett värde mellan 1 och 20 och används som 
parameter i _root.gotoAndStop(x) funktionen.   

 

Intrycket är att Kameran snurrar runt som om det var en 3D bild.  

 
 

4.2 2,5D presentation i Microsoft Silverlight  

4.2.1 Utgå ifrån Filmstrip exemplet i FebCTPSamples 
 
Filmstrip-exemplet är en slags slideshow presentation, där olika bilder presenteras med att 
klicka på före och efter knapp. Efter att noga ha studerat koden syns det att varje bild är 
representerat på två sätt, lagring och transformering. Taggen där bilden finns lagrad såg ut så 
här: 

 
<!-- ******************************* --> 
    <!-- SLIDES                          --> 
    <!-- ******************************* --> 
    <Canvas> 
      <Image x:Name="slide1" Width="1024" Height="597" 
Canvas.Left="0" Canvas.Top="0" /> 
      <Canvas.RenderTransform> 
        <TransformGroup> 
          <TranslateTransform x:Name="slideX1" X="0" Y="0"/> 
        </TransformGroup> 
      </Canvas.RenderTransform> 
    </Canvas> 
 
    <Canvas> 
      <Image x:Name="slide2" Width="1024" Height="597" 
Canvas.Left="0" Canvas.Top="0" /> 
      <Canvas.RenderTransform> 
        <TransformGroup> 
          <TranslateTransform x:Name="slideX2" X="1024" Y="0"/> 
        </TransformGroup> 
      </Canvas.RenderTransform> 
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    </Canvas> 
 

Osv.. 

 

slideX1, slideX2, etc representerar StoryBoard, där det finns beskrivet hur presentationen av 
bilden ska vara, t ex fade in, fade ut 

 
<BeginStoryboard> 
            <Storyboard BeginTime="5" Duration="00:00:01" 
x:Name="story_Enter1"> 
 
              <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetProperty="X" Storyboard.TargetName="slideX1"> 
                <SplineDoubleKeyFrame KeySpline="0.7,0,0.4,1" 
Value="-2048" KeyTime="00:00:00.8"/> 
              </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
 
              <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" 
Storyboard.TargetProperty="X" Storyboard.TargetName="slideX2"> 
                <SplineDoubleKeyFrame KeySpline="0.7,0,0.4,1" 
Value="-1024" KeyTime="00:00:00.8"/> 
              </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 
 
.. 
 
            </Storyboard> 
</BeginStoryboard> 

 

4.2.2 Optimera koden 
 
Problemet med exemplet var att de 27 raderna med kod upprepas 8 gånger med praktiskt taget 
identiska värden. Eftersom det finns 20 bilder av kameran så innebär det över 1000 rader 
onödig extra kod så en optimering var nödvändig. Efter lite forskning på Internet hittades ett 
blogginlägg: ”Silverlight: simplifying the FilmStrip sample”[5] som förenklade koden. 

 

Efter att ha tagit bort alla <BeginStoryboard></BeginStoryboard> utom en, som 
döptes till ”story” (istället för story_Enter1, story_Enter1, osv), adderas en ”Name” 
attribut til SplineDoubleKeyFrame taggen, Name="anim1", Name="anim2", osv. 

 
I Javascrpt filen lades in följande funktion, som ändrar värden på x koordinaten: 

 
function updateAnims( factor ){ 
   for( var i = 1; i < 9; i++ ){ 
        wpfe.findName( "anim" + i ).Value = wpfe.findName( "anim" + i 
).Value - factor; 
   } 
} 
 
Sen behövdes det bara att lägga in ett anrop till updateAnims(1024)på första och nästa 
knappen och allt fungerade.  

Lägg in bilderna 

 

Nästa steg är att få tag i de 20 bilderna som behövs för att se objektet från alla vinklar, de var 
redan gjorda i Flash, så bilderna importerades helt enkelt från därifrån. 
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Skapa slidern 

 

Slutligen skapades en slider med att lägga in följande kod i XAML-filen:  

 
<Canvas x:Name="slider"  
   Canvas.Top="560" Canvas.Left="250" Width="400" 
Height="45" Background="transparent"> 
     
  <Line x:Name="slider_line"  
     Stroke="black" StrokeThickness="1"  
     X1="0" Y1="25" X2="400" Y2="25" /> 
 
   
  <Path x:Name="slider_thumb"  Stroke="#FF000000"  
     Fill="sc#1, 0.548430264, 0.5354195, 0.5354195" 
     Data="M0,0 L11.5,0 11.5,30 5.7681244,30.043938 0,30 z" 
     
MouseLeftButtonUp="javascript:slider_thumb_MouseLeftButtonUp" 
     MouseMove="javascript:slider_thumb_MouseMove" 
     
MouseLeftButtonDown="javascript:slider_thumb_MouseLeftButtonDown" /> 
      
</Canvas> 
 

 

4.2.3 Skriv JavaScript koden 
 
Återstod bara att lägga in funktionen som vrider på bilderna och som anropas från: 
slider_thumb_MouseLeftButtonUp:  

 
 

function slider_thumb_MouseLeftButtonUp(sender, args) { 
    var slider = sender.findName("slider"); 
    slider.releaseMouseCapture(); 
    
 var thumb = sender.findName("slider_thumb"); 
 var idx = Math.round(parseFloat(thumb["Canvas.Left"])/20) 
 gotoIndex(idx); 
  
    mouseDownValue = -1; 
} 
 
Man räknar fram ett värde mellan 1 och 20 och sätter x koordinaten med gotoIndex(idx). 

 

Exemplet fungerar ungefär som i Flash, dock inte riktigt lika smidigt att enkelt.  

 

4.3 3D presentation i Macromedia Director  

4.3.1 Viktigaste funktioner 
 
Director 3D modelviewer bygger på ett exempel från Paul Catanese i Director’s Third 
Dimension, friction examine.dir, men exemplet är långtgående modifierat med många tillägg. 

Applikationen använder sig av ett antal funktioner i Lingo, vilka de viktigaste är: 

 
open_butscript 
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prepareMovie 
populateworld 
flipmodel 
front_butScript 
top_butscript 
left_butscript 
perspektive_butScript 
WheelMouse 
vrid_modell 
Mouse Right 
Keyboard Input 
Drag Model 
 

4.3.2 Kod genomgång 
 
open_butscript 

 
Öppnar en dialogruta för att välja modellen som ska placeras, programmet hämtar path till 
filen och anropar populateworld. 

 
prepareMovie  
 
Initierar vissa variabler och rutiner. 

 
populateworld 

 
I populateworld laddas modellen in, om ingen är valt laddas som default "themodel". Sen 
skapas en osynlig liten box ”dummy”. Avsikten med den är att vara pivotpunkt för kameran 
som vi avser att lägga som en child till boxen.  

 

scene.model("dummy").debug = true 

Detta kommando får verkan att x, y och z axeln visas i färger på skärmen, ett bra hjälpmedel 
för att orientera sig. 

 

transform.identity() är en genväg i Director för at nollställa position, rotation och skalning. 
Genom att nollställa allt får man veta hur modellen verkligen ser ut, t ex tas vissa tillägg som 
exportfunktionen i max gör bort. Med 

 

scene.model(1).transform.identity() 

scene.model("dummy").transform.identity() 

scene.camera[1].transform.identity() 

 

Flere modeller kan ingå i en w3d (Shhockwave) fil. Därför behöver vi samla alla modeller 
som eventuellt finns i en grupp. Eftersom 90 % av alla modeller kommer från max passar vi 
på att flippa modellen 90 grader bakåt kring x-axeln så att modellen kommer i rätt position. 

grp = scene.newgroup("themodel") 
 
on flipmodel 
  repeat with i = 1 to scene.model.count-1   



    m = scene.model(i)  
    grp.addchild(m,#preserveworld) 
  end repeat  
  --flipping model -90 degrees around the x-axis 
  grp.rotate(-90,0,0) 
end 

 
Det sista som görs är att lägga kameran i Directors standardposition, framifrån. 

scene.camera[1].transform.position = vector(0,0,250)   
 

Och initiera vissa variabler som används för att komma ihåg sista transform. 

view_angle ="front" 
lastModelPos = scene.model("dummy").transform.rotation 
lastCameraPos = scene.camera[1].transform 
 

 
figur 12. Kameran i Director Shockwave 

 
 

Front Top Left och Perspektive sätts med, funktionerna, 
front_butScript 
top_butscript 
left_butscript 
perspektive_butScript 
 
WheelMouse 
Här ligger funktioner för rullhjulet på musen, en gratis extra, ”WheelMouse.x32”, används. 
Med rullhjulet kan man zooma ut och in. 
 
--  if val is greater than 0 then mouse wheel is going forward 
if val > 0 then 
    scalemodel(0.8)     
else 
    scalemodel(1.2) 
end if 
 
vrid_modell, funktionen som gör att man vrida och vända på modellen med vänster 
musknapp kommer från Paul Cataneses bok ”Director’s Third Dimension”. När modellen 
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visas #front, är y-axeln disabled, när #Top visas är z-axeln disabled, och när #Left visas är x-
axeln disabled. I ett försök att göra det lättare för användaren. 

Slutligen kan man flytta modellen med höger musknapp. Där har standard-behavior från 
Director används. 

4.4 3D presentation i WPF  

Det bästa professionella sättet att överföra från musens 2D koordinater till 3D koordinater 
kallas för trackball-metoden. Det fanns inte något bra exempel på denna metod för Director. 
Men när det gäller WPF har Daniel Lehenbauer som är utvecklingschef för WPF på Microsoft 
publicerat ett exempel som används allmänt inom Microsoft [7]. 

4.4.1 Översättning av 2D till 3D koordinater 
 
Metoden går ut på att man tänker sig en sfär, en glob runt objektet, och muspekarens 2D 
koordinater kan översättas till 3D koordinater, enligt Lehenbauer [7]. 

 

 
figur 13. Illustration från Lehenbauers exempel. Perspektiv som visar hur en punkt på globen mappar 

till muspositionen 
 

Lehenbauer visar i sitt exempel hur man översätter mellan de två koordinatsystemen. 

Låt oss säga att vi har ett ursprungligt koordinatsystem på 500 X 400 p pixlar, men origo i 
övre vänster hörna. Vi vill översätta det till en skala [-1,1] - [1,-1]. Globen runt ska ha radius 
= 1. 

 

Först ska koordinatsystemet översättas till skalan  [0,0] - [2,2].  
x = p.x / (500/2); 
y = p.y / (400/2); 

 
Sen måste vi flytta origo till centrum  
x = x - 1; 

Därefter sätts y upp i stället för ned. 

 

Nu har vi hittat x och y positionen. Nu ska vi hitta Z positionen. 

Eftersom globen radius = 1 så är .så kan vi lösa ekvationen med hänsyn 
till x, 
z2 = 1 - x * x - y * y; 
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z = z2 > 0 ? Math.Sqrt(z2) : 0; 

Nu har vi x, y, z koordinaterna för ett punkten under muspekaren. 

 

Rotation 

För varje musrörelse vill vi att globen ska följa för att hålla samma punkt på globen under 
muspekaren. För att göra detta behöver vi två saker: 

Rotationsaxeln 

Rotationens vinkel 

 
figur 14.  När globen är centrerat I origo så kan vi se koordinaterna som vektorer. 

 
Vi kan hitta Axeln och rotationsvinkeln med vektor matematik 
(Vector3D) axis = Vector3D.CrossProduct(v1, v2); 

vinkel = Vector3D.AngleBetween(v1, v2); 

 

4.4.2 Konvertera 3ds filen till XAML. 
 
Det samma företaget som gör Swift 3D (Electric Rain) har också gjort ett program som heter 
ZAM 3D som översätter från 3ds (Max) format till XAML. Problemet är att det fungerar 
endast med många justeringar. Inifrån programmet väljer man export, och kryssar för Export 
Elements Inline och väljer 'Viewbox' från drop-down boxen: 

 

 26



 
figur 15. Det är viktigt att välja ’Export Elements Inline’  

 
När man väl har exporterat filen kan man öppna den med en texteditor (7.5 MB), Ta bort 
yttertaggarna <Viewbox >, <Viewport3D>, <Viewport3D.Camera>, <ModelVisual3D> och 
<ModelVisual3D.Content>. Sätta rätt namespace på Model3DGroup taggen: 

 x:Name="Scene" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml, och justera en 3-4 ställen där den 
klagar. Onekligen är det lite krångligt. Men till slut fungerar det: 
 

 
figur 16. Kameran I Windows Presentation Foundation 
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http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
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5 ETT EXTRA EXEMPEL 

 
Det sista exemplet ingår egentligen inte i undersökningen men är med därför att rapportens 
ambition enligt inledningen var att inte endast vara en undersökning men också en Primer i 
3D presentationer med verklig praktisk nytta för programmerare och webbutvecklare i små 
och medelstora företag. 

 

5.1 Dynamisk generering, batchprocessning 

 
Om man ser på förhållandet mobiltelefontillverkare och återförsäljare, så finns det hundravis, 
om inte tusenvis av återförsäljare för varje tillverkare. Så det är inte praktiskt att det ska falla 
på återförsäljarna och ta fram 3D modeller, utan det måste tillhöra tillverkarens roll att 
leverera i samband med annat marknadsföringsmaterial. Så vi kan förvänta oss en nära 
framtid, där en detaljförsäljare kontinuerligt mottar ett stort antal 3D modeller, som ska upp 
på webbplatsen. För att hantera en sådan situation måste någon form av automatisering äga 
rum. 

 

2003 såg jag på en mässa ett företag som hade fått pris för sitt Java baserade 
produktpresentationssystem. De hade gjort en applikation som presenterade ett stort antal 
produkter på skärmen, där kunderna kunde zooma in och ut, panorera och söka. Klickade man 
på en produktbild visades det upp en 3D modell av produkten. Det hade tagit mer än två år att 
ta fram produkten med ett team av programmerare. Det gav en riktig ”wow”-känsla och 
intryck av att så där kommer framtiden att se ut. 

 

Med små resurser och kostnader kan man göra ett liknande system. Tanken är att det ska vara 
automatisk, det vill säga att 3D modellerna bara ska behövas läggas i en bestämd katalog för 
att komma in på webbsidan i rätt sammanhang.  

 

5.2 Beskrivning av projektet 

 
Ett antal 3D modeller läggs i en katalog. Objekten kan vara i alla möjliga 3D format 

Batchrutiner körs och genererar 3D modeller i Shockwaveformat och vanliga jpg bilder av 
alla produkterna 

När webbsidan laddas ner visas alla bilderna som finns i katalogen, och presenterar dem via 
ett översiktsfönster, där användaren ska kunna zooma in och ut, flytta på bilden etc. 

När användaren klickar på en bild ska programmet snabbt ladda ned 3D modellerna och 
presentera den för kunden i 3D format. 

 



5.3 Flash delen av projektet, en produktpanorama . 

 
Översiktsbilden, där man kan se en panorama av produkter passar best att göra i Flash. Med 
Flash kan man zooma ut och in. Man kan också dra och släppa vyn i sidled och höjdled.  

 

Batchkonvertering till Shockwave format kan göras med programmet Deep Exploration: 

 

 
 

figur 17. Programmet Depp Exploration ingåt numera i Adobe Acrobat 3D 
 

 
 
  

5.4 Ett konverteringsprogram i Director 

 
För att konvertera från 3D till jpg fick jag utveckla ett program i Director, med hjälp av Lingo 
och en ’ImgXtra.x32’ från Valentin Schmidt.[8] 

 

5.5 Kod genomgång 

 
Det första som händer är att XML-filen laddas in 

 
var gallery_xml:XML = new XML(); 
gallery_xml.load("expo.xml"); 
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Det triggar en onLoad funktion och en array, gallery_array fylls och laddas med alla 
filnamnen i en loop. 

 

Därefter presenteras de på scenen med displayGallery(gallery_array). 
//skapa tomt clipp 
var thisMC:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("image"+i+"_mc", i); 
//Kopiera bilden till movie clippet    
mcLoader_mcl.loadClip("images/" +gallery_array[i].src, thisMC); 

 
De sista parametrarna i ”createEmptyMovieClip” (depth:Number) är viktiga, det är den som 
används som identifierare sedan. 

 

 
 

figur 18. Användaren kan zooma ut och in och panorera bilden med hjälp av musen. 
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figur 19. Användaren kan flytta hela bilden med muspekaren är en ’hand’ 
 
 

5.6 Directordelen av projektet 

 
När användaren klickar på en bild anropas ’showFlashMessage’, en extern funktion på 
HTML-sidan. [9] 
 

evt.onPress = function() { 

  ExternalInterface.call("showFlashMessage", 
gallery_array[evt.getDepth()].src); 

 }; 

 

På HTML-sidan finns funktionen,  
function showFlashMessage(str) { 

      parent.viewProduct(str) 

} 

 

Den anropar i sin tur en asp sida, 
function viewProduct(modell){ 

  var pos = modell.lastIndexOf("."); 

  modell = modell.substring(0, pos) + ".w3d"; 

  var x = document.getElementById("pano2");   

x.src = "http://80.217.168.119/3DGallery/dswmedia/expo2.asp?3dm=" + 
modell; 

} 

pano2 taggen ser ut så här (i index2.stm), 
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<IFRAME id="pano2" frameborder=0  
src="http://80.217.168.119/3DGallery/dswmedia/expo2.asp?3dm=ARGYLE.w3
d" scrolling="yes" style="width:450;height:450;"></IFRAME> 

 

Src-attributen byts ut precis före IFRAME uppdateras. Och rätt modell hämtas ned, vilket 
fungerar både i IE6-/och i Mozilla Firefox.  

 

 
 

figur 20. Klickar användaren på en av modellerna visas den i 3D 
 

6 RESULTAT 

 
Tabell 2. Resultatmatrisen ifylld 

 
 2,5D Flash 2,5D Silverlight 3D Director 3D WPF 

Verklig tid 5 tim 3 dagar 7 dagar Färdig exempel 

Endast effektiv 
tid 

10 min 
12 kodrader 

3 timmar 
250 rader 
JavaScript 
384 rader 
XAML markup 
(från exempel) 

1 dag 
550 kodrader 
Lingo, 2/3 från 
Paul 
Catanese[6] 

1 vecka 
(uppskattning) 
30 min för att 
konvertera 3D 
modellen till 
XAML 
1500 kodrader 
C#  

Som tidigare nämnt: ”Endast effektiv tid”  är en approximation där all tid som inte gått till 
effektiv programmering är borttagen. En kvalitativ jämförelse. Resultatet är ändå så tydligt att 
det inte går att se bort från resultatet eftersom skillnaderna var så stora. 
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6.1 Svar på frågan: Vilken teknik är bäst för 2,5D? 

Flash, med följande motivation, 

1) Det tar kortare tid att utveckla med Flash än med Silverlight 

2) Kvalitén var bättre, kameran flyttade sig mjukare och uppdaterades i realtid, det vill säga 
inte bara när man släppte musknappen. 

3) Applikationen var mindre processintensiv (enl Benchmark testet) och gick fortare att ladda 
ned. 

 

6.2 Svar på frågan: Vilken teknik är best för 3D?  

Director Shockwave, med följande motivation, 

1) Directorapplikationen var enklare att utveckla 

2) Directorapplikationen är lättare att underhålla 

3) WPF kunde inte visa texturen till 3D modellen och kvaliteten på bilden var dålig. 

4) XAML-filen med 3D modellen var 5 gånger så stor med en oacceptabelt lång 
nedladdningstid. (7.5 MB versus w3d med 1,8 MB) 

 

6.3 Svar på frågan: Vad är bäst, 2,5D eller 3D?  

3D, med följande motivation, 

1) Programmeringen görs en gång för alla. (Med 2.5 D måste varje modell individuellt 
bearbetas i Swift3D, med efterföljande export - import.) 

2) Man kan vrida i alla riktningar och ta isär, sätta ihop och visa produkten innanifrån, inte 
bara i sidled 

3) Modellen skalar bättre och snyggare med vektor grafik än rastergrafik (-jpg bilder). 

4) Flash metoden tar lite mindre plats men det uppväger inte alla de andra fördelarna med 
”äkta” 3D 

 

Svar på frågan ”Att ta reda på vilket teknik som passar bäst för företag med små 
resurser”  

Definitivt Adobe Director. (Men se Appendix) 
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7 DISKUSSION 

 

7.1 Av resultatet 

 
Syftet med denna rapport var att undersöka de bästa sätten för små och medelstora företag att 
utveckla 3D produkt presentationer.  

Det fanns två hypoteser, den första var ”Ny teknik är bättre än äldre teknik”. Den hypotesen 
visade sig att vara fel. Jag hade förväntat mig att Microsofts nyaste Vista teknik skulle 
prestera bättre. Dock är Visual Studio är en dröm att arbeta i medan Director utvecklingsmiljö 
påminner om 90-tal. Men värre är att Director ger intryck av att vara en kyrkogård på Internet, 
med massvis av brutna länkar och tomma forum, det verkar som om Adobe/Macromedia har 
överlämnat Director. Den nya versionen som kommer senare i år lär bara vara en 
underhållsversion för att få programmet kompatibelt med nyaste Macintosh och Windows 
Vista. När senaste versionen av 3ds max 9 kom ut hösten 2006 fanns inte exportfunktionen till 
Shockwave formatet med! De la visserligen till det senare genom ett service pack men det var 
ett dåligt omen. Havok export till Shockwave är borttagen sen flera versioner tillbaka. 

 

Den andra hypotesen att 3D skulle vara bättre än 2,5D tycker jag mig ha fastställt. När väl 
3D-modellen är framställd, vilket är en förutsättning för båda metoderna (att fotografera 
kostar mer), så går det fortare och enklare att göra en produktpresentation i 3D. Men inte nog 
med det 3D presentationen är bättre än att se produkten i verkligheten! Att stå i butiken, med 
en otålig säljare bredvid sig kan inte jämföras med att studera produkten via en välgjord 3D-
presentation där du kan byta material och färger, ta isär och sätta ihop produkten och du kan 
till och med göra dig några millimeter stor och gå in och undersöka inifrån! Samtidigt som du 
har tillgång till all teknisk information. Det allra bästa är naturligtvis att först studera 
produkten på webben och att sen gå och se på den i butiken. 

 

7.2 Av metoden 

 
 
Man kan säga att jag valde en kvalitativ undersökningsmetod. I enkät sammanhang används 
två huvudmetoder av undersökningar: kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa 
undersökningen har ett stort antal respondenter, idealiskt tusenvis, och når sitt resultat med de 
höga talens matematiska säkerhet. En kvalitativ undersökning däremot, har ett mindre antal 
respondenter, men man ägnar mer tid åt varje, och frågorna är ofta mer flertydiga och måste 
tolkas av en människa.  

 

Programmeringen var överlag mycket svårare än jag hade räknat med. Det sista exemplet var 
för svårt att göra själv beroende på att mina matematikkunskaper inte räckte till för 
Quaternions [14] .  
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7.3 Av erhållet versus förväntat resultat 

 
Det var överraskande att inte Windows Vista tekniken presterade bättre. Men XAML kommer 
säkert att användas mycket inom vanlig applikations utveckling. När det gäller 3D måste 
Microsoft hitta på något starkare, kraftfullare. Inte bare online 3D teknik, men även en riktig 
spelmotor, fattas i Microsoft repertoar, såsom Unreal Engine eller CryEngine. Det bästa vore 
om Adobe och Microsoft samarbetade om en standard, men det är väl för mycket att hoppas 
på. 

 
 

8 SLUTSATSER 

8.1 Det behövs något nytt 

 
För tillfället är det inte så attraktivt att handla på Webben som det kunde vara. Däremot finns 
det många människor som spenderar i genomsnitt 20 timmar i veckan i virtuella världar 
baserade på dataspel. 3D virtuella världar är en av de få saker som är lönsamma på webben. 
Vissa online världar har population och högre per capita BNP än länder som Bulgarien. Folk 
betalar inte bara för att få vara där men de handlar med virtuell egendom också. Den dyraste 
sak som någonsin har köpts över webben (en virtuell ö) kostade över en halv miljon. Det vore 
rimligt att tro att Webbutvecklare för e-handel och marknadsföring har någonting att lära av 
detta. Om det lönar sig att göra så med virtuella varor så varför inte förverkliga? 

 

Gång på gång kommer intervjuer typ ”3D is about to take off on the Web” Så här låt intervjun 
med Tony Parisi, medskapare till VRML och president på Media Machine i maj 2005:  

 

” C|Net: You've said before that 3D was about to take off on the Web. Intel and Macromedia 
said it was going to take off. When I look at the market for Web 3D software and content, I'm 
reminded of what they say about second marriages--it's the triumph of hope over experience. 
Why is this next period going to be any different from the last few false alarms? “ 

 

“Parisi: The experience we're having at Media Machines is that we're no longer seeing the 
primary focus on the government client or the corporate client where we've been making our 
living, but on a daily basis we're getting inquiries from people who want to deploy their 
content on the Web.” [3] 

Men nu i 2007 två år efter är situationen ungefär den samma. Det var falskt alarm igen visade 
sig. 

Den metoden som är bäst och som används mest är föråldrad och är på väg att fasas ut. Med 
den bakgrunden är det inte konstigt att 3D produktpresentationer på webben inte är vanligt. 
Samtidigt är 3D-modellering mer populärt än någonsin och en rad nya program är på väg ut 
på marknaden. Det tycks vara uppenbart att någonting måste ske snart inom 3D. 

 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
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Quarternions och trackballmetoden applicerat i Director miljön borde vara av stort intresse för 
många. Även om jag fick det att fungera i Director så är det inte ett professionellt system av 
samma kvalitet som i Deep Explorations eller 3ds Max.  

 
Det vore en intressant forskningsuppgift som vore värd en separat uppsats. 
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10    APPENDIX 

 
Adobe Acrobat 3D Version 8 

 

Den 10 maj, när denna rapport var på väg att färdigställas släpptes Adobe Acrobat 3D Version 
8 Preview ut. Att gå igenom alla funktioner i Acrobat ligger utanför denna undersökning men 
en snabbgenomgång presenteras här. 

 

I den nya versionen av Acrobat 3D öppnar man bara programmet, väljer ’Create pdf’ from 
file, väljer 3D modell, sen är det klart! Pdf filer kan nu transparent bäddas in i htmldokument. 
Systemet för att manipulera 3D modeller är bättre än något av det som är gjorts tidigare. När 
man klickar på modellen kommer det fram en extra meny där man kan rotera, spinna, panera, 
zooma, mäta längder, välja från 6 olika vyer, välja mellan ortografisk och perspektiv 
projektion, mellan 10 olika ljus, 15 olika renderingar, bakgrundsfärg och cross section, där 
man kan skära igenom modellen. Allt detta utan programmering. Sen finns det över 100 
menyer och undermenyer med extra funktioner, allt skriptbart med Adobes nya version av 
JavaScript. Dessutom ingår som förut nämnd Deep Exploration från Right Hemisphere, en av 
marknadens bästa produkter för att konvertering och justering av 3D modeller. I Adobes 
produkt kallas den Adobe Acrobat 3D Version 8 Toolkit.  
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