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Sammanfattning
Interaktiv 3d-grafik är ett område som i dagsläget genomgår stora förändringar med ständigt ökad
efterfrågan. Tack vare förbättrad mjuk- och hårdvara går det idag att åstadkomma saker som bara
för ett par år sedan var fiktion.

Syftet med rapporten är att dokumentera dessa möjligheter genom att undersöka grunderna för
hantering och manipulering av 3d-modeller i programvaran Macromedia Director 8.5, samt
implementera denna kunskap i en interaktiv 3d-applikation.

3d-grafik som används i Director är polygonbaserad och renderas i realtid på användarens
dator. Moduleringen av 3d-grafiken kan utföras på två sätt, antingen i programmeringsspråket
Lingo eller via fristående program. Director erbjuder goda möjligheter för manipulering av 3d-
modeller vilket har utnyttjas i arbetets praktiska del.

Den praktiska delen av vårt arbete har resulterat i en applikation där användaren kan inreda ett
virtuellt rum i 3d-miljö. All interaktion med denna sker i realtid. Applikationen kan användas
som plattform för projekt där företag vill visualisera sina produkter i en interaktiv 3d-miljö.

För att skapa en sådan interaktiv 3d-miljö krävs det i dagsläget goda kunskaper om hur 3d-
grafik är uppbyggd och hur den hanteras i programmeringsspråket Lingo. Denna rapport är
ämnad att ge läsaren en inblick av detta.

Abstract
Interactive 3d graphics is an area that today is going through big changes with constant increased
demands. Thanks to improved hardware and software it is today possible to accomplish things
that for a couple of years was fiction.

The purpose with this report is to document these possibilities by examine the basics of
handling and manipulating 3d graphics in the software Macromedia Director 8.5 and implement
this in an interactive 3d application.

3d graphics used in Director are polygon-based graphics and is rendered at runtime by the
client machine. Modulation of the 3d-graphic is accomplished in two different ways, either in the
programming language Lingo or by a free standing software. Director offers good possibilities to
manipulate the 3d graphic, which we have used in this works practical part.

The practical part of the project has ended up in an application where the user is able to furnish
a virtual 3d room. The application may be used as a platform to a project where a company wants
to visualise its products.

Creating of an interactive 3d environment today requires good knowledge in 3d graphics and
how this is dealt with in the Lingo programming language. This report is meant to give the reader
an insight of this.
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1 Inledning
Detta kapitel är en introduktion till examensarbetet. Vi behandlar den tekniska utveckling som
ligger till grund för arbetets syfte och problemformulering. Även rapportens avgränsningar och
struktur samt företaget som arbetet utförts åt presenteras.

1.1 Bakgrund
3d-grafik har bara en kort historia på Internet. Anledningar till att det inte kunnat implementeras
tidigare, trots att efterfrågan funnits, har bland annat varit låg bandbredd och för långsamma
processorer. När dessa hinder övervanns växte ett nytt behov fram, att kunna göra 3d-grafiken
interaktiv. Bara för ett år sedan var det inte möjligt att utveckla interaktiva 3d-applikationer utan
stor kompetens inom C++ programmering.

Försök att utveckla tillräckligt komplex mjukvara för att komma över detta problem
misslyckades, med undantag av vissa spelutvecklingssystem som dock kostar hundratusentals
kronor.

På våren år 2001 släpptes version 8.5 av Macromedia Director som är ett verktyg för att skapa
interaktiva applikationer. I den senaste versionen, vars fulla namn är Director 8.5 Shockwave
Studio, finns inbyggd 3d-hantering som utvecklats av Intel. Det som framförallt skiljer version
8.5 mot föregående är möjligheten att skapa, modifiera och interagera med 3d-modeller direkt i
Director.1

Målgruppen för Internet-baserade applikationer är mycket stor. Macromedia räknar med att
Shockwave-spelaren har över 300 miljoner användare och varje dag görs 300 000 nya
installationer.2

1.2 Syfte
Möjligheten till interaktiv 3d-grafik ligger bakom idén med detta examensarbete. Syftet är att
undersöka möjligheterna för att skapa interaktiva 3d-applikationer avsedda för publicering på
Internet. Utifrån det ska en plattform för ett inredningsverktyg i 3d-miljö skapas. Även om
arbetet i huvudsak är praktiskt inriktat infattar det även en studie av grunderna i Directors 3d-
hantering och dokumentation av denna.

1.3 Problemformulering
För att genomföra arbetet krävs svar på följande frågor:

ÿ Hur skapas 3d-objekt i 3d Studio Max och exporteras till Shockwave-format?
ÿ Vilka möjligheter finns det för att hantera och manipulera dessa 3d-objekt i Director?
ÿ Vad krävs för att ta fram en grundapplikation i Director där dessa 3d-objekt kan läggas in

i en miljö?
ÿ Hur görs rummet/miljön i Director så dynamiskt att användaren kan rita upp sitt eget rum,

ange rummets form, placera dörrar, fönster, med mera?
ÿ Är det möjligt att tilldela 3d-objekten olika villkor för placering i rummet?

1 Catanese, Foreward
2 Macromedia - Director 8.5 : Features
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1.4 Avgränsningar
Eftersom syftet med rapporten är att få en överblick av Directors 3d-hantering har vi begränsat
huvuddelen av rapporten till dess grunder. Undantag är de mer komplicerade delarna av det
praktiska arbetet som kräver en teoretisk bakgrund för ökad förståelse.

1.5 Rapportens struktur
Rapporten är uppdelad i två delar, en teoretisk och en praktisk del.

Den teoretiska delen behandlar teorin bakom viktiga delar av applikationen samt Lingo-
kommandon som är relaterade till applikationen.

Den praktiska delen behandlar problemlösningen. Denna del innehåller utdrag från Lingo-
koden bakom applikationen. För en överblick av all kod hänvisar vi till bilagorna.

1.6 Företagspresentation3

Olai Lindgren Reklambyrå är en kombinerad reklam- och webbyrå. Verksamheten startade 1985,
då endast som reklambyrå. 1995 började de även satsa på det, vid den tiden, nya mediet Internet.
År 2001 slog de sig samman med Motala Media Design för att öka sin kompetens inom webb och
multimedia. Ägaren av MMD, Per Bodelius, föreläste på våren 2001 inom Interaktiva Medier på
Campus Norrköping. Det var här den första kontakten för examensarbetet knöts.

I dagsläget jobbar Olai Lindgren Reklambyrå bland annat med att utveckla interaktiva
applikationer för Internet. De tror att efterfrågan kommer att öka på interaktiva applikationer med
3d-grafik, därför behöver de tillägna sig kunskap om hantering av 3d-objekt i Director. Förutom
teoretisk information var de intresserade av en praktisk implementering av detta, en Shockwave-
applikation utformad för möbelföretag som eventuell kund. Deras önskemål med applikationen
var att besökare själv skulle kunna möblera ett rum med det tänkta företagets produkter i 3d-
miljö. Applikation skulle även vara enkel att anpassa för en ny kund med andra produkter.

3 Informationen i kapitlet baseras på uppgifter från Olai Lindgren Reklambyrå
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2 Teori
Syftet med teoridelen är att ge en inblick i grunderna för Directors 3d-hantering. I detta kapitel
behandlas grunderna i hur 3d-grafiken är uppbyggd och vilka möjligheter det finns för
användaren att styra dessa. Grunderna i exportering av 3d-grafik skapad i fristående program
kommer även att tas upp, liksom hur dessa importeras i Director. Det kommer slutligen att ingå
några mer komplexa funktioner för förflyttning av modeller samt kollisionshantering. Dessa
kapitel är viktiga för att senare förstå den praktiska delen av arbetet.

2.1 Grunderna i Directors 3d-hantering
Director använder sig av så kallad realtids-3d. Detta innebär att 3d-miljön inte består av för-
renderade bilder utan all grafik renderas i realtid på användarens dator. Tack vare denna metod
tillåts användaren interagera och ändra på 3d-miljön i realtid.4

Director utnyttjar 3d-grafikkort hos användaren om sådant finns, annars används
mjukvarurendering. Detta medför att hårdvarukraven elimineras och att ingen användare
exkluderas.5 Vissa grafikkort stöds inte, mestadels så kallade första generations 3d-acceleratorer
som tillverkats innan1998.6

2.1.1 Skapande av 3d-modeller

Director 3d använder sig av polygoner för att representera 3d-grafik Detta innebär att fler
polygoner i en modellen medför en ökad filstorlek.7

Det finns två sätt att skapa 3d-modeller för Director:

ÿ Modeller skapade med hjälp av Lingo.
ÿ Modeller skapade i ett fristående 3d-program.

Så länge det är möjligt bör primitiver skapade med Lingo användas. Genom att skapa modeller
med hjälp av Lingo blir filerna små och därför också snabba att ladda ner. Modellerna går dock
inte att spara utan måste skapas och modifieras i realtid. Att uteslutande använda sig av primitiver
för att bygga upp en 3d-värld kan dock bli problematiskt på grund av de begränsade möjligheter
som är förknippade med dessa. Istället kan 3d-modeller skapas i ett modelleringsverktyg och
sedan exporteras till Directors eget 3d-format, w3d.

Modellerna kan sedan manipuleras med Lingo. Dock kan dessa ändringar inte sparas.8

4 Catanese 2001, s 2
5 Catanese 2001, s 3
6 Catanese 2001, s 15
7 Macromedia - Director 8.5 : Workflow overview
8 Catanese 2001, s 17
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2.2 3d-modulering med Lingo
Det första steget för 3d-modulering med Lingo är skapandet av 3d-världen som modellerna
placeras i. En modell som skapas med Lingo är i grunden uppbyggd av fyra delar:
modelResource model , shader och texture . Dessa delar kommer att beskrivas mer
detaljerat längre ner i detta avsnitt. Figur 2.1 visar hur de olika delarna kan sammankopplas.

Figur 2.1: Exempel på hierarkiska uppbyggnad för modeller

Alla modeller i en 3d-värld är hierarkiskt sammankopplade. Högst upp i hierarkin finns själva 3d-
världen. Alla modeller som skapas hamnar som child till denna värld, vilket i sin tur kan vara
parent till andra modeller. Även inom modeller finns en hierarkisk uppbyggnad där
modellresursen ligger som grund. Förhållandena visas i figur 2.2.

Figur 2.2: Exempel på hierarkisk uppbyggnad för 3d-världen

Som visas i figuren ingår även grupper, kameror och ljuskällor i den hierarkiska uppbyggnaden.
Modeller behöver inte vara sammankopplade med andra modeller, då en modell exempelvis kan
vara parent till en ljuskälla, som i sin tur är parent till en annan modell. Den största fördelen med
hierarkiska relationer är vid animering av komplexa modeller i 3d-världen. Modellens
komponenter kan då enkelt kunna flyttas på ett korrekt sätt.9

För modifiering av 3d-objekt med Lingo kan dessa identifieras på olika sätt. Ett sätt är att
skriva ut hela sökvägen till objektet.

Exempel 2.1: Sökväg till objekt
member( "3d-world" ). camera ( "enKamera" )
member( "3d-world" ). model ( "enModell" )

9 Director 8.5 hjälpfil: Models and modelResources
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För att inte behöva skriva ut hela sökvägen varje gång ett objekt ska användas går det att istället
lagra sökvägen i en variabel.

Exempel 2.2: Sökväg till objekt lagrad i variabel
vårKamera = member( "3d-world" ). camera ( "enKamera" )
vårModell = member( "3d-world" ). model ( "enModell" )

I arbetets samtliga exempel har denna metod använts.

2.2.1 ModelResource

I modellresursen definieras vilken geometri som ska skapas samt dess egenskaper som höjd,
längd och radie. Modellresursen syns inte i scenen, dess geometriska egenskaper visas först då en
modell skapas. De modeller som kan skapas är box, plan, sfär, cylinder och partikelsystem. Flera
modeller kan kopplas till samma modellresurs, därmed är det enkelt att skapa och modifiera flera
identiska modeller ur denna. Det är även möjligt att definiera 3d-grafik viamesh, extruder
ochfromFile . Dessa kommer dock inte behandlas närmare i denna rapport.

En parameter inomModelResource är facing , som definierar hur modellens ytor renderas.
De möjliga parametervärdena är#front , #back , #both och #none . Dessa inställningar är
relaterade till grafikoptimering och styrning av modellens ytegenskaper. Är parametern#front
vald renderas endast de ytor som är vända mot kameran, dolda ytor behöver inte renderas.
Alternativet #back renderar ytorna vända från kameran medan parametern #both renderar alla
ytor och #none renderar inte modellen, se figur 2.3 – 2.5. Parametern#none visas inte i
figurerna då inget synligt resultat erhålles. Att endast rendera synliga ytor är oftast att föredra för
att minimera renderingstiden. Om modellen är delvis genomskinlig försvinner effekten om inte
båda sidorna renderas, i sådant fall bör därför#both väljas10, se figur 2.5.

Exempel 2.3: Kodexempel att skapa modellresurs
enModellResurs = member( "3d-world" ).newModelResource( "storBox" , #box, #both)
enModellResurs. length = 100
enModellResurs. width = 100
enModellResurs. height = 50

Figur 2.3: Facing #front Figur 2.4: Facing #back Figur 2.5: Facing #both

10 Director 8.5 hjälpfil: newModelResource samt Catanese 2001, s 261
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2.2.2 Model

Modellen är visualiseringen av modellresursen i 3d-världen. När modeller skapas definieras
egenskaper som translation, rotation och skalning. Hur modeller skapas visas i figur 2.6. I detta
fall skapas en box (box1) som automatiskt placeras i origo och en annan box (box2) som
translateras i y-led samt roteras kring x-axeln.

Exempel 2.4: Kodexempel att skapa modell
box1 = member( "3d-world" ). newModel ( "firstBox" , enModelResource)
box2 = member( "3d-world" ). newModel ( "secondBox" , enModelResource)
box2. translate ( 150, 75, 0)
box2. rotate ( 45, 0, 0)

--NewModels sista parameter, där variabeln enModelResource står, kopplar modellen till
--modellresursen.

Figur 2.6: Två boxar skapad ur samma modelResource

2.2.3 Shader

En shader krävs för att visualisera en modell. Shadern, som blir child till modellen, definierar hur
ljus reagerar då det träffar modellens yta. Varje modell får endast ha en shader, däremot kan
denna användas på flera modeller. Rapporten kommer inte att gå in närmare på de olika
shadereffekterna. Dock måste det finnas en shader innan det går att lägga en textur på modellen.
Se figur 2.7.

Exempel 2.5: Kodexempel att skapa shader
enShader = member( "3d-world" ). newshader ( "boxShader" , #standard )
enShader. diffuse = rgb ( 255, 0, 0)

-- Den sista parametern definierar shadertypen. Typen #standard gör shadern
-- fotorealistisk. Övriga parametrar är #engraver, #painter och #newsprint.

Figur 2.7: Box med shader applicerad
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2.2.4 Texture

Som textur används en vanlig bitmapp. Format som stöds är bland annat gif, jpg, tiff eller psd.
Upp till åtta texturer kan läggas på samma modell. Dessa kan ges olika egenskaper som blankhet
och färgton samt hur texturen ska mappas genom till exempel skalning och rotation.

Som grundinställning lägger Director på texturen så att den sträcks ut och täcker hela ytan, se
figur 2.8, vilket kan leda till dåligt resultat beroende på bitmappens kvalité. Detta kan förhindras
genom tiling. Då skalas bitmappens storlek och kopior av den placeras ut sida vid sida över ytan,
se figur 2.9. Tiling är effektivt om ytan som mappas har ett återkommande mönster. Dock gäller
det att vara noga med att kanterna på bitmappen passar ihop för att undvika oönskade rutformade
mönster. Det blir med denna teknik möjligt att minska filstorleken på bitmappen.

Exempel 2.6: Kodexempel tiling av shader
enShader. shader . texturetransform . scale ( 0.1 , 0.1 , 1)

--Kommandot skalar ner texturen till en tiondel av ytan.

Det går nu att läsa in bitmappen. Den ligger som en egen castmedlem: ”textur”. Efter inläsningen
läggs bitmappen på modellen.

Exempel 2.7: Kodexempel inläsning av textur
boxTextur = member( "3d-world" ). newTexture ( "box2" , #fromCastmember , member( "textur" ))
box1. shader . texture = enTextur

Till sist definieras vilken mappningsteknik,textureMode, som ska användas. Director stödjer
bland annat plan-, sfärisk- och cylindrisk mappning. OmtextureMode definierats som#none
hämtas texturkoordinaterna från den aktuella modellresursen.11

Exempel 2.8: Kodexempel mappningsteknik
box2. shader . textureMode = #none

Figur 2.8: Textur utan tiling Figur 2.9: Textur med tiling

11 Director 8.5 hjälpfil: textureMode
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2.2.5 Camera

Kameran är våra ögon i 3d-världen. När en 3d-värld skapas i Director innehåller den automatiskt
en kamera. Flera kameror kan läggas till, där var och en har unika egenskaper som placering i
världen och riktpunkt. Då en ny kamera skapas hamnar den i origo med samma riktning som den
negativa z-axeln om inget annat anges. I exemplet nedan skapas en kamera på positionen
(200,50,500) med riktning mot origo.

Exempel 2.9: En kamera skapas
enKamera = member( "3d-world" ). newCamera( "kamera1" )
enKamera. worldPosition = vector ( 200 , 50, 500)
enKamera. pointAt ( 0, 0, 0)

Kameror kan ha overlay och backdrop. En overlay är en bitmapp som läggs ovanpå 3d-världen.
Backdrop är också en bitmapp, den fungerar som bakgrund till 3d-världen oavsett kameravinkel.
De båda teknikerna visas i figur 2.10. Kommandot nedan lägger till en overlay och en backdrop.
Den sista kommandot,enKamera.Overlay[1].blend , bestämmer overlay-lagrets opacitet.

Exempel 2.10: En kamera skapas
Texture1 = member( 1). newtexture ( "Overlay" , #fromcastmember , member( "OL_bild" ))
Texture2 = member( 1). newtexture ( "Backdrop" , #fromcastmember , member( "BD_bild" ))
enKamera. addOverlay (Texture1, point (- 90, 0), 0)
enKamera. addBackdrop (Texture2, point (- 10,- 100), 0)
enKamera. Overlay [ 1]. blend = 20

Figur 2.10: Overlay och backdrop
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2.2.6 Light

Modellerna i 3d-världen måste belysas för att synas. Ett ljus har egenskaper som färg, riktning
och intensitet. En vit ljuskälla läggs automatiskt till då en ny 3d-värld skapas. Dock är det möjligt
att skapa egna ljuskällor. Dessa kan vara av fyra olika typer:

ÿ #ambient – Detta ljus saknar riktning och ger en jämn ljusfördelning över hela scenen.
Det skapas dock ett uttryckslöst utseende, vanligtvis krävs andra ljuskällor för att ge
scenen djup.

ÿ #directional – ljus som lyser i en viss riktning.
ÿ #point – ljus som kommer från en specifik punkt i rummet, som en glödlampa.
ÿ #spot – avger en konformad ljuskälla från en specifik punkt i rummet.

Det gäller att vara försiktig vid användandet av ljus eftersom de är processorkrävande.12

Exempel 2.11: Att skapa en ljuskälla:
enLampa = member( "3d-world" ). newLight ( "glodLampa" , #point )

12 Using Macromedia Director 8.5 to Create 3D Multimedia
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2.3 3d-modulering i fristående program13

Det finns idag en mängd fristående verktyg för att skapa 3d-modeller. Denna rapport begränsar
sig till 3d Studio Max, som är ett av de vanligaste och mest populära verktygen. Discreet, som
tillverkar 3d Studio Max och Macromedia har dessutom haft ett nära samarbete vid utvecklingen
av Director Shockwave Studio och tillsammans utvecklat en exportör för 3d Studio Max.

W3d-formatet, vilket 3d-hanteringen i Director baseras på, är ett binärt format som kan
innehålla både geometrisk information och animationsdata.14

Eftersom det är viktigt att förstå hur exportören arbetar för ett så bra resultat som möjligt i
Director behandlas till en början de inställningar som finns i exportören och syftet med dessa.
Huvudinställningarna visas i figur 2.11.

Figur 2.11: Huvudinställningarna vid exportering till w3d-format från 3d Studio Max

2.3.1 Geometry Resources

Detta alternativ exporterar alla modeller och eventuella benstrukturer till w3d-filen. Även dolda
modeller exporteras. Viktigt att tänka på är att Director 3d endast stöder polygonbaserade
modeller. 3d Studio Max stöder många andra modelleringsalternativ så det är viktigt att
modellerna konverteras till polygonbaserad grafik innan export. Anledningen till att Macromedia
har valt polygonbaserad 3d-grafik är att den är lämplig vid realtidsrendering av 3d. Den kräver
förhållandevis lite processorkraft och är effektiv för texturmappning.

2.3.2 Shaders

De shaders som stöds vid exportering från 3d Studio Max är Blinn och Phong. Dessa exporteras
dock som Gouraud shading, eftersom detta är den shader som Director 3d arbetar med. Vid
Gouraud shading blir varje vertex (polygoners hörn) tilldelad en färg. Dessa färger interpoleras
över polygonens yta. Tack vare att varje vertex vanligtvis tillhör minst tre olika polygoner blir
resultatet ett jämt och naturlig utseende.15

13 Information i kapitlet baseras, om inget annat anges, på uppgifter från Using Macromedia Director 8.5 : Using the
exporter for 3D Studio Max
14 Catanese 2001, s 191
15 Howstuffworks - "What are Gouraud shading and texture mapping in 3D video games?"
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Om shaders inte är valda vid export kommer 3d-modellerna först inte att synas när de importeras
i Director, dock är det möjligt att lägga på egna shaders.

2.3.3 Texture map resources

Texture map resources väljs om modellernas texturer ska exporteras. Om detta alternativ ej väljs
kommer modellerna inte att innehålla några texturer vid importering i Director. Liksom shaders
går detta att lägga till via Lingo. Dubbelsidiga texturer exporteras ej till w3d-filen, observera att
exportören inte returnerar något felmeddelande om detta. Texturer läggs inte direkt på en modell
utan på modellens shader.

2.3.4 Material resources

Detta alternativ bestämmer om information om material ska exporteras till w3d-filen.

2.3.5 Light resources

Detta kan avmarkeras om endast animation, geometri eller texturer ur en scen ska exporteras. Om
inga extra ljuskällor har placerats i 3d-världen exporteras grundbelysningen som består av en
ambient light och en point light.

Vissa av 3d Studio Max ljuskällor stöds inte av Director. Dessa är atmospheric effects,
projections och rectilinear spotlights. Vid exportering ignoreras dessa ljuskällor. Target spotlights
stöds av exportören men inte av Director och konverteras därför till free spotlight.

Ljus går som tidigare nämnts även att skapa genom Lingo. Varje nytt ljus ökar kraftigt kravet
på processorkraft och det får maximalt finnas åtta ljuskällor i en Director 3d-scen.

2.3.6 Animations

Animationer från 3d Studio Max kommer inte att behandlas vidare i rapporten och ingen
implementering av detta ingår i arbetet. Grunderna i exportering av animationer berörs dock
eftersom detta ingår som en av exportörens funktioner.

Om scenen innehåller animationer går dessa att exportera såvida det rör sig om så kallad
keyframe-animation eller bones-baserad animation. Animation av mesh-deformation och space
warps stöds däremot inte. Om en kamera eller ljuskällas position ska animeras får detta göras i
Lingo eller genom gruppering med en modell som animeras. Grundinställningen i exportören är
att all animation i scenen exporteras. Viktigt att tänka på vid export av animerade modeller med
hierarki är att gruppera dessa. Varje child som innehåller en animering måste vara en unik grupp,
annars fungerar inte animationen.16

2.3.7 Scenegraph hierarchy.

Detta alternativ väljs om modeller, ljuskällor, grupperingar eller kameror, som har någon form av
hierarkiskt förhållande, ska exporteras. Informationen sparas i Director 3d:s scenograf som även
innehåller information om modellernas resurser och eventuella modifierare. Detta alternativ ska
alltid väljas då hela scener exporteras. Undantaget är scener då endast rörelsemönster eller
texturer ska exporteras.

16 Macromedia - Director 8.5 : Exporting W3D files from 3D Studio Max
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2.3.8 Compression controls

För att styra komprimeringen på den exporterade filen finns sektionen compression controls som
visas i figur 2.12. Alternativen kan ta in värden mellan 0,1 till 100, där det högre värdet ger en
lägre kompression. Värdena är inte linjära, det vill säga värdet 10 ger inte dubbelt så hög
kompression som 20.

Figur 2.12: Komprimeringsinställningar

2.3.9 Preview options

Detta alternativ ger användaren möjlighet att se hur w3d-filen kommer att se ut vid importering i
Director.
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2.4 Förbereda modeller för exportering
Som tidigare nämnts är Director 3d polygonbaserad grafik. Director 3d kan hantera
hundratusentals polygoner, överstiger värdet 10,000 polygoner i en modell varnar dock
exportören. Denna varning är endast till för att meddela användaren att scenen som exporteras
innehåller många polygoner. Följden blir stora w3d-filer med lång nedladdningstid. För att
minska nedladdningstiden är det viktigt att använda så få polygoner som möjligt.

Director 3d stöder inte bump- eller shadowmappning. För att få fram dessa effekter blir det
istället nödvändigt att modulera fram motsvarande ytstruktur, vilket medför en ökning av
polygoner i modellen.

2.4.1 Texturer

Texturer bör användas så sparsamt som möjligt. De upptar oftast en stor del av det färdiga
projektets filstorlek. Om en modell har en enfärgad textur går det att lägga på en shader i denna
färg istället. Om texturerna inte innehåller en alfakanal (information om transparens) bör 16
bitars färgdjup användas istället för 32 bitars, texturens filstorlek halveras.17 Texturer ska skapas
så att storleken är en exponent med basen två, till exempel 16x16, 32x32, eller 64x128 pixlar.
Om storleken inte är delbart med två skalar Director automatiskt om den och om den skalningen
inte blir likformig förvrängs texturen.18 Texturer större än 256x256 pixlar bör undvikas.

2.4.2 Placering av modeller

På grund av att koordinatsystemet i 3d Studio Max skiljer sig från Directors orsakar det problem
vid importering till Director. I 3d Studio Max ligger z-axeln vertikalt, x-axeln horisontellt medan
y-axeln är djupet. I Director har z-axeln och y-axeln ombytta platser, se figur 2.13. Detta är
viktigt att tänka på vid placering av modeller i 3d Studio Max innan exportering. När en modell
som exporterats från 3d Studio Max importeras i Director ligger centrumpunkten för modellen på
samma ställe som pivotpunkten har placerats i 3d Studio Max. Detta innebär att all translation
och rotation som görs på modellen i Director görs med avseende på pivotpunkten, den är med
andra ord modellens origo.

Figur 2.13: Koordinatsystemen för Director och 3d Studio Max

17 Catanese 2001, s 510
18 Catanese 2001, s 482
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2.4.3 Skalning av modeller

Innan modeller exporteras från 3d Studio Max måste skalningsvärdet nollställas. Anledningen är
att modellens skalningsvärde importeras till Director och detta orsakar problem vid länkning
mellan modeller. En modell som läggs som child till en annan modell ärver då parent-modellens
skalningsvärden. Skalningen i 3d Studio Max går att nollställa under Hierarchy-fliken: Adjust
Transform→ Reset Scale.

2.4.4 Kompletterande information

För mer ingående information angående hantering av 3d Studio Max exportör rekommenderas
http://download.macromedia.com/pub/director/3dsmax/3dsmax.pdf. Detta är ett mycket bra
övningsexempel på vilka möjligheter och begränsningar som finns vid exportering från 3d Studio
Max till Directors w3d-format.
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2.5 Importering av w3d-modeller.
För publicering på Internet är det viktigt att minimera filstorleken, därför bör w3d-filerna ligga i
externa Casts som kan läsas in vid behov. Inläsningen sker med kommandotpreload() som
laddar in filen i datorns cache-minne.

Exempel 2.12: Att ladda in en castmember
member( "w3dCastMembern" ). preload ()

För att kunna använda 3d-castmedlemmar måste inläsningens status ha uppnått vissa värden.
Statusen för modellen ändras under inladdningen. En castmedlem är inläst då dess status är 4.19

Statusen kontrolleras med kommandotstate() .

Exempel 2.13: Kontrollera inladdningsstatus
member( "w3dCastMembern" ). state ()

Då statusen är noll har medlemmen inte börjat läsas in och det finns därför inte någon 3d-
information tillgänglig. Lingo-kommandon kan inte utföras på modeller med denna status.

Status ett innebär att inläsning av informationen har börjat, vid denna status bör inte
kommandon användas då man inte vet vilka delar av modellen som lästs in. Då status når två har
all inledningsdata lästs in. I denna ingår bland annat geometrisk information. Modeller med
stream priority noll är också inlästa. Dessa modeller kan redan nu modifieras. På inledningsdata
kan bara vissa kommandon utföras.20 Status tre innebär att all återstående data håller på att läsas
in och dekomprimeras. Slutligen vid status fyra är modellen och all data inläst och nu kan Lingo
användas för att modifiera modellen. Om något fel uppstår under inläsningen sätts statusen till
minus ett.21

2.5.1 CloneModelFromCastmember()

Istället för att skapa alla 3d-modeller i en w3d-fil går de att placera i olika filer, för att sedan
kopieras mellan filerna. Kopiering av modeller från en castmedlem till en annan sker med hjälp
av kommandotcloneModelFromCastmember() . Modellens delar, som shaders, texturer och
modellresurser, kopieras från en castmedlem in i den aktuella 3d-världen. Även den hierarkiska
uppbyggnaden med alla dess element kopieras. Modellen kan bara kopieras om w3d-filen är
inläst.22

Exempel 2.14: Syntaxen för cloneModelFromCastmember():
member( "3d-world" ). cloneModelFromCastmember ( "Namn" , "ModellNamn" , member( "CastMembern" )

2.5.2 LoadFile()

Ett alternativ till ovanstående lösning ärloadFile() . Detta kommando hämtar information från
en w3d-fil som inte är en castmedlem. Till skillnad fråncloneModelFromCastmember()
kopieras hela w3d-filen till 3d-världen, inte endast en enskild modell. ÄvenloadFile() är
beroende av att inläsningen av modellen är klar innan kommandot användas.

Exempel 2.15: Hur loadFile()-syntaxen skrivs:
member(whichCastmember). loadFile ( fileName )

19 Catanese 2001, s 516 - 517
20 Stream priority kan sättas från 0–255 och indikerar i vilken ordning modeller ska läsas in, författarnas kommentar.
21 Macromedia - Director 8.5 : Using the state property
22 Director 8.5 hjälpfil: cloneModelFromCastmember
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2.6 Navigering i 3d-miljö med mus
Ett problem som uppdagas vid 3d-hantering är att musen endast rör sig i två dimensioner. Detta
är inte på något sätt ett nytt problem och det finns väldokumenterade lösningar. En lösning som
beskrivs i Paul Catanese:s bok Director’s Third Dimension på sidorna 297-314 används som
stomme i denna funktion. Observera att variabelnamnen inte överensstämmer med bokens
exempel och att koden i vissa avseenden kan vara modifierad.

Lösningens första steg är att hitta den aktuella 2d-punkten på skärmen där muspekaren befinner
sig. Först kontrolleras 3d-världens position på Stage, se figur 2.14.

Exempel 2.16: 3d-världens position
myTopLeft = point (tSprite. left , tSprite. top )

--myTopLeft används för att beskriva Spritens koordinater längst upp till vänster.
--tSprite är den aktuella Spriten för 3d-världen.

För att sedan få fram muspekarens koordinater över 3d-världen används funktionenmouseLoc()
som returnerar muspekarens 2d-position när användaren trycker mer musknappen.

Exempel 2.17: Muspekarens position
on mouseDown

tSpriteLoc = the mouseLoc - myTopLeft

--MouseLoc är koordinaterna för muspekaren.
--Muspekarens läge kompenserar nu med hjälp av myTopLeft.

Figur 2.14: Positionerna för variablerna i exempel 2.16 och 2.18
Nästa steg är att ta fram vilken modell som befinner sig under muspekaren.
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2.6.1 Markera modell

För att ta fram vilken modell som befinner sig under muspekaren används kommandot
modelUnderLoc() . Denna funktion returnerar namnet på den första modellen som ligger under
en specifik 2d-punkt, i detta fall muspekarens position:tSpriteLoc . Kommandot
modelUnderLoc() tar in modellen som ligger närmast i z-led från den aktuella kameran,
myCamera, räknat.

Exempel 2.18: Hämta in modell
tModel = myCamera. modelUnderLoc (tSpriteLoc)

För att kontrollera att det verkligen är en modell som klickats på används funktionenIlk() som
är en booleansk funktion.

Exempel 2.19: Kontrollera modell
ilk (tModel, #model )

--I detta fall kontrolleras om tModel är en modell,
--funktionen returnerar antingen true eller false.

2.6.2 Förflyttning av modell

För att förflytta en modell i 3d-världen är det viktigt att tänka på:

ÿ Var modellen befinner sig.
ÿ Var kameran befinner sig .
ÿ Vilken riktning kameran pekar.
ÿ Hur muspekaren rör sig.

Det är även nödvändigt att konvertera musens 2d-koordinater till 3d-koordinater. När dessa
värden är kända måste hänsyn tas till:

ÿ Var 3d-världen är placerad i scenen.
ÿ Skillnaden mellan koordinaterna för muspekaren och modellens centrum.

Translationen för modellen kan sedan beräknas så att den överensstämmer med muspekarens
förflyttning över skärmen.
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2.7 Kollisionshantering
De två metoderna för kollisionshantering i Director 3d är antingen den inbyggda metoden,
collision detection, eller möjligheten att skriva en egen metod i Lingo.

2.7.1 Den inbyggda kollisionshanteringen23

Vid användning av collision detection appliceras en modifierare på modellen.
Kollisionshanteringen aktiveras/deaktiveras med kommandotcollision.enabled .
Kommandotcollision.resolve används för att få fram detaljerad kollisionsinformation,
denna information används senare av kollisionshanteraren. Funktionen
SetCollisionCallBack används för att anropa en Lingo-funktion som hanterar kollisionen. I
detta fall heter den#kollision .

Exempel 2.20: Att lägga på kollisionshantering
box1.addModifier(#collision)

--#collision är den modifier som används.

box1. collision . enabled = true

--Kollisionshanteringen aktiverad

box1. collision . resolve = true

--Collision.resolve = true måste finnas på alla modeller som ingår i
--kollisionshanteringen

box1. collision . setCollisionCallBack ( #kollision, me)

I kollisionshanteraren skrivs den Lingo-kod som utförs då kollision inträffar. I exempel 2.21 ska
programmet generera ett ljud om modellen box1 har kolliderat med någon annan modell.

Exempel 2.21: Kollisionshanteraren
on kollision me , collisionData

if collisionData.modelA = box1 or collisionData.modelB = box1 then
beep

end if
end kollCallback

Variabeln CollisionData innehåller information om vilka modeller,modelA och modelB ,
som kolliderat. Den innehåller ävenpointOfContact som är världskoordinaterna för
kollisionspunkten ochcollisionNormal , en vektor som definierar kollisionens riktning.
Kommandotcollision.resolve måste definierats somtrue för att dessa värden ska vara
tillgängliga.

Fördelen med denna form av kollisionshantering är att den har bra precision även för komplexa
modeller. Den detaljerade informationen som fås urCollisionData är användbar för att styra
händelser om kollision inträffat. Innehåller scenen många modeller är nackdelen med metoden att
kollisionshanteringen blir kraftigt processorkrävande. Det finns dock ett kommando som
underlättar detta för kollisionshanteringen,Collision.immovable .

Collision.immovable används för modeller som är statiska. Kollisionshanteringen behöver
inte kontrollera positionen för dessa modeller, vilket är användbart till exempel i scener med
väggar, golv etcetera. Grundinställningen för detta kommando ärfalse .

Exempel 2.22: Kollision för statiska modeller
wall. collision.immovable = true

23 Information i kapitlet baseras, om inget annat anges, på uppgifter från: Macromedia - Director Tutorial : Collision
detection
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För att avgöra om två modeller kolliderat används kollisionsdetektorer. Beroende på vilken sorts
modell som används går det att använda olika typer av kollisionsdetektorer:

ÿ #mesh – Lägger kollisionsdetektorn efter hur modellen är formad.
ÿ #box – Lägger kollisionsdetektorn som en box runt modellen.
ÿ #sphere – Lägger kollisionsdetektorn som en sfär runt modellen.

Vid enkla geometriska modeller kan#box och#sphere användas, dessa är lätta att beräkna men
ger dålig precision. För mer komplexa modeller ger#mesh bättre precision, men medför istället
mer komplexa beräkningar.

Grundinställningen,#sphere , kan ge stora felmarginaler på kollisionshanteringen eftersom
modellens kollisionsdetektorn får sin diameter efter modellens längsta sida. Till exempel om
detektorn #sphere används på en modell av en lyktstolpe kommer kollision att inträffa runt
lyktstolpen med en radie av stolpens halva höjd.

Vid kollision mellan modeller godtar Director endast kollisioner mellan:

ÿ Sphere/sphere
ÿ Sphere/box
ÿ Box/box
ÿ Mesh/mesh

De andra kombinationerna,sphere/mesh och box/mesh , resulterar i sphere/sphere
respektivebox/box .

2.7.2 Att skriva egen kollisionshantering

Eftersom den inbyggda kollisionshanteringen är skapad för att klara av alla tänkbara kollisioner
kan den bli långsam. Genom att skriva en egen kollisionshantering går det att optimera och
effektivisera dess funktioner. En sådan funktion gör det möjligt att förutsäga kollisioner, vilket
inte är fallet med collison modifier. Denna form av kollisionsdetektering kan vara användbar i
exempelvis spel, där modellen ska byta riktning då den träffar en modell.

För att uppnå detta används den inbyggda funktionenmodelsUnderRay() . Denna funktion
ritar upp en virtuell linje från en punkt i 3d-världen efter en given riktning, riktningsvektorn.
Funktionen returnerar data innehållande information om vilka modeller som linjen träffat,
avståndet till dessa modeller, var linjen träffade modellerna och med vilken vinkel den träffade.
Genom att använda flera linjer från en modell går det att få en detaljerad kollisionshantering.
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3 Praktik
Flera delar av arbetet kunde lösts med Actions, det vill säga färdigskriven kod som finns i
Director. Dock bör användning av dessa undvikas. Anledningen är att Actions är skrivna för att
vara så omfattande som möjligt. Detta medför att de består av mycket kod vilket i sin tur leder till
en ökad filstorlek. När det är möjligt är det därför att föredra egna scripts som blir
skräddarsydda för det aktuella problemet. Då vårt arbete inriktar sig på en produkt som ska
publiceras på Internet har vi skrivit merparten av programkoden själva. Det kan ibland verka
omotiverat att ägna timtal åt att skriva funktioner som redan finns, men i slutändan blir
belöningen en kompakt och snabb applikation. I följande kapitel beskrivs några av de viktigaste
funktionerna för vårt program och de svårigheter vi stötte på under arbetets gång.

3.1 Inladdning av modeller från w3d-fil
Inladdningen av modeller är uppdelad i flera steg, detta för att vissa kriterier ska vara uppfyllda
innan applikationen kan fortsätta. I första delen påbörjas inladdning av filen medpreload() .
Därefter kontrolleras att statusen nått 4. Programmet väntar här på att inladdningen ska bli klar.
Vid status 4 kopieras modellen in i 3d-världen medcloneModelFromCastmember() .

3.2 Förflyttning av modeller
Väggar och golv får inte flyttas eller roteras, därför körs först en funktion som kontrollerar att
sådan modell inte är vald. Övriga modeller kan väljas och den valda modellen sparas i variabeln
tModel . Sedan kontrolleras omtModel är en modell vars namn börjar med siffran två,
exempelvis ”2dorr”, se kod nedan. Denna siffra är en markör för specialmodeller, exempelvis
handfat och dörrar, som endast får flyttas efter väggarna.

if tModel. name.char [ 1]= "2"

Om detta är fallet gäller speciella regler för förflyttning av modellen, detta beskrivs i kapitel
3.2.2: ”Förflyttning av specialmodeller”.

Förflyttning av modeller är begränsat till x- och z-led då de flesta möbler bara förekommer i
golvnivå. Förflyttningsmöjligheter i höjdled försvårar även utplacering av modeller för
användaren. De möbler som detta inte gäller för, till exempel hyllor och väggskåp, erhåller
istället en fast höjd. En alternativ lösning för dessa möbler är att ställa in höjden med separata
kontroller.

För förflyttning konverteras modellens 3d-koordinater till 2d-koordinater med kommandot
worldSpaceToSpriteSpace() och värdet sparas i variabeln tLoc .

tLoc = myCamera .worldSpaceToSpriteSpace (tModel. worldPosition )

Muspekarens koordinater (tSpriteLoc ) subtraheras sedan med modellens koordinater (tLoc ).24

Differensen används för att kompensera skillnaden mellan muspekarens position och modellens
centrumpunkt.

myDelta = tSpriteLoc - tLoc

24 myDelta och tSpriteLoc tas fram på samma sätt som nämnts i kapitel 2.6 ”Navigering i 3d-miljö med mus”.
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Sedan går det, som tidigare nämnts i teoridelen, kapitel 2.6, att kontrollera var muspekaren är i
förhållande till 3d-världens Sprite och korrigera för modellens centrumpunkt.

tSpriteLoc = the mouseLoc – myTopLeft - myDelta

Modellens och kamerans positioner i världen behövs också.

tModelLoc = myModel. worldPosition
tCameraLoc = myCamera. worldPosition

Sedan behövs en punkt under musen i 3d-världen.

tDistantLoc = myCamera. spriteSpaceToWorldSpace (tSpriteLoc)

En imaginär linje ritas upp från denna punkt till kameran och normaliseras. Detta görs då endast
vektorns riktning är intressant. Detta kan senare utnyttjas då två normaliserade vektorers
skalärprodukt är cosinus för vinkeln mellan vektorerna.25

tRay = tDistantLoc - tCameraLoc
tRay. normalize ()

Det är även nödvändigt att veta vilken axel kameran är riktad efter.

tCameraAxis = myCamera. getWorldTransform (). zAxis

Nu kan de normaliserade vektorerna utnyttjas för att beräkna modellens nya världsposition.26

tVector = tModelLoc - tCameraLoc
tDistance = (tVector * tCameraAxis) / (tRay * tCameraAxis)
tLoc = tCameraLoc + (tRay * tDistance)

Sist flyttas modell till den nya punkten

myModel . worldPosition = tLoc

3.2.1 Alternativ lösning

I Director finns det en inbyggd Action som heter ”Drag Model”. Denna fungerar dock inte när
modellerna tas in i efterhand, utan måste läggas på en 3d-värld som redan innehåller modeller.

25 Tengstrand 1994, s 89
26 3D World
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3.2.2 Förflyttning av specialmodeller

Specialmodeller får sina koordinater beroende på förflyttning av användaren och på vilken vägg
de är närmast. Om exempelvis en dörr är närmast den högra väggen får den sin x-koordinat från
väggens x-koordinat. Då origo för 3d-världen ligger i centrum av rummet kontrolleras
absolutbeloppet på 3d-modellens position. De koordinater som kontrolleras är x- och z-
koordinaterna, eftersom ingen translation i y-led sker.

xPos = myModel. worldPosition . x
zPos = myModel. worldPosition . z
mVPos = mV.worldPosition . x + 1
mHPos = mH.worldPosition . x - 1
. . .
if xPos < 0 and abs (xPos)> abs (zPos) then --Kontrollerar den vänstra väggen

myModel. worldPosition . x = mVPos
else if xPos > 0 and abs (xPos)> abs (zPos) then --Kontrollerar den högra väggen

myModel. worldPosition . x = mHPos
. . .
end if

VariablernamVPos och mHPosär den vänstra respektive den högra väggens x-koordinater med
en justering av en enhet, på grund av väggarnas tjocklek. På samma sätt kontrolleras modellens z-
koordinater.

Syftet med nästa funktion är att modellen alltid ska ha rätt sida ut från väggen.

if zPos > 0 and abs (zPos)> abs (xPos) then --Kontroll för främre väggen
myModel. pointAt (xPos, 0, 0)

. . . --Kontrollera de övriga fallen
end if

I det fall modellen är närmast den främre väggen ska den riktas mot en punkt med samma x-
koordinater som modellen. Värdet för y- och z-koordinaterna ska dock vara noll. Detta används
för att modellen hela tiden ska ligga parallellt med väggarna. Om modellen istället skulle riktas
mot origo skulle den vinklas beroende på vilken position modellen har i x-led.

3.2.3 Nackdelar med denna lösning

Eftersom koordinaterna som används ligger i modellernas centrum och modellernas storlek inte
är kända går det att translatera dessa genom väggarna. Detta problem försökte vi lösa med
kollisionshantering, men det gick då inte att flytta modeller mellan väggarna. Därför har
specialmodellerna ingen kollisionshanteringen.
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3.3 Kollisionshantering
Vi har valt att använda Directors inbyggda kollisionshantering av flera anledningar.

ÿ Kollisionshanteringen måste dynamiskt läggas på de modeller användaren väljer att arbeta
med.

ÿ Kollisionen får endast ske mellan den aktiva modellen och de statiska väggarna, vilket
medför att kollisionshanteringen inte blir för processorkrävande.

ÿ Modellerna förflyttas med hjälp av musen. Det blir därför svårt att beräkna modellens
riktning. Hastigheten kan också variera beroende på musens förflyttningshastighet.

ÿ Kollisionshanteringen ska kunna stängas av så att kollision mellan vissa modeller inte
sker.

Kollisionshanteringen är placerad i scriptet för förflyttning av modeller. Anledningen är att
kollision endast ska ske med modeller som förflyttas, om kollision sker kan då förflyttningen
avslutas. Det finns även en funktion som translaterar bort modellen från den vägg kollisionen
inträffar mot. Detta för att förhindra modeller att fastna i väggarna vid snabba musrörelser
eftersom kollisionshanteringen är för långsam. För att inte få kollision mellan modeller aktiveras
kollisionshanteringen för aktuell modell när användaren klickar på den och deaktiveras då
musknappen släpps.

3.3.1 Nackdelar med denna lösning

Vid för hastiga musrörelser hinner inte kollisionshanteringen med och modellen hamnar utanför
rummets gränser. För sådana fall finns ett script som translaterar den aktuella modellen till 3d-
världens origo. Dock kan modeller fastna i väggarna eftersom kollisionshanteringen inte hinner
med. Modellens pivotpunkt befinner sig då innanför de tillåtna värdena men delar av modellen
kommer utanför. Detta problem har vi inte funnit någon lösning på eftersom vi inte kan ta fram
de importerade modellernas storlek.

3.3.2 Alternativa lösningar för kollisionshanteringen

Som tidigare nämnts går det att skriva kollisionshantering i Lingo med hjälp av
modelsUnderRay(). Anledningen till att denna metod inte valts är att förflyttning av modeller
sker med musen och riktningen därför inte går att förutsäga. Om förflyttningen istället styrts med
piltangenter skulle denna form av kollisionshantering vara intressantare. Det är även svårt att
implementera denna form av kollisionshantering för dynamiskt skapade modeller.

En annan lösning på problemet vore att kontrollera att modellerna inte kommer utanför golvets
koordinater. Detta vore att föredra då det innebär enkla beräkningar. Det har dock inte varit
möjligt att genomföra då vi som tidigare nämnts inte har funnit någon metod för att ta fram
importerade modellers storlek.
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3.4 Kameror
I applikationen finns olika vyer som användaren kan växla mellan. Enbart en vy gör det svårt att
placera ut möblerna i 3d-världen med bra precision. Därför valde vi att ha tre olika vyer:
Perspektiv-, sido- och toppvy.

Perspektivvyn är till för att få en överblick av rummet. De övriga två är justeringsvyer för
utplaceringen av möblerna. Utan dessa är det svårt att avgöra möblernas placering i förhållande
till varandra och till väggarna.

Kamerornas utplacering ändras efter storleken på rummet. Då användaren ändrar rummets mått
translateras kamerorna för att rummet ska passa in i kamerans synfält.

3.4.1 Kamerans förflyttningsmöjligheter

Kameran kan flyttas i alla led samt roteras runt rummet. Vid förflyttning görs translateringen
efter kamerans egna koordinater. Detta måste göras eftersom kamerorna är vridna ur sina
ursprungslägen. Parametern#self måste deklareras då grundinställningen för translationer är
#world .

member( "world" ). camera ( 1). translate ( 0, 2, 0, #self )

Vid rotationen används världskoordinaterna. Varje steg i rotationen motsvarar en grad. Detta
utnyttjas för att dölja väggen närmast kameran, vilket beskrivs i nästa stycke.

3.4.2 Väggarnas egenskaper

För att användaren alltid ska kunna se in i rummet ska väggen närmast kameran döljas. Detta har
gjorts med en räknare som håller reda på rotationen av kameran. Den vägg som är närmast
användaren döljs genom att modellen inte renderas.

väggNamn. visibility = #none

Då funktionenmodelUnderLoc() används vid val av modell måste väggen translateras ner för
att inte skymma övriga modeller. Detta eftersommodelUnderLoc() väljer modellen närmast
kameran, även om modellerna ej är renderade.

3.4.3 Alternativ lösning

Translateringen av väggarna hade kunnat undvikas med funktionenmodel sUnderLoc() som
lagrar alla modeller under den givna punkten i en lista. Det är sedan möjligt att i denna lista ta ut
det första modellnamn som ej tillhör väggarna eller golvet. Anledningen till att denna lösning inte
valdes var att den innebar mer data att behandla och vi ansåg att det blev en onödigt komplex
lösning.
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3.5 Listhantering
En viktig del av applikationen är hanteringen av listorna med möbelkategorier och möbler. Målet
var att göra listhanteringen så dynamisk som möjligt för att minimera arbetet med uppdatering av
programmet. Det ska vara enkelt att lägga till nya w3d-filer utan att ändra i koden, Stage eller
Score.

3.5.1 Droplists

Från början användes dropmenyer vid presentation av listorna. Anledningen var att dessa fanns
som färdiga Behaviours i Director. Det fanns både fördelar och nackdelar med att använda
dropmenyer. Fördelarna var att menyerna redan fanns tillgängliga samt att en dropmeny tar upp
lite utrymme i scenen. Dessutom var de lätta att göra dynamiska. Dock vägde nackdelarna tyngre:
En utfälld dropmeny tar olika mycket plats beroende på hur stort innehållet är. Ytterligare en
anledning var att undvika färdiga Behaviours.

En funktion som kändes nödvändig för applikationen var en överblick av möblerna som
thumbnails. Att implementera denna funktion i en droplist hade blivit svårt såväl tekniskt som
grafiskt. Därmed övergavs dropmenyerna för en alternativ lösning.

3.5.2 Möbelval (sidledslistan)

För menysystemet där möbelkategori väljs övergavs också dropmenyn. Istället skapades en meny
med horisontell navigering som visas i figur 3.1.

Figur 3.1: Menysystem för möbelval samt förhandsgranskning av möbeln

Denna lösning är mer estetiskt tilltalande. Navigationen sker genom att användaren klickar fram
önskad kategori till det vita fältet med hjälp av pilarna. Thumbnailsen visas då automatiskt i
området nedanför. Figur 3.1 visar även förhandsgranskningen av möbeln. Förutom en större bild
visas information om möbeln här.

Vi insåg snart att problem skulle uppkomma om det blev för många möbelkategorier,
översikten av kategorierna är för dålig. För applikationen i dagsläget räcker dock denna lösning.
En alternativ lösning med bättre översikt skulle kunna vara ett menysystem med flikar.

3.5.3 Inventarielistan

För att användaren enkelt ska få en överblick av möbler som tagits in i världen behövdes en lista
för detta. Informationen i listan skulle bestå av möbelnamnet samt antalet av varje importerad
möbelmodell. Denna skulle vara klickbar för att möjliggöra markering av möbler i 3d-världen
genom listan.
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För listan över de importerade modellerna valdes en scrolllista. Detta för att slippa anpassa
storleken efter antalet rader i listan. Det första problemet var att avgöra vilken rad i listan
användaren klickat på och markera denna. KommandotmouseLine() blev lösningen på
problemet.mouseLine() avgör på vilken rad musen är i en lista. Markering av raden görs med
kommandothilite() som visas i figur 3.2.

Figur 3.2: Inventarielistan med markerad rad

vilketFält = sprite ( the clickOn ). member --det klickade fältet (Spriten)
ML = the mouseLine --linjen som klickas
vilketFält. line [ML]. hilite () --markering av linjen

--Kommandot line[] definierar en rad i fältet.

3.5.4 Kopplingar till inventarielistan

Listan ska vara kopplad till olika delar av applikationen för att hämta in eller lämna ifrån sig
information om modeller. De kopplingar och funktioner som behövs är:

I. Koppling till 3d-världen.

ÿ Då användaren klickar på ett modellnamn i listan ska motsvarande modell markeras i 3d-
världen.

ÿ Då en modell i 3d-världen aktiveras ska motsvarande modellnamn i listan markeras.

Syftet med denna koppling är att användaren enkelt ska kunna avgöra vilken möbel och
information som hör samman.

II. Koppling till inläsning/borttagning av modeller. Flödesscheman för detta visas i figur 3.3 och
3.4.

ÿ Då en modell läses in ska kontroll göras om möbeln redan finns i listan. Gör den inte det
ska namnet läggas till. Annars ska antalet ökas med ett.

ÿ Om en modell tas bort ska antalet minskas med ett. Blir antalet noll ska aktuell rad tas
bort.

I koden nedan läggs den importerade modellens namn till i listan:

member( "inventarier" ). line [invRakn]. word [ 1] = member(tempItem, castName). name

I variabeln invRakn lagras antalet möbeltyper. Dess värde ökar med ett då en ny modelltyp
laddas in och minskar då en modelltyp tas bort. Därmed är detta värde detsamma som antalet
rader i listan.
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Som första ord på varje rad,word[1] , skrivs modellnamnet in.Word[2] är bara en punkt som
fungerar som avskiljare. Iword[3] ligger räknaren för antalet möbler av en typ. Vid varje
importering görs en kontroll om modellen finns i världen, om så är fallet ökas värdet av räknaren.

if member( "inventarier" ). line [i]. word [ 1] = member(tempItem, castName). name then
member( "inventarier" ). line [i]. word [ 3] = integer ( member( "inventarier" ). line [i]. word [ 3] \
+1)
end if

--Första raden kontrollerar om modellnamnet redan finns.
--Andra raden ökar antalet om if-satsen uppfyllts.

Figur 3.3: Flödesschema för importering av modell

Figur 3.4: Flödesschema för borttagning av modell

Modellen är nu importerad och namnet på den står i listan. Nästa funktion är att användaren ska
kunna klicka på en modell i 3d-världen och få raden med modellens namn och antal markerad i
listan. När modellen markeras tas namnet på modellen fram, utan att få med ändelsen#nummer.

namnH = tModel. name. char [ 1..namnLangd]

--namnLangd är en variabel som innehåller längden på modellnamnet.
--Den tas fram i en for-loop som räknar bokstäverna fram till #-tecknet.

Dessutom kontrolleras om det är en specialmodell. Om så är fallet tas siffran två i namnet bort
då denna inte ska skrivas ut i inventarielistan. Den återstående textsträngen kontrolleras nu mot
första ordet på alla rader i inventarielistan. Vid matchning anropas funktionenhilite() som
markerar raden.

Funktionen ska även kunna utföras i omvänd ordning. Klickar användaren på ett modellnamn i
inventarielistan ska en modell i världen sättas aktiv. Första ordet på den markerade raden jämförs
med alla modellnamn i 3d-världen. Vid matchning aktiveras modellen. Dock kan det finnas flera
modeller av samma typ, då sätts första matchande modellen som aktiv.
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4 Resultat
I detta kapitel redovisas resultatet av examensarbetet. Vi diskuterar även möjligheterna till
vidareutveckling av programmet.

4.1 Arbetets resultat
Vi har skapat en applikation för inredning av ett rum i 3d-miljö. Det är inte en färdig produkt men
på ett överskådligt sätt visas möjligheterna för denna typ av applikation upp. Vi har även
undersökt och dokumenterat hur exportering av w3d-filer från 3d Studio Max fungerar samt hur
de importeras i Director. Modeller som importeras in i applikationen går att interagera med i
realtid och kan tilldelas olika egenskaper. Det skapas dynamiskt listor på vilka, samt hur många,
modeller rummet innehåller.

Utvecklingen av applikationen har gått bra och alla uppsatta kriterierna för applikationen är
uppfyllda. Det enda avvikelsen från dessa kriterier är att användaren inte kan rita upp formen på
rummet. Lösning på detta blev istället ett rektangulärt rum där användaren kan definiera
storleken.

Grunderna för 3d-hantering i Director 8.5 har dokumenteras och vi har fått en bra kunskapsbas
om hur denna fungerar.

Vårt samarbete med Olai Lindgren Reklambyrå har varit mycket givande och vi har fått både
tekniskt och moralisk stöd under arbetets gång. De är nöjda med vår insats och har börjat
marknadsföra applikationen för potentiella kunder.
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4.2 Vidareutveckling av applikationen
Trots att applikationen uppfyllde kraven för examensarbetet kommer delar av den
vidareutvecklas. Utvecklingsmöjligheternas viktigaste delar diskuteras i detta avsnitt.

En del som inte har kontrollerats är datorkapaciteten som krävs för att köra applikationen. De
modeller som används i dagsläget har få polygoner och därför kan applikationen köras även på
datorer med sämre prestanda. Vi skulle behöva kontrollera hur mycket polygoner modeller får
innehålla för att renderingen i realtid inte ska bli för krävande. Hur är antalet polygoner i
modellerna relaterad till kapaciteten hos datorn?

Det finns även olika metoder för 3d-rendering i Shockwave. Väljs automatiskt den
renderingsmetod som ger bäst resultat för applikationen? Genom att studera de ovanstående
problemen kan riktlinjer sättas upp för applikationen för att bli optimal för den aktuella
målgruppen.

Ett annat problem som hänger samman med datorkapacitet är att hastigheten på animeringar
ökar ju högre kapaciteten är. På en snabb dator blir rotationen av möbler okontrollerbar. Detta
problem kan troligen lösas med att programmet måste invänta en tidsräknare vid repetition av
funktioner.

För rum med annorlunda form diskuteras en funktion där användaren kan lägga till extraväggar
i form av boxar för att få rätt utseende på rummet. Ett problem som uppkommer vid
implementering av denna lösning är att få specialmodellerna att avgöra vilken vägg de ska gå
längs och hur långt de ska följa respektive vägg.

Menyn för möbeltyper måste vidareutvecklas för framtida versioner. Den har framförallt för
dålig överblick, istället kommer ett fliksystem utvecklas. På så sätt får användaren en bättre
överblick av möbeltyperna och navigationen underlättas.

Inventarielistans innehåll ska visualiseras snyggare samt innehålla prisinformation om
möblerna. Prisinformationen ska hämtas ur en databas. I databasen ligger textfiler som är
sammankopplade med en möbel. Dessa textfiler innehåller information som exempelvis pris,
mått, färgvarianter och allmän information om möbeln. Informationen från textfilen hämtas in då
användaren vill veta mer om möbeln.

För att få riktig användning av applikationen bör även någon form av utskriftsfunktion finnas
för det möblerade rummet. En möjlighet som diskuterats är att visualiseringen av 3d-världen
sparas som en bitmapp. Även utskrift av inventarielistan bör finnas.

Applikationens utseende har inte bearbetats då denna del har inte känts nödvändig att avsätta
tid för. Detsamma gäller de möbler och texturer som finns tillgängliga. Skulle plattformen köpas
av ett företag kommer grafiken skapas efter deras krav och med deras 3d-modeller.
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5 Framtidsutsikter för Director 3d
Med den senast implementerade tekniken, 3d-grafik, i Director har en helt ny dimension inom
programmet öppnats, Vi diskuterar nedan framtiden för Directors och dess 3d-hantering.

Directors 3d-hantering är i dagsläget en oslipad diamant. Grundtanken är att en vanlig
hemanvändare ska kunna skapa sina egna 3d applikationer utan speciella kunskaper inom
programmering. Detta är än så länge en bit ifrån sanningen. En användare som är familjär med
Director kan i den nya versionen utnyttja vissa delar av de möjligheter som 3d-hanteringen
erbjuder. För mer komplicerade applikationer som spel krävs det dock mycket kunskap om hur
Director 3d är uppbyggd. Det bör tas i beaktning att detta är den första versionen av Director där
3d hantering ingår och mer lättanvända versioner med största säkerhet följer.

Vad har då Director 3d för framtidsutsikter? Antalet 3d-implementeringar ökar idag lavinartat
på Internet, vilket innebär en stor efterfrågan av snabbare produktionslösningar. Detsamma gäller
marknaden för tv-spel, där bolagen konkurrerar om att först ge ut nya, spännande spel för att
tillgodose den ständigt hungriga spelmarknaden. Vi tror att med hjälp av Director kommer detta
krav att uppfyllas.

Det finns många andra marknader för Director 3d, bland annat har Australiens försvar redan
utvecklat ett interaktivt träningsprogram för sina soldater. Vidareutveckling av detta kan innebära
helt nya möjligheter för utbildningsverktyg genom interaktiva 3d applikationer.27

Vi anser att Director 3d har sin stora styrka i sin produktionseffektivitet, det grafiska
gränssnittet och möjligheten att skapa 3d-miljöer utan avancerad programmering. Detta gör idag
Director helt unikt på marknaden. Möjligheten att välja hur produkten ska distribueras, via
Internet, via Cd-rom /DVD eller intranät är också en stor styrka hos Director .

Director ger utvecklarna en möjlighet att snabbt skapa applikationer med en effektiv 3d-
hantering. Macromedia lämnar även dörren öppen för användare med programmeringsbakgrund
genom att utveckla sitt objektorienterade programspråk Lingo.

27 Macromedia Showcase
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