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Sammanfattning 
Det har tidigare pågått många experiment och examensarbeten inom 

ansikts- och ögondetektering och många är medvetna av 

detekteringsalgoritmernas existens men däremot är den parallaxeffekten 

inte lika vältalad trots att tredimensionell och djupupplevelse är vanlig för 

oss. Vad är parallax? Hur är det att implementera och använda det i 

datorspel?  

Syftet med detta projekt är att förstå den parallaxeffektens påverkan i 

datorspel och hur människor upplever det. Den parallaxeffekten som 

undersöks är en djupupplevelse som uppfattas när vi rör oss, till följd av 

skillnaden på bilden beroende av huvudets rörelse, vilket är rörelseparallax. 

Lösningsförslaget till projektet är att använda sig av webbkamera till att 

detektera och följa ansiktsrörelse och anpassar grafiken till det. Slutligen 

ska en användarstudie på upplevelsen ske med ungefär tio till tjugo 

personer. Förutom parallaxeffekten kommer även en jämförelse med den 

normala 3D och anaglyf att ingå i användarstudien, där den normala 3D 

innebär illustration av tredimensionellt föremål i en skärm. 

 

 

Abstract 
Many experiments and theses have studied face and eye detection, because 

of that many are aware of their existence but on the other hand how many 

does know about parallax although we are surrounding by three-

dimensional and depth perception. So what is parallax? How is it to 

implement and use it in computer games?  

The objective with this thesis is to understand how parallax effect will 

influence a human being by computer game and how we will perceive it. 

The parallax that been treated in this project is the depth perception which 

we perceive when we are moving; due to the disparity of the image depends 

on our movement, which is called motion parallax or only parallax. One 

solution plan is to use the webcam to detect and track the face of the user 

and adjusts the graphics to it. A user survey on the depth perception will 

carry out by about ten to twenty people. In addition to parallax there will 

also be a comparison with the normal 3D and anaglyph, where normal 3D 

means illustration of a three dimensional object in a screen. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel ska bakgrunden, målsättning och avgränsningar till projektet 

beskrivas. Även valet av metod kommer att förklaras grundläggande. En 

kort redogörelse för hur rapporten är uppdelat och vad de olika kapitlen 

handlar om samt lite om terminologi kommer i slutet av detta kapitel.  

 

1.1 Bakgrund och mål 
Tredimensionell och djupupplevelse är en vardag för oss men hur många 

vet att denna djupupplevelse innefattar ”parallax” och vad betyder termen. 

En annan intressant punkt med detta arbete är att kunna undersöka om det 

finns någon annan metod än den vanliga tredimensionella 

visualiseringsmetoden som är bra men ändå billig för konsumenterna i 

underhållningssyfte, till exempel i datorspel.  

 Parallax är en metod för att uppfatta tredimension och målet med 

projektet är att förklara samt ger en bakgrund till både ordet parallax och 

parallaxeffekten, men med tyngdpunken på rörelseparallax som på engelska 

kallas för ”motion parallax”. Projektet innefattar en användarundersökning 

om parallax är passande att användas i datorspel eller i andra sammanhang. 

För att få ut en bra utvärdering av rörelseparallax ska metoden jämföras 

mellan normal 3D och några andra visualiseringsmetoder. Av hänsyn till 

metodernas tillgänglighet och investeringskostnaden för konsumenterna, 

ska även de andra testmetoderna vara lätt tillgängliga och billiga. I slutet av 

rapporten ska resultat från användarstudien redovisas tillsammans med en 

kort diskussion kring det.  

 

Mål: 

 Förklara vad rörelseparallax är 

 Undersök om rörelseparallax är lämpad att användas i datorspel 

 Undersök om rörelseparallax ger bättre djupupplevelse än den 

normala tredimensionella visualiseringen 

 

1.2 Problem 
Vilket eller vilka hjälpverktyg och hårdvaror ska användas för att kunna 

framföra parallaxeffekten? Vilka tester behövs för att kunna illustrera 

parallax, där testpersonen kan få den korrekta upplevelsen av den? Hur stor 
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fokus ska den grafiska delen ha? Detaljerad med realistiskt objekt eller 

enkel med realistisk textur? 

 

1.3 Metod och avgränsningar 
För att kunna framföra parallaxeffekten inom datorillustrationer och 

datorspel behövs verktyg som kan detektera testpersonens rörelse. Det finns 

många metoder och hjälpverktyg som kan användas i projektet men för att 

avgränsa det kommer användning av antal hjälpverktyg, hårdvaror och 

metoder minimeras. Förutom att använda sig av en vanlig dator har en 

webbkamera valt som hjälp, och förklaringen till valet är att webbkamera är 

en vanlig och billig hårdvara som finns i de flesta hem. Eftersom 

tyngdpunkten ligger på att illustrera och testa parallaxeffekten, kommer 

inga stora krav på valet av rörelsedetektering att ställas. Trots det har det 

tidigt bestämt att det är tillräckligt bra med endast ansiktsigenkänning, det 

vill säga inget behov av blickdetekteringsmetod, och detekteringen måste 

ske i realtid. Mer om projektets koncept och metod i kapitel 2 och 3. 

Projektet är uppdelad i fyra stora faser: litteratursökning, 

implementering, genomförande av användarstudien och sammanställning av 

resultatet, och framställning av rapporten. Resultatet från dessa faser har 

sammanställts i denna rapport. 

 

1.4 Uppsatsens uppdelning 
I enlighet med arbetsuppdelning har rapporten uppdelat i snarlika 

uppdelningar som innefattar följande kapitel:  

 Kapitel 1, Introduktion – beskriver bakgrund till projektet, mål, 

problem, metod och avgränsningar samt terminologi. 

 Kapitel 2, Bakgrund och fakta – beskrivningar och förklaringar om 

relativa termer, ämne och metoder som används samt relaterade 

experiment. Även bakgrundsfakta om öga och projektets 

grundläggande koncept finns i detta kapitel. 

 Kapitel 3, Implementering – beskrivning av lösningen i projektet samt 

sammanfattning av programstrukturen.  

 Kapitel 4, Användarstudie – framläggning på hur undersökning gick 

till och vilka tester som gjordes. 

 Kapitel 5, Resultat och diskussion – redovisning av 

undersökningsresultatet och diskussion kring det. 

 Kapitel 6, Slutsats och framtida arbete – innehåller slutsatsen och 

förslag för framtida projekt. 
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1.5 Terminologi 
Denna rapport innehåller några engelska termer som inte har blivit översatt 

till svenska. Anledning till att behålla de engelska termerna är att undvika 

feltolkning av termen och vissa termer saknar korrekta översättningar på 

svenska. Exempel på termer är: ”motion parallax”, ”parallax mapping” och 

”bump mapping”. Termen bump mapping är delvis översatt i denna rapport 

till bumpmappning, eftersom det är ett namn på en mappningsmetod inom 

datorgrafik. När dessa engelska termer nämns för första gång i rapporten, 

bortsett från detta kapitel, kommer de att skrivas inom citattecken därefter 

kommer de framföras utan citattecken för att underlätta läsning. För termen 

motion parallax kommer rapporten att använda den svenska översättningen, 

rörelseparallax. 

Eventuella benämningar av filnamn och variabelnamn som användes i 

programmet kommer att skrivas med kursivt teckensnitt. Även citat från 

litteraturer och referensnamn till avsnitt inom rapporten skrivs med kursiv. 

Koder som beskriver programmet kommer att skrivas i ett annat teckensnitt. 

De litterära referenserna är angivna med hakparentes i kronologisk 

ordning och de referenser som är tagna från internet är även de angivna 

med hakparentes tillsammans med ett prefix, bokstaven w, som står för 

webbreferens. Ett exempel på referensbeteckning för båda de litterära och 

webb-baserade är: [1] respektive [w1]. Alla bilder i rapporten kallas figur 

och är numrerad kapitelvis. Bilder som är tagna från referenser kommer att 

ha en referenshänvisning efter figurnamnet, följt av en förklarande text om 

det behövs. 
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2 Bakgrund och fakta 
Detta kapitel innehåller en liten bakgrundsfakta om hur ögat, människans 

viktigaste sinne, fungerar. Även de effekter som ska jämföras i 

användarundersökningen kommer att förklaras, bland annat anaglyfen. 

Termen parallax har en betydelse men många former av definitioner och 

dessa kommer att förklaras i kapitlet särskilt om rörelseparallax, som är en 

av de tyngdpunkterna med projektet. Sist men inte minst finns det en kort 

beskrivning om ansiktsigenkänningsmetoder och projektets grundläggande 

koncept. 

 

2.1 Ögat 
Synen är ett mycket viktigt sinne för människan och är nödvändig för 

överlevnad av vår art. Det är ett system som har utvecklats under miljontals 

år för att passa våra behov [w1]. Föremål som människor kan se är objekt 

som kan reflektera ljus. Ljuset, som reflekteras från ett föremål, strömmar 

in och passerar genom ögats hornhinna, linsen och glaskroppen och vidare 

till näthinnan [1][w1]. Se Figur 2.1 för ögats uppbyggnadsstruktur. Väl i 

näthinnan fångar ljuset upp och omvandlar det till elektriska impulser som 

skickas till hjärnan för tolkning. Det är i hjärnan som människorna får den 

riktiga aspekten på bilden av föremålet. 

I näthinnan finns miljontals små synceller som fungerar som en slags 

film som fångar upp det ljuset men projektionsbilden här är upp och 

nervänd [1]. De syncellerna i näthinnan är uppdelad i två typer av 

ljuskänsliga celler, som kallas för tappar och stavar. Det finns ungefär sju 

miljoner tappceller och dessa kräver goda ljusförhållanden för att ge god 

synskärp. Tapparna är även ansvariga för färgseende eftersom de är 

frekvenskänsliga och är samlade i central näthinnan på ett område som 

kallas för den gula fläcken [w1]. Fläcken är ett extra känsligt område där 

bilden blir som skarpast, ju tätare tapparna är desto skarpare synskärpa får 

vi [1]. De cirka 125 miljoner stavceller, som är fördelad utanför den gula 

fläcken, kan inte känna av färger men är mycket ljuskänsliga, vilket gör att 

de fungerar bra när det är mörk.   
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Figur 2.1 Människans öga, [w1]. En enkel struktur på människans öga. 

 

2.1.1 Människans synsinne 

Människan använder sig av binokulär seende för att uppfatta 

tredimensionellt i en tvådimensionell retinal. Förnimmelsen av djup är 

vanligen associerat till binokulär och olikheten av bilden på föremålet som 

observerat av båda öga [2]. Binokulär seende innebär användning av båda 

ögon, vilket skapar två bilder, [3],[4] och [5]. Dessa två bilder som bildas 

genereras av våra två ögon, en bild för varje öga. Detta beror på 

perspektivskillnaden orsakat av det korta avståndet mellan ögonen, se Figur 

2.2 för illustration från vänster respektive höger öga. I hjärnan kommer 

dessa två bilder att sammanfogas till en enda bild och visualiseras 

tredimensionellt. 
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Figur 2.2 Ögonens aspekt. Aspekten från vänster respektive 

höger öga. Den vänstra bilden är tagen från det vänstra ögats 

position och den högra från högra ögats position. 

 

Genom att fokusera på en punkt kan människor med hjälp av punkten 

fastställa de andra objektens avstånd och position i jämförelse till punktens, 

till exempel storlek, överlappning och skuggning, se avsnitt Djupstimulans 

för tydligare förklaring. Enligt [2] är den binokulära aspekten bra till att 

bestämma och känna igen statiska förnimmelsen av djup och avstånd när 

det gäller inspektion av närområde. Parallaxeffekten, som bildas via 

huvudets/kroppens rörelse, passar bättre till för förnimmelse av de 

vidsträckta områdena än den binokulära. 

Enligt [w2] och [w3] utvecklas synen som mest vid 7-8 årsåldern och 

vid 40-50 årsåldern börjar försämringen av synen på stor grad att 

människorna är i behov av glasögon. I följd av den höga åldern kommer 

också sjukdomar som förvärrar vår syn. Informationen från referensen [4] 

menar att cirka fem till tio procent av befolkningen är stereoblinda, som är 

en term som beskriver oförmåga att uppfatta djup via binokulärt seende. 

Stereoblindhet är ett resultat på hjärnans inkompetens att koppla ihop de två 

bilderna.   

2.1.2 Djupstimulans 

Djupinformationen som människor har, baseras inte helt på den direkta 

uppfattning som vi får från ögat utan består av kombination av det och vår 

intellektuella uppfattning [4]. Den intellektuella uppfattningen består av 

information från omgivningen, från erfarenhet och från vår kognitiva 

processtrategi [4]. Färgens klarhet på ett föremål ger oss en uppfattning av 



8 
 

föremålets avstånd relativ till oss. Till exempel ett berg i avlägset avstånd 

känns ännu längre bort när det ses på en dimmig morgon eftersom färgen på 

ett berg blir mer diffus. Anledningen till att färgen blir mindre klar är att 

ljuset som färdas till observatören absorberas av partiklarna under färden, 

vilket är anledningen till att ljusets klarhet minskas i förhållande till 

avståndet. 

Förutom informationen på objektets färgklarhet, kan objektets storlek 

hjälpa oss att uppfatta djup och avstånd, vilket nämns i föregående avsnitt, 

Människans synsinne. Ju längre bort ett objekt är desto mindre blir bilden i 

näthinnan. Man blir mer övertygad av ett föremåls avstånd om man vet den 

riktiga storleken, vilket kan basera på tidigare erfarenhet av föremålet. Som 

ett exempel, se Figur 2.3, vilken illustrerar visselpiporna i tre storlekar. 

Visselpipan som är störst upplevs närmare medan den som är minst känns 

längre bort än de andra två visselpiporna. 

 

 
Figur 2.3 Djupinformation: Storlek. Djupinformation från storleken 

av de tre visselpiporna. Den största visselpipan upplevs närmare än de 

andra. 

 

Dessa metoder, som används automatiskt, fungerar bra för visualisering 

av djup i bilder och målningar. Om man kombinerar metoderna med rörelse 

fås en djupupplevelse metod som kallas rörelseparallax. Mer om parallax se 

avsnitt Parallax, i detta kapitel. 

Ögonens rörelser kan också hjälpa oss att döma avståndet till ett objekt. 

Exempel på detta är när föremålet befinner sig nära, måste observatören 

blicka inåt (mot näsan), sådan rörelse kallas konvergens, sammanfallande 

av ögon. När föremålet finner sig på längre avstånd förflytta sig ögonen 

längre ifrån varandra (mot tinningen) och denna rörelse kallas divergens [4].  

Skuggningen är också en viktig metod för att visualisera djup och det är 

mycket användbart vid illustreringar. Se Figur 2.4 och jämför den vänstra 

bilden utan skuggor med bilden till höger, som illustreras med skuggning. 

Den högra bilden ger en bättre djupupplevelse än den vänstra bilden. Även 

perspektiv från linjerna kan ge oss djupupplevelse, till exempel Figur 2.5, 

när avståndet mellan linjerna är konstant upplever man att den vänstra 
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bilden är platt. Tittar man på den högra bilden i figuren känns de korta 

avstånden mellan linjerna längre bort. 

 

 
Figur 2.4 Djupinformation: Skuggning. Den vänstra bilden är 

utan skuggning medan den högra bilden visualiseras med 

skuggning. 

 

 

 
Figur 2.5 Djupinformation: Linjeperspektiv. I den vänstra 

bilden ritas linjerna med konstant avstånd och avståndet mellan 

linjerna i den högra bilden minskas i samband till linjernas 

position till toppen.  

 

2.2 Anaglyf 
Anaglyf är en gammal metod av stereoskopi som patenterats av Louis 

Ducos du Hauron, 1891, men liknande demonstrationer hade redan skett på 

1853 [6]. Metoden projicerar projektionsbilder av en bild i två olika färger 

med förskjutning, i enlighet med binokulär se avsnittet Människans 

synsinne, för att skapa djupupplevelse med hjälp av en så kallad 

anaglyfglasögon, se Figur 2.6. Figur 2.7, illustrerar bilden med och utan 

anaglyf. Den vänstra bilden är en normal bild och den till höger är bilden 

med anaglyf. Anta att det är en rödcyan anaglyfisk bild som vi tittar på, med 

anaglyfglasögon kan den tredimensionella upplevelsen bevaras genom att 

den röda färgen från bilden filtreras bort av den rödfärgade delen på 

glasögonen och vice versa med den cyanfärgade [6]. De färgerna som 

vanligen används i anaglyfen är rödgrön, rödcyan, och rödblå. Det 

förekommer även färgkombinationer där den röda färgen byts mot magenta, 

ett färgämne med blåaktigt röd nyans som är ett av de först framställda 

syntetiska färgämnena. 
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Figur 2.6 Rödgrön färgade anaglyfglasögon. 

 

 

 
Figur 2.7 Rödcyan anaglyf. Den vänstra bilden är en normal 

3D bild och till höger en anaglyfisk bild. Båda bilderna är tagen 

ur Testscenen i användarstudien. 

 

Andra moderna varianter av visualiseringsmetoder liknande till anaglyf 

är att använda sig av polariserade glasögon eller det som kallas för ”shutter 

glasses”. Polariserade glasögon filtrerar bort rätt projektion från rätt öga så 

att båda ögon kan se två olika bilder. Användning av polarisering kräver 

tekniska verktyg för att beräkna och projicera bilderna. Liknande metod 

används för shutter glasses men i detta fall skiftas projektion av bilderna 

snabbt mellan bilder för höger respektive vänster öga relativ till att 

glasögonen skiftande stängningar av rätt bild för rätt öga [w4]. Det finns en 

nackdel med shutter glasses och det är att man måste ha glasögonen rakt 

framför projektionerna annars kan man inte uppfatta djup. Visualiseringen 

med polarisering eller shutter glasses ger bättre resultat, men anaglyfen är 

den enklaste metoden i jämförelse med de andra två metoderna att 

visualisera stereoskopiska bilder på TV eller dator utan speciella hårdvaror 

än en billig färgade anaglyfglasögon [6].   
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2.3 Parallax 
Vad är parallax? Det finns olika definitioner av termen. Det kan vara en 

mappningsmetod inom datorgrafiken, ”parallax mapping” på engelska. 

Parallaxmappning är en enkel approximation av offseten för att visa en 

snygg förskjutning av strukturen [7][8]. Det innebär att istället för att visa 

bildstrukturen på punkten, där blicken hamnar, beräknar man ut den riktiga 

arean när bildstrukturen är tredimensionell, det vill säga när bildstrukturen 

har ett djup. Parallaxmappning är en tilläggsmetod för ”bump mapping”, en 

mappningsmetod som lagrar ytans detaljinformation av en bildstruktur 

[7][8], för att förbättra uppvisning av bildstrukturen med respekt på höjden 

och perspektivet.    

En definition till ordet är följande: 

 

“Parallax: The angle between the two straight lines that join a point 

(possibly a moving one) to two viewpoints. In motion analysis, the same 

image point at one viewpoint later project to different points as the 

camera moves. The vector between the two new points is the parallax” 

 

               Förklaring tagen från referens [9] 

 

Ovan nämnda förklaringen till den parallaxeffekten, är den tekniska 

förklaringen av ögonens uppfattning av effekten [9].   

Andra definition av termen parallax är stereoskopiskt seende, 

djupseende – förmåga att uppfatta avstånd i blickriktningen [10], som vi 

människor uppfattar inom den tvådimensionella och tredimensionella 

världen. Det finns många typer av metoder att uppleva djup, se avsnitt 

Djupstimulans, och den viktigast för denna rapport är den som kallas för 

rörelseparallax. Den enklaste förklaring på parallax är en djupupplevelse 

som uppstår med rörelse relaterat till föremålet som ögat fokuserar på. Ett 

exempel är när vi befinner oss i en bil och förflyttar oss i en riktning 

samtidig som vi fokuserar blicken på en punkt utanför bilfönstret. Alla 

objekt som är närmare observatören än den fokuserade punkten kommer att 

röra sig i motsatt riktning till bilens, medan avlägsna föremål rör sig i 

samma riktning. Förutom variationer av riktningar, varieras även 

hastigheten på objekten i förhållande till oss och vår fixeringspunkt [4][2]. 

Rörelseparallax kan även generas genom att förflytta huvudet fram och 

tillbaks medan kroppen är stillastående. En speciell form av rörelseparallax 

inträffa när objektet rör sig eller roteras [4]. Från de synliga delarna på 

objektet, som blir synliga under rotationen, fås informationen om objektets 

tredimensionella form. 
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Enligt [2], är fenomenen på parallaxeffekten en viktig visualisering 

signal för perceptionen av djup och självförflyttning, där det visuella flödet 

framkallas av den relativa linjära rörelsen mellan observatören och scenen. 

Det mest förekommande citatet, tillfördes av fysikern H. Helmholtz, 

beskrev rörelseparallax: 

 

”Suppose…that a person is standing in a thick wood, where it is 

impossible for him to distinguish…in the mass of foliage and branches 

all around him what belongs to one tree and what to another, or how 

far apart the separate trees are, etc. But the moment he begins to 

move…he gets an apperception of the material contents of the woods 

and their relations to each other in space…” 

 

Citatet är tagen från referens [11]. 

2.3.1 Bakgrund och tidigare experiment 

Parallaxeffekten beskrivs som ett begrepp för djup för över 300 år sedan 

och som produktion av uppenbara rörelser för över 150 år sedan [11]. 

Termen parallax är relativt ny inom Synstudiers historia. I det senaste tre 

århundraden använde utredarna termen till att diskutera djup medan andra 

använde ordet till att referera till tydliga rörelser som ses från 

huvudets/kroppens förflyttning. 

Efter de tidiga analyserna, observationerna och experimenten runt 1900-

talet hade man visat fortsatt intresse på rörelseparallax. Åtskilliga 

experimentella studier hade visat att när huvudet förflyttade sig i sidled, 

relativ rörelse kring en visuell fixeringspunkt automatisk tolkades som en 

olikhet i djup mellan segment av synfält som rörde sig vid olika hastighet 

[2].  Experimenten från [2] och [11] gav följande slutsatser: rörelser från 

observatören var inte ett nödvändigt villkor för djupupplevelse, som hade 

påstått i några av de textböckerna om ämnet, vilket betyder att finns andra 

metoder för djupupplevelser, se avsnittet Djupstimulans, kapitel 2.  

Ett experiment som gjordes av Heine på parallax var att kontrollera 

graden av retinals framställning av förflyttning med respekt till huvudets 

rörelse. Enligt [11] kontrollerade han kroppens mekaniska sidoförflyttning 

till rörelse av två vertikala stavar genom axelsela: närmaste staven 

förflyttade sig i samma riktning som huvudets/kroppens rörelseriktning 

medan den andra staven, som befanns längre ifrån observatören, förflyttar 

sig i den motsatta riktningen. Under detta villkor blev djupupplevelsen det 

motsatta till det fysiska djupet: den närmaste staven upplevdes vara längre 

ifrån än den andra staven. Denna undersökning skaffade oss ett övertygande 
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bevis på att retinals framställning av förflyttning producerades av 

huvudets/kroppens förflyttning var en anmärkning av djup [11]. Slutsatsen 

via ett annat experiment med att observera en stationär yta med otvetydiga 

djupupplevelser var: när magnituden på parallaxen var liten visar ytan sig 

vara stationär. När magnituden är stor uppfattade man att olika delar på ytan 

(t ex en punkt) att röra på sig följeaktig till huvudets förflyttning.   

Det sista experimentet som beskrevs i referens [11] var ett försök med 

att skapa parallax genom att placera en kamera på en räls som rörde sig i 

sidled fram och tillbaka, medan kameran fixerades på en punkt. Punkten 

som kameran fixerades på kvarstår som stationär medan föremål som var 

längre ifrån punkten förflyttade sig i samma riktning som huvudet och 

föremål närmast förflyttades i motsatta riktning. Huvudets förflyttning var i 

matchning med den fram- och tillbakagående kameran. På detta sätt kunde 

observatören uppleva djup genom skärmen trots att han/hon befanns sig 

inom en lokal, som inte var i närhet av den riktiga kamerans position. 

Slutsatsen från detta experiment var att rörelseparallax var kännetecknet till 

djup producerades av detta system. Men hur effektiv denna effekt var, var 

beroende av perspektivet, avbildningsparameter och färgen av visningen. 

Fördelen med parallax systemet i jämförelse med binokulär 3D system var 

att det fungerar även för stereoblinda, det gav heller inga visuella 

utmattningar som associeras med det binokulära systemet och slutligen 

behövde man inte använda två kanaler av video signaler [11]. 

Återskapande av binokulär och rörelseparallax var grundkravet för 

perception av tredimensionell illustration [12]. Det fanns två enkla metoder 

som kunde bevara tredimensionell illustration med rörelseparallax för en 

observatör: passiv och aktiv. Den passiva metoden hade utvecklats från 

optiska eller fotografiska fältet. Multiprojektionsmetod som använder sig av 

linsformade skärm var en av metoderna från detta fält [12]. Den aktiva 

metoden använde en elektronisk skärmenhet som kontrollerades av en 

dator, som kunde detektera observatörens rörelser med en magnetisk- eller 

bildsensor. Sensorerna i sin tur genererade eller valde de bilder med rätt 

rörelseparallax för presentation [12]. Projektet i referens [12] skapade 

tredimensionell bild med rörelseparallax med hjälp av Kamera Matris 

Stereo, som använde stereoalgoritm SEA (Stereo by Eye Array) med 3x3 

bildmatris. Bildmatrisen täckte djupinformationen av scenen med densitet 

och rumsupplösning. Den tredimensionella scenen som representerades i 

systemet innehöll ett antal tvådimensionella bilder tagna av kameror och 

djupinformationen återskapads från dessa bilder. 

Experimentet som nämndes i referens [3], om att försöka bevara 

tredimensionell information genom en normal plattskärm, via beräkning och 



14 
 

genom att korrespondera synvinkel på den datorgrafiska bilden relativ till 

användarens position. Pseudo tredimensionella upplevelser orsakades av 

binokulär aspekt, vilket genererades av två olika bilder som hade observerat 

individuellt av användarens ögon. Det fanns även andra grunder för 

tredimensionell upplevelse så som rörelseparallax. Eftersom användaren 

måste ändra hans synvinkel för att bevara den tredimensionella 

informationen, var mätningen av synpunktens position en kritisk fråga. 

Rapporten använde två färgkameror för att experimentera fram en lösning 

av utveckling på ”non-contact 3D display”. En av kamerorna användes till 

att spåra huvudet och video kommunikation medan den andra kameran 

kände av blickens riktning. Resultat av deras experiment var enligt följande: 

noggrannhet för ett ögats vision på den grafiska illustrationen utan vägg var 

mycket högt, medan bevaring av tredimensionell information var bättre med 

båda ögon. Och slutligen verkade det som att renderingen av väggen 

påverkade djupupplevelsen lite sämre än utan vägg [3]. 

Dessa experiment som beskrivs ovan är bara de få experimenten om 

parallax som gjordes de senaste åren trots det är dem tillräckliga för att 

beskriva grunden för parallax. 

2.3.2 Tvådimensionell parallax  

Den tredimensionella rörelseparallaxen är, enligt den tidigare nämnda 

förklaringen, djupupplevelse när användarens huvud rör sig medan ögonen 

fokuserar på en punkt. Skillnaden i tvådimension är att denna 

djupupplevelse fås från att bakgrunden, som är uppdelat i lager, som 

förflyttas i relativ riktning och hastighet som det avstånd dessa lager 

motsvaras befinner sig till en punkt, se Figur 2.8 för bättre förståelse. Bevis 

från experiment om att remsorna som förflyttar sig i olika riktning bevara 

djupinformation hos observatören trots att han/hon är stillastående, finns i 

referenserna [2] och [11], se även avsnittet Bakgrund och tidigare 

experiment i detta kapitel. Denna typ av djupupplevelse som använder sig 

av dubbel parallax skrollning, se avsnitt Parallax om förklaring av special 

parallax, debuterade först hos ett arkadspel som kallas för “Moon Patrol” av 

företag Irem år 1982 [w5], och andra som använde sig av denna typ av 

parallax var tecknade filmer. På de tidigare tecknade filmerna hade vanligen 

två uppdelningar av bakgrundslager, en som kunde föreställa långt avstånd 

och den andra föreställde närläggande föremål. Karaktären, huvudperson, 

befanns vanligtvis emellan de två remsorna. När illustrering av förflyttning 

av karaktären skulle ske, förflyttas remsorna/lagren som föreställe avlägsen 

avstånd snabbare än de som skulle vara närliggande. Förutom denna metod 

kan man skapa falsk tredimensionell upplevelse genom tydlighetsgrad av 
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färgen på bakgrundobjektet, se avsnittet Djupstimulans som beskriver de 

olika metoderna.  

 

 
Figur 2.8 Moon Patrol, [w5]. De röda pilarna illustrerar 

riktningen och hastigheten på de olika lagren i spelet. 

 

2.3.3 De aktuella teknikerna inom 3D 

Tekniker och utvecklare har alltid varit intresserad av att framkalla 

realistiska tredimensionella illustrationer, särskilt när den tekniken för 

digitala hårdvara utvecklas, till exempel TV, datorer och grafikkort med 

mera. Tekniker har försökt att skapa 3D TV och datorskärmar, som 

använder sig av andra metoder som liknar polarisering av ljus eller shutter 

glasses [w6] och även autostereoskopiska metoder har använts. 

Autostereoskopisk metod innebär att man kan uppfatta tredimension utan 

användning av glasögon och detta sker genom automatisk justering på ljuset 

relative till tittarens ögon och position. 

I mars 2010 har det japanska spelbolaget, Nintendo, gett ut den nya 

spelkonsolen, DS 3D, i Japan och kommer att visa för första gången för 

världen i E3 2010 på sommarn. Spelet till den nya konsolen använder 

förmodligen sig av autostereoskopi eller rörelseparallax via den inbyggda 

kameran, [w7]. För exakta information om DS 3D får man vänta till 

Nintendos framläggning i E3. Andra tekniska prylar som innehåller parallax 

är Iphone, som använder parallax i några av sina spel men skillnaden här är 

att man styr med accelerometer, som detekteras telefonens lutning. I 

referensen [w8] demonstrerades Playstation 3:s nya 3D spel som med hjälp 

av handkontrollen, som kallas Playstation Move, och webbkameran, som 
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kallas Playstation Eye, detekterar spelarens huvud- och kroppsrörelser. 

Huvud- och kroppspårning matchar avatarns kropp till spelarens 

kroppsposition, vilket innebär att ändring av huvudet kommer att ändra 

spelarens perspektiv inne i spelvärlden och därmed ger spelaren den 

tredimensionella illustrationen.   

 

2.4 Ansiktsigenkänning 
Det finns två typer av detekteringar: ansikts- respektive ögonigenkänning. 

Eftersom ögonigenkänning inte är relevant till projektet, kommer denna 

rapport att bara nämna lite kort om det. Ögonigenkänning är en process som 

genom mätning av antingen ögonens blick eller ögonens rörelse relativ till 

huvudet, kunna spåra och hitta ögon på en bild eller video, [13]. För att 

konstruera ögonigenkänningsalgoritm behöver man lösa två problem: att 

hitta ögonens position och följa dess rörelse. Detekteringen kan ske med 

hjälp av kaskader eller från detektering av ögon till ansiktsigenkänning till 

att identifiera ansiktet eller ögat. 

Den ansiktsigenkänningsalgoritm som används i projektet är tagen från 

OpenCV, skriven av Paul Viola och förbättrad av Rainer Lienhart. Denna 

algoritm använder en tränad klassificerare som kallas ”cascade of boosted”, 

det innebär att resultat klassificerare innehåller flera enkla klassificerade 

steg, som appliceras successiv till en region av intressanta tills något steg 

där kandidaten blir nekad eller när alla steg passerats. I varje steg är 

kaskaden en komplex (sammansättning) av sig själv och är uppbyggd av 

grundläggande klassificerare som använder en av de fyra olika ”boosting” 

teknik, det vill säga vikt röstning [w9].  

En annan metod för ansiktsigenkänning är att gå genom en sekvens av 

bearbetning och granskning från 1) ingångsbilden, 2) konvertering till 

histogram korrektion, 3) detektering av horisontella kanter, 4) filtrering av 

kanter och sedan utvidgning av bilden. Denna metod kräver 

träningsexemplar eftersom den använder sig av ”Support Vector Machines”, 

som förkortas SVM och är en klassificeringsalgoritm hos neuronnätverk, 

och MAFIA, som står för ”Maximal Frequent Itemset Algorithm” [14]. 

En ansiktsföljningsmetod som nämns i [15] tar hjälps av två kameror 

och algoritmer som SMAT, RANSAC och POSIT till att kontrollera de 

särskild markeringar på bilden av ansiktet. Denna metod kräver inga 

träningar på detektering men en kalibrering behövs. SMAT som står för 

”Simultaneous Modeling and Tracking”, är en utvecklad teknik för spårning 

av objekt i sekvens. SMAT används i detta fall till att spåra ansiktsdrag på 

video sekvensen från kamerorna, och RANSAC (”Random sample 
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consensus”) och POSIT, som är ”DeMenthon’s four point iterative pose 

estimation algorithm”, används till en robust tredimensionell 

framställningsberäkning för varje ”frame” [15].  

Den enklaste och vanligaste delmetoden till ansiktsigenkänning är att 

konvertera färgbilden till en annan färgskala för att underlätta utskiljningen, 

[13] och [16]. Därefter filtera bort irrelevanta objekt via eller med hjälp av 

histogram och filter. Ett typiskt drag för ansiktet är de tre horisontella 

”linjerna”, det vill säga ögon och mun, vilket man kan ta hjälp av vid 

detekteringen och utskiljningen. 

 

2.5 Projektets koncept 
Grundläggande motivation till valet på testfallen är att ha med de fall som är 

lättast tillgängliga i vanliga hem idag utan stora investeringar, vilket 

parallax och anaglyf är. Förutom att införa parallaxeffekten i 

datorspelliknande spel för testning av effekten är förklaringar och 

beskrivningar på parallax en viktig punkt i projektets koncept. 

Implementering av ett enkelt program för testning och genomföra 

användarstudien efteråt för att utvärdera om parallax är användbar inom 

datorspel är en metod att genomföra projektet. Användning av en dator är 

en standard för implementeringen men hårdvaran som möjliggör 

rörelseparallax är många. Tanken att använda sig av accelerometer, Wii:s 

sensorer och webbkameran fanns med i början men uteslöt snabbt och valet 

blev att använda sig av den mest vanliga hårdvaran, webbkameran, mer om 

anledningen till valet läs kapitlet 3. 

Efter att ha valt hårdvara var det dags att bestämma mjukvara. 

Ansiktsigenkänning behövs för att kunna känna av användarens rörelse. 

Valet är att använda sig av existerande algoritm eller implementera en egen. 

Det slutliga valet blev att använda sig av existerande algoritm för 

ansiktsigenkänning, förklaring av valet finns även i nästa kapitel.   
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3 Implementering 
I kapitlet kommer konceptet och lösningen kring implementering av 

programmet till användarstudien att redogöras mer noggrannt. En överblick 

med beskrivningar om systemet och förklaring på valet på verktyg kommer 

att framföras med vissa anknytningar till föregående kapitel.  

 

3.1 Metod och hårdvara 
Utrustning, system, program och bibliotek som används är följande: 

 Stationär datorn av märket HP, Hewlett-Packard, med Intel® Xeon® 

Processor W3503 på 2.4GHz, 2GB RAM och grafikkortet, NVIDIA 

GeForce GTS 250. 

 Operativ System: Windows XP Professional 

 Webbkameran av märket Logitech (M/N: V-UBC40) 

 Utvecklingsprogram: Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition 

 Utvecklingsbibliotek: OpenCv, OpenGL och dess tilläggsbibliotek 

glew. 

 

Konceptet för styrning med hjälp av webbkameran är att styra den grafiska 

kameran i enlighet till den verkliga huvudrörelsen. Enligt kapitel 2, fungerar 

rörelseparallax när man fokusera sig på en punkt samtidigt som 

kroppen/huvudet förflytta sig i sidled. Av denna anledning kommer styrning 

av parallax implementeras med rörelse i sidled. Vridning av huvudet 

kommer att fungera dock någorlunda sämre och med tanke på bekvämlighet 

ska inte parallax styras med vridning, eftersom det skulle vara jobbig att 

titta på skärmen när man vrider sig bort. I jämförelse med andra hårdvara, 

till exempel infraröd detektering och accelerometer eller gyrosensor på 

bärbar huvudbonad, kommer webbkameran vara smått begränsat men med 

tanke på priset och tillgänglighet för användarna är webbkameran en 

vinnare. Ansiktsigenkänningsprogrammet som används i projektet 

detekterar ansiktet sämre från sidan, det vill säga ansiktet blir mindre 

påvisbar om det vrids för mycket. En ansiktsigenkänningsmetod används 

för att läsa av personens huvudrörelse framför webbkamera, ingående värde 

bearbetas och skickas sedan till kontrollenhet, se Programstruktur, som 

tar hand om beräkningar till den tredimensionella visualiseringen relativ till 

personens position. Senare implementeras ett rekursivfilter på ingången för 

att få en mjukare övergång vid parallaxstyrning. Anledning till att ett filter 

behövs är att minimera bruset som leder till skakningen, vilket påverkar 
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upplevelsen. Efter förbättring med hjälp av filtret har inga anmärkningar 

angående skakning getts. Ingångsfiltret ser ut enligt Figur 3.1 och 

ekvationen för nästa utdata blir: ai+1 = s (1-α) + ai α. 

 

Figur 3.1 Filtret. Filtret som används i programmet är här 

illustrerad med ett elektroniskt kretsnät. S är indata och ai utdata 

samt α är ett konstantvärde mellan 0 och 1. Komponenterna ”D” 

och ”+” innebär fördröjning respektive addition av termerna. 

 

Eftersom projektet är fokuserat på parallaxeffekten, läggs inte mycket 

krav och tid på att implementera ansiktsdetekteringsprogram. Istället 

används existerande program och bibliotek, i detta fall är det OpenCV 

(”Open Computer Vision”), ett grattis bibliotek för Data Vision. OpenCV 

har många nödvändiga och intressanta bibliotek för bildbehandling, som 

man kan utgå från och de är öppnad för förbättring. En av de befintliga och 

fungerande koderna är facedetect.cpp, för ansiktsdetektering, se 

Ansiktsigenkänning i föregående kapitel för mer beskrivning av metoden 

som används i facedetect.cpp. Koden i facedetect.cpp går ut på att via 

webbkamera infånga en bild. Bilden konverterad till gråskalan och med 

hjälp av kaskad identifiera ett ansiktsområde. Från ansiktsområdet beräknas 

mittpunkten fram, vilket kallas för center i koden. Punkten används senare i 

den grafiska delen till att styra kamerans position. Koden till programmet är 

skriven i C/C++ med Visual C++ 2008 Express Edition, valet av 

kompilatorn är att den är en av de som fungerar för Windows miljön. 

Windows är ett av de främsta operativa systemen som används i de flesta 

hem och på grund av det har projekt valts att köras i Windows. 

 

3.2 Programstruktur 
Programmet är uppdelad i följande stora sektorer: Main – styrning av 

programmet och rendering av korrekt scen, Control – detektera 

knapptryckning, musrörelsen och rörelsen från webbkameran och beräkna 

ut positionen hos den grafiska kameran samt kontrollera vilken typ av effekt 

som flaggas. Ansiktsigenkänning tillhör en egen sektor som kallas Detector. 

 

1-α s 

α 

ai 

D 
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Den fjärde stora sektorn är Environment och står för rendering av scenerna. 

I denna sektor finns för närvarande två typer av scenfiler: 

drawTestScreen.cpp och drawLabyrinth.cpp. Precis som de låter står 

drawTestScreen.cpp för renderingen av testscenen och drawLabyrinth.cpp 

för labyrinten. Den sista sektorn i programmet kallas för Helper, som 

innehåller hjälpkoder för laddning av textur, rendering av text och 

kollisionsboxar. Se Figur 3.2 för en översikt av programstrukturen, och 

pilarna där indikerar hur data skickas. Till exempel pilen som går från 

CameraControl till Paralllax Project, den indikerar att funktionerna i 

Parallax Project har tillgång till allt, som hämtningar av data och 

anropningar på funktioner som finns i CameraControl. Den lite diffusa 

pilen indikera en svag länk. 

 

 
Figur 3.2 Program översikt. En enkel översikt på programstrukturen 

och dess sektorer. 

 

Hela programmet används i användarstudien. Programmet visualiserar 

de två scenerna, som kallas testscen och labyrint. I testscen kan man skifta 

mellan de olika visualiseringsmetoderna som finns implementerad i 

programmets Main och Control. I Labyrinten ska man kunna styra den 

grafiska kameran. Programmet ska kunna känna av när kameran kolliderar 

med väggarna och fienderna eller med målet i labyrinten. När kollisionen 

har skett ska programmet visa den korrekta handlingen till det. Målscenariot 
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är följande: när man hittar målet ska man gå mot det så att kollision ske. 

Kollisionen med målet kommer att trigga statusen i koden till ”Goal” och 

styrningen på avatarn med tangentbordet stoppas. Ett textmeddelande visas 

på skärmen samtidigt som scenen färgas grön. För kollision med fiende sker 

på liknande sätt som med målet men istället för grön kommer scenen att 

färgas rött. Systemet ska även detektera ansiktets rörelse och alla 

knappstyrningar, och kör igång relativa handlingar till det. Figur 3.3 är en 

bild på labyrinten som renderas i den normala 3D av programmet. 

 

 
Figur 3.3 Normal 3D labyrint.  

 

3.2.1 Main 

Till Main räknas endast en fil, Projekt Parallax.cpp, som är huvudenheten i 

programmet. Här sker rendering av scener beroende på vilket mode det är. 

Main tar även hand om initiering av fönsterskapande, ljussättning, 

funktionsanrop till kontrollenhet, ansiktsdetektering och hjälpfunktionen, 

simplefont; samt styrning av växlingen på renderingen av de olika 

effekterna: anaglyf, parallax och kombinationen av anaglyf och parallax.  

Den anaglyfiska funktion, som kallas stereoscopic, finns direkt i Projekt 

Parallax.cpp, anledningen är att det är enklast på det viss särskilt när filen 

har tillgångar till styrenheten och de olika miljöerna. 

 

Stereoscopic 



23 
 

 

 

Funktionen tillhör Main sektorn och finns i Projekt Parallax.cpp. Den har 

till uppgift att rendera rödcyan anaglyfisk illustration av den valda miljön. 

Funktionen använder sig av maskar och en som kallas ”accumulation 

buffer” till att ackumulera de två bilderna (röd och cyan) till en enda bild för 

rendering på skärmen. Processen kan beskrivas enligt följande: 

 

1. Förbereda höger buffert för skrivning 
2. Sätt ColorMask till GL_TRUE för den färg som ska tillåtas 

skriva till bufferten, i det här fallet är det rött eftersom det 
är den röda bilden som ska projiceras.  

3. Sätt den grafiska kamerans position för röd, cyan kommer 
att filtreras bort. 

4. Rendera den valda scenen/miljön och tvinga exekvering av 
GL kommando med glFlush. 

5. Kopiera buffert till ackumuleringsbuffert och rensa buffert 
samt förbereda vänster buffert för skrivning. 

6. Sätt ColorMask för cyan, det vill säga sätt GL_TRUE på grön 
och blå. 

7. Sätt kamerans position för cyan. 
8. Rendera den valda scenen/miljön igen. 
9. Kör glFlush och återställ ColorMask. 
10. Addera den nuvarande bufferten i ackumuleringsbuffert 

och slutligen kopiera hela ackumuleringsbufferten till 
renderingsbufferten. 

 

I denna funktion tas hjälpvektorerna för kameran till hjälp för 

beräkning av kamerans position för de olika bilderna. Den topp vänstra 

bilden i             Figur 3.4 illustrerar rendering av den röda bilden (efter 

har gått från steg 1 till 4 enligt ovanstående process), och bilden till 

höger om den är illustrering av den cyanfärgade bilden. Den sista 

bilden i figuren är den slutgiltiga bilden efter ackumuleringen. 
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            Figur 3.4 Resultat från funktionen stereoscopic(). 

 

3.2.2  Control 

Klassen CameraControl, är programmets stora styrenhet som tar emot och 

behandlar alla typer av inmatningar från tangentbordet, musen och 

webbkameran/ansiktsdetekteringen. Alla variabler som tillhör den grafiska 

kameran sparas i en variabel som kallas cvar av typen CameraVariables, 

vilket lagrar informationen om vinklarna anglex och angley, 

hastighetskonstanten för kamerans förflyttning, radien på sfären, 

hjälpvektorerna, spelarens position samt variablerna som tillhör gluLookAt, 

det vill säga kameran position, blickens position och uppvektorn. Beslut av 

startposition och målposition i labyrinten bestäms i kontrollenheten liksom 

handling efter avatarn har nått mål eller blivit sett av fiende. 

 

Kamerastyrning 

Först beräknas positionsskillnaden hos ansiktsigenkänningen genom att 

subtrahera den förgående positionsvärde med nuvarande värde och 

resultaten kallas för diffx och diffy. Observera att ansiktsigenkänning ske i 

en tvådimensionell värld. Därefter skickas diff-värdena till kontrollenheten, 

se Programstruktur för förklaring av enheterna, för bearbetning och 

styrning av den grafiska kameran, som är tredimensionell. 

Bearbetningsprocessen innebär konvertering av diff-värdena till den 
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grafiska enheten, eftersom ansiktsposition från ansiktsigenkänning mäts i 

tvådimensionell och pixel-enhet. Processen innefattar skalning och filtrering 

samt bestämning av vilka koordinater som berörs. Se Figur 3.5 som 

illustrerar koordinater i respektive dimension och lägg märke till att 

riktningarna på x- och y-axlarna är annorlunda i tvådimension som i 

tredimension. Medhjälp av hjälpvektorerna som används i styrenhet kan 

beräkningen av den nya positionen hos den grafiska kameran ske lätt. 

Hjälpvektorerna består av en vertikal och en horisontell vektor, som 

uppdateras när styrningen av avatar, karaktären som styrs av användaren 

och som i detta fall är själva kameran i spelet, sker. Hjälpvektorerna 

uppdateras med hjälp av vinklarna, som kallas anglex och angley i koden. 

Vinkeln anglex är ändringen när musen styr rotering i sidled, vilket bara 

berör x- och z-axlarna, och angley är ändringen i vertikal, som berör y- och 

z-axlarna, se Figur 3.6 för illustration av vinklarna. 

 

 
Figur 3.5 Två- och tredimensionell koordinat. Den vänstra bilden 

illustrerar den tvådimensionella koordinaten för ansiktsigenkänning och 

den högra bilden illustrerar den tredimensionella som är i den grafiska 

delen. Observerar att z-axeln är lite förvrängd i bilden och för att vara 

korrekt ska den peka ut från pappret/skärmen. 
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Figur 3.6 Vinklarna anglex och angley. Ett försökt att illustrerar 

vinklarna anglex och angley i den tredimensionella grafiken. 

 

 

 Ändringen i y-axeln i faceDetect.cpp berör enbart y-koordinaten i den 

grafiska, medan x-koordinaten i ansiktsigenkänning berör både x- och z-

koordinaterna. Lösningen till kameran styrning ser enligt följande:   

 

1. Hämta diff-värdena och skala dem med en scaleFactor 

2. Ingångsfiltrera värdena, se Figur 3.1 i avsnitt Metod och 
hårdvara 

3. För diffx: 
Beräkna ändringen av x- och z-koordinat (lx och lz) i 
den grafiska med hjälp av anglex. Uppdatera sedan 
kameran hos den grafiska. 
Camx = Camx + speed * lx * scaledDiffx; 
Camz = Camz + speed * lz * scaledDiffx;  
 

4. För diffy: Camy = Camy – scaledDiffy; 
 
Resultatet som illustrerar parallaxstyrning med hjälp av webbkameran 
kan se i Figur 3.7, här testkörs testscenen med parallaxstyrning, ett 
moment som finns med i användarstudien. 
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Figur 3.7 Parallaxstyrning. Resultatet av parallaxstyrning med hjälp av 

webbkameran. 

 

3.2.3 Detector 

Sektorn för ansiktsigenkänning, som är en algoritm skriven och tagen från 

OpenCV, se kapitel 2 avsnitt Ansiktsigenkänning för beskrivning av 

algoritmen. I detta projekt har den original koden modifierats och den 

originalkoden för huvudfunktionen har delats upp i två delar: 

faceDetectInitial och startCapture. faceDetetectInitial är en intialfunktion 

som laddar kaskaderna, allokerar behövande minne och kontrollerar om 
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webbkameran hittas. De andra viktiga funktionerna i denna sektor är 

startCapture och detect_and_draw, vilka används till att fånga bilder från 

webbkameran och detektera ansiktet samt lagra ansiktens mittpunkt för 

användning i kontrollenheten. 

 

3.2.4 Environment 

Detta projekt innehåller bara två miljöer: en testscen och ett labyrintspel. 

Testscenen är en stillastående scen med några bollar och boxar i olika 

positioner med ett försökt att illustrera djup. Labyrintspelet är uppbyggt av 

18 boxar, som föreställer väggarna i labyrinten, tre enkla sfärer som fiender 

samt en box som förställer målet. En överblick av labyrinten med markering 

av väggnummer, fiender och mål samt startpositioner finns att se på Figur 

3.8. De finns tre målpositioner som varieras till de sju startpositioner, vilka 

finns i CameraControll.cpp för att underlätta anrop och rendering. När det 

gäller kollision med väggar, fiender och mål används hjälpfunktioner i 

BBox.cpp. Andra hjälpfunktioner som används i sektorn, Environment, är 

texturladdare, LoadTGA.cpp. 

Väggarna som finns i labyrinten är vanliga kuber och detsamma gäller 

för målet. Båda väggarna och målet är lagrad i en lista som är av typen 

BBox, som har en kollisionsdetektor funktion. Även de tre sfäriska 

fienderna är av typen BBox och är lagrad i en annan lista i drawMaze.cpp. 
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Figur 3.8 Labyrinten. En översikt på labyrinten med indexen för 

väggarna och fienderna samt de möjliga startpositionerna och 

målpositionerna. Index som är skriven med hakparentes är väggar, vanlig 

parentes indikerar fiende objekt, S markerar de olika startpositioner och 

G för mål. 

 

3.2.5 Helper 

Helper innefattar för nuvarande bara tre filer: LoadTGA, simplefont och 

BBox. Båda LoadTGA och simplefont är lånad av den datorgrafiska kursen 

och koderna är skriven i programmeringsspråket C av Ingemar Ragnemalm. 

Simplefont används till utskrift av de olika meddelandena på skärmen. BBox 

används till att sätta kollisionsgräns på objekt som spelaren kan kollidera 

med, som till exempel väggar och fiender. I klassen BBox lagras 

information om objektets namn, mittpunkten, max och min värde på x-, y- 

och z-koordinaterna, bredd, längd och djup på objektet, som är en typ av 

rektangel. Bredd, längd och djup i BBox är en beteckning för längden av 

boxen i de tre axlarna, x, y respektive z; och deras variabelnamn i koden är 

width, length och depth. Objektsnamnet som lagras är till att kontrollera om 

kollisionen ska trigga en händelse, till exempel när spelaren möter en fiende 
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förlorar man spelet eller när spelaren kolliderar i en riktning medför att 

spelaren inte kan fortsätta i samma riktning och så vidare. 

Kollisionsdetektor som finns i BBox är av typen ”Is sphere in Box”, det 

vill säga den kontrollera enbart om det har skett avskärning mellan en 

rektangel och en sfär. Sfären motsvarar kamerans solida kropp, det vill säga 

användarens avatar. Pseudokoden på kollisionsfunktionen är: 

 
int BBox::IsSphereInBox(double sphX, double sphY,  

double sphZ, double radius) 

{  

 double d = 0, e = 0; 

 double sph[3] = {sphX, sphY, sphZ}; 

 

 for(int i=0; i < 3; i++){ 

  if(sph[i] < box.minXYZ[i]){ 

   e = sph[i] - box.minXYZ[i]; 

   d += pow(e, 2); 

  }else if(sph[i] > box.maxXYZ[i]){ 

   e = sph[i] - box.maxXYZ[i]; 

   d += pow(e, 2); 

  } 

 } 

 if( d <= pow(radius, 2) )  

  return true; 

 return false; 

} 

 

Indata som skickas med vid ett anrop till kollisionsdetektor är nuvarande 

mittposition på sfären och dess radie. Inne i funktionen kommer en kontroll 

på x-, y- och z-koordinater att ske. Om avståndet mellan sfären och boxen 

är mindre än sfärens radie innebär det att en kollision har skett. 
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  Figur 3.9 Skärmdumpningar på labyrintspelet. 

 

Bilderna i   Figur 3.9 är tagna i labyrintspelet. Bilden Labyrint i figuren 

illustrerar scenen labyrinten, ett resultat av programmet, och bilden till 

höger om den är när spelaren har blivit upptäck av fienden, händelsen till 

det är ”Game Over”. De två bilderna i figuren visar när man hittar utgången 

och går i mål.   Figur 3.10 visar parallaxstyrningen i programmet. Den 

vänstra bilden illustrerar ett misslyckat försök att upptäcka fienden med 

hjälp av vanliga styrningar, det vill säga styrning från musen och 

tangentbordet. I den högra bilden upptäckts fiende med hjälp av 

parallaxstyrning, med samma startposition som den vänstra bilden. Figur 

3.11 visar från ovan hur musstyrningen, den vänstra bilden, och 

parallaxstyrningen, som är den högra bilden, går till. Den stora cirkeln 

motsvarar avatarns kropp och den lilla cirkeln föreställer huvudet/kameran. 

Den gröna linjen är kamerans riktning och de blåa pilarna markerar hur 

styrningen styr eller ändrar kamerans riktning och de cirklarna som är 
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orangefärgade. Som Figur 3.11 påvisar att mysstyrning kan ändra avatarns 

synfält 360 grader medan parallaxstyrningen styr förflyttning av kameran i 

sidled. Det finns en gräns på hur mycket från kroppens mittpunkt som 

kameran kan förflytta sig i sidled. Med Figur 3.11 är det påvisad och 

förklarat varför musstyrningen inte kan upptäcka fiende medan 

parallaxstyrningen kan, enlig Figur 3.10. 

 

 
  Figur 3.10 Parallax i labyrintspelet. 

 
Figur 3.11 Musstyrning vs Parallaxstyrning. Figurerna illustreras 

ovanifrån. Den vänstra bilden visualiserar musstyrningen och den högra 

bilden visar parallaxstyrningen. Den stora cirkeln motsvarar kroppen och 

den lilla cirkeln föreställer huvudet/kameran. De blåfärgade pilarna indikerar 

möjliga förflyttningar av den orange cirkeln och den gröna linjen är 

kamerans riktning. 
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Efter att ha gått igenom programmets uppbyggnad är det dags att köra det 

och utföra användarstudien. Genomförande av användarundersökningen 

kommer i nästa kapitel.
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4 Användarstudie 
Efter föregående kapitel om implementering av programmet till testfallen 

ska detta kapitel redovisa utförande av användarstudien och motiverar valet 

av frågorna till undersökningen. Som rapporten tidigare har nämnt har valet 

av metoderna i testfallen tagit hänsyn till tillgänglighet och slutanvändarnas 

investeringskostnad. Den grundläggande motiveringen till frågorna i 

enkäten är till att sammanställa vilken av de tillgängliga och billiga 

metoderna är mest bekvämt och ger högst tillfredsställande vid 

tredimensionell visualisering. Först ska beskrivnigen av valet av frågorna 

tas upp, se kommande stycket. 

4.1 Val av frågor 
Testfallen och frågorna som valts att ha med i undersökningen och i enkäten 

har valts med hänsyn till tillgänglighet och bekvämlighet för användarna. 

De medtagna frågorna som ställts till testpersonerna, är med för att kunna 

fastställa vilken av de testade visualiseringsmetoderna är mest lämpad och 

positiv för användarna, med anknytning till tredimensionella visualiseringen 

och slutpriset för konsumenterna. 

Frågorna som ställs i undersökningen är uppdelad i fyra sektorer. Första 

sektorn tas de allmänna frågorna upp: kön, åldern och spelvanan. Syften 

med dessa frågor är att kunna ha en gruppjämförelse mellan åldersgruppen, 

kön och spelvanan. Särskilt åldern som påverkar vår syn, se Människans 

synsinne i kapitlet 2, men tyvärr kan dessa gruppjämförelser inte 

genomföras om variationen inte är stor. Sektorn två och tre är frågor kring 

upplevelsen med de relevanta effekterna på testscenen respektive 

labyrinten. Testscenen är till för att undersöka om effekten fungerar bra vid 

normal visualisering medan labyrinten används till att studera effektens 

funktionalitet i datorspelliknande situation.  Figur 4.1 markerar vilka 

metoder som kommer att testas i de två testfallen, testscenen och labyrinten. 

Testscen testar normal 3D, parallax och anaglyf medan i labyrinten testar 

man parallax, anaglyf och kombinationen av anaglyf och parallax, som 

kallas stereoparallax. Har ibörjan av projektet övervägt att ta med ett testfall 

med normal 3D i labyrintspelet eftersom normal 3D är vanlig i datorspel 

behövs testfallen inte genomföras i denna användarstudie. Som 

förtydligande på vad normal 3D betyder, så innebär normal 3D illustration 

av tredimensionellt föremål i en skärm. 
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Figur 4.1 Tabell på testfall. Tabellen visar vilka visualiseringsmetod 

som ingår i de två testfallen. Ett x indikerar att metoden ingår medan ”-” 

betyder att testfallen inte använder metoden. 

 

I den sista sektorn ställs frågor om bekvämlighet, ansträngande, vad 

testpersonen föredrog samt kommentarer. Avsikten här är att veta vilken 

effekt som är mest lämpad och mindre stressad för våra mänskliga ögon 

samt om datoranvändare skulle vilja ha parallax i spel eller annat 

sammanhang. Varför jämförelsen bara sker bland normal, parallax, 

anaglyfisk och parallax-anaglyfisk tredimensionell visualisering? Anledning 

till det är att dessa effekter är de mest billiga och tillgängliga för 

konsumenter. Aspekten med undersökningen är förutom att jämföra det 

parallax användningsområdet och dess funktionalitet är att fastställa vilken 

är den bästa metoden för att erbjuda allmänheten tredimensionella 

upplevelsen ur användarnas kostnadsperspektiv. 

För att öka möjlighet för variationer bland testpersonerna finns 

frågeformulären i två versioner, svenska respektive engelska. En kopia av 

frågoformulär finns i Appendix A – Frågeformulär.  

 

4.2 Undersökningen 
Idén med undersökningen är att fastställa en statistik jämförelse mellan den 

normala tredimensionella effekten, som vi ofta stöter på bland annat via 

datorspel, och den tredimensionella upplevelsen via parallax. En jämförelse 

med en av de tredimensionella stereoskopiska metoderna, anaglyf, ska även 

göras. Observera att den anaglyfiska testen i formulären kallas för ”Stereo 

3D”. Grundkonceptet med undersökningen är att få en sammanställning på 

vilka effekter dagens människor föredrar samt statiskt betyg för parallax i 

jämförelse med de andra. Innan genomförande av testfallen får 

testpersonerna reda på vilka metoder som kommer att testa i de två 

testmomenten. 

Undersökning har två testmoment och i varje moment testats tre typer av 

effekter. Första momentet består av en stationär tredimensionell 

 Testscen Labyrint 

Normal 3D X - 

Parallax X X 

Anaglyf (Stereo 

3D) 

X X 

StereoParallax - X 
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visualisering i form av sfärer och kuber, och kallas för testscen. Testscen 

används till att undersökning effekterna i vanliga stillastående illustrationer. 

Testpersonen ska bara titta på testscenen och utvärdera de tre 

visualiseringsmetoderna (normal 3D, parallax och rödcyan anaglyf) på en 

betygskala från ett till tio. Se Figur 4.2 för illustration på testscenen som i 

detta fall visar skillnaden på den normala 3D och den rödcyanfärgade 

anaglyfen, vilka demonstrerar på den vänstra respektive högra bilden i 

figuren. 

 I det andra momentet får testpersonen spela en lite och enkel 

labyrintspel med de olika effekterna som parallax, anaglyf samt 

kombinationen av anaglyf och parallax. Labyrintspelet används till att 

undersöka metodernas anpassning vid spelmiljön, därför har spelet ett mål. 

Målet i labyrinten är att hitta utgången samtidig som man ska akta sig för 

fiender som luras runt hörnen. Se Figur 4.3 för illustration på när 

testpersonen genomförde den anaglyfiska testen med labyrintspelet. Efter 

spelet ska även upplevelsebetyg sättas. Slutligen ska några fler frågor 

besvaras och dessa är om bekvämlighet, stressnivå och testarnas favorit 

bland de testade effekterna.  

Efter att ha uppnått ett antal undersökningsdeltagare implementerades 

filtret, se Figur 3.1, i programmet för att stabilisera styrningen med hjälp av 

webbkameran och ansiktsigenkänningen, detta för att studera hur stabilitet 

vid parallaxstyrning kommer att påverka upplevelsen. Därmed kan man i 

resultatet få en jämförelse på parallax med och utan filtret.  

 

 
Figur 4.2 Första momentet: Testscen. Dessa bilder illustrerar det första 

testmomentet, den stationära bilden. Till vänster den normala 3D 

illustration och den till höger är den anaglyfiska bilden. 
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Figur 4.3 Genomförande av det andra testmomentet. Här testkör 

testpersonen labyrinten med den anaglyfiska effekten. 

 

Efter att ha genomgått användarstudien är det dags att sammanställa 

resultatet från formulären. Nästa kapitel ska ta upp resultatet från 

användarstudien och diskussion om det. Även en kort diskussion kring 

testpersonernas kommentarer kommer att ske. 
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5 Resultat och diskussion 
I detta kapitel ska resultatet från användarstudie sammanställas och 

utvärderas. Diskussioner kring resultatet och testpersonernas kommentarer 

kommer att redovisas samt hur de valda metoderna har löst problemet.  

 

5.1 Resultat 
Användning av enbart webbkameran till hjälp för att införa parallaxeffekten 

i testprogrammet var inte ett dåligt val, vilket kan visas med sitt 6.28 

respektive 7.59 genomsnittvärde i bekvämlighet i de båda fallen med och 

utan filtret, se Figur 5.1. Det var enkelt och smidigt, men under 

användarstudien visade sig ett mindre problem: nämligen webbkamerans 

visionsarea. När testpersonen hamnade utanför webbkamerans vision 

stannade kameran i datorillustrationen eller datorspelet vid den sista 

detekteringspositionen. Men när testpersonen inte var medveten om detta 

blev det problematisk eftersom testaren försökte förflytta sig ännu mer med 

tanken på att styrning av den grafiska delen kanske skedde i små steg.  

Beroende på webbkamerans placering i förhållande på avståndet till 

testpersonen, varierades visionsarea för webbkameran. I annat fall var 

webbkameran en stor hjälp till att illustrera parallaxeffekten. Upplevelsen 

av det var bra men blev ännu bättre efter implementering av filtret i 

programmet, detta är ett resultat som kunde tolkas från Figur 5.1. Se även 

Figur 5.2, för bättre jämförelse angående undersökningsresultat gällande 

testscenen och labyrinten samt om bekvämlighet och ansträngning med 

effekterna. 

Fokusen på den grafiska delen var inte stor. Användning av vanlig 

texturmappning, som heter ”texture mapping” på engelska, gav inte mycket 

detaljer men ändå någorlunda realistiskt texturering av objekten. Valet att 

visualisera testscenen med färgade sfärer och kuber var inte ett bra val, 

eftersom det inte blev realistiskt och i samband med anaglyfen blev det för 

färggrant, vilket störde den anaglyfiska testen. Implementering av fiende i 

labyrinten gav sitt syfte att få testpersonerna att använda sig av den 

parallaxstyrningen men dock fanns de som inte brydde sig om det. Enlig   

Figur 3.10, kan man se att parallaxstyrning underlättar upptäck av fienden, 

som finns runt hörnen. 

En jämförelse mellan resultaten från formulären för programmet med 

och utan filter visade sig att skillnaden inte var stort men parallaxen fick lite 

bättre genomsnittvärde om det kördes med filtret. Den anaglyfiska testen 

fick ett bättre resultat i labyrintspelet i jämförelse med de andra effekterna 
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men trots detta föredrog majoriteten av testpersonerna parallax framför 

anaglyfen med procentenheten på 63.6% respektive 54.5%, vilka är tagna ur 

Figur 5.1. Orsaken av detta kan bero på bekvämlighet är liten och 

ansträngning är hög hos anaglyfen.   

 
 Utan filter 

(11) 
Med filter 

(11) 

Kön Man 90.9% 90.9% 

Kvinna 9.1% 9.1% 

Ålder <15 0 0 

16-25 81.8% 81.8% 

26-35 18.2% 9.1% 

36-40 0 0 

41-50 0 0 

>51 0 9.1% 

Spelvana 6.47 4.9 

2) Test Scen: Hur bra är 

djupupplevelse med…? 

Normal 3D 3.83 5.23 

Parallax 3D 6.93 7.41 

Stereo 3D 5.44 5.89* 

3) Labyrint: Hur bra är 

djupupplevelse med..? 

Parallax 3D 6.23 6.54 

Stereo 3D 6.47 6.64* 

StereoParallax 7.85 7.85* 

4.1) Vilken typ föredras? Normal 3D 9.1% 9.1% 

Parallax 3D 63.6% 54.5% 

Stereo 3D 9.1% 18.2% 

StereoParallax 18.2% 18.2% 

4.2) Bekvämlighet? Parallax 3D 6.28 7.59 

Stereo 3D 6.08 5.00 

StereoParallax 5.43 5.32 

4.3) Ansträngning? Parallax 3D 4.61 3.96 

Stereo 3D 5.62 6.84 

StereoParallax 5.68 7.03 
Figur 5.1 Resultat tabell på användarstudien. En tabell med resultatet från 

båda undersökning med och utan filter. Värdena är angivna i procent, för de 

frågor som inte besvaras med graderingen 1-10, och i genomsnittvärde, för de 

frågor som besvaras med graderingen, med totalt 11 testpersoner vardera 

undersökningen, vilket indikerar inom parentesen. *Genomsnittberäkningen 

här har exkluderat stereoblinda testpersoner, som motsvarar 9.1% av den totala 

mängden. Observera att frågan 4.1 inte är en graderingsfråga.   
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Figur 5.2 Resultat diagram. Diagram på resultatet av frågorna 2), 3), 4.2) 

och 4.3). Den mörka stapeln är resultatet utan filter och den ljusa är med 

filter. Observera resultatet är angivet i genomsnitt. 

 

 

Resultatet från Figur 5.2 påvisar att en kombination av parallax och anaglyf 

ger en bra djupperception i labyrinten och parallax har bättre resultat i 

testscenen än i labyrinten. Ett intressant resultat som kan avläsas från Figur 

5.2, är att majoriteten av testpersonerna tyckte att kombinationen av anaglyf 

och parallax gav ett det bästa tredimensionella upplevelsen opåverkad av 

filtret, med ett genomsnittvärde nära 8. Trots det visar det att kombinationen 

är mest ansträngd. Underlig att även Figur 5.2 påvisar att genomsnittvärde 

på bekvämligheten är bara lite lägre än ansträngande. Avläsning av Figur 5.1 

konstaterar att kombinationen av anaglyf och parallax är den näst mest 

populära metoden i användarstudien, som har 18.9% av rösterna, vilket 

motsvarar cirka 2 av de 11 testpersonerna. Mer om diskussion kring 

resultatet kommer i kommande avsnitt. 
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5.2 Diskussion 
Den tredimensionella upplevelsen från effekterna kommer att bli ännu 

bättre om detaljnivån på textureringen höjs. Styrningen av huvudets rörelse 

i förhållande till kamerans position i programmet är ett diskuterbart ämne. 

Vissa testpersoner kommenterade att det krävdes för stora rörelse för att 

flytta på scenen medan några tyckte tvärtemot. Styrning bör anpassa sig till 

typ av scen. Till exempel om det gäller inom datorspel som kräver stora 

smidiga roteringar i spelet, bör parallaxstyrningen vara stor i samband till 

användarens små rörelser. Om visualiseringen är ett realistiskt fönster är det 

i stort behov av att anpassa parallaxstyrningen till de realistiska rörelserna, 

det vill säga små rörelser ger små ändringar av den grafiska kameran. De 

orsaker som nämns kan vara anledningen till att parallaxen får ett bättre 

resultat i testscenen än i labyrinten enligt Figur 5.2. Men en realistisk 

styrning och visualisering innebär vinkel och avstånd på illustrationen 

beroende av observatörens avstånd till skärmen, ögonens avstånd i ansiktet, 

observatörens position etcetera. Eventuell förbättring av 

ansiktsigenkänningsalgoritm och styrning skulle ha förbättrats upplevelsen 

med parallax, vilket visas i Figur 5.1 och Figur 5.2 i jämförelse mellan 

genomsnittvärde hos parallaxen i testscenen och labyrinten. Skulle ändring 

av hårdvara förbättra djupupplevelsen med parallax, det vill säga byter ut 

webbkameran mot bland annat infraröd eller accelerometer? En intressant 

fråga men svårt att besvara utan genomförande av någon form av 

undersökning.  

Hur kommer resultatet att bli om en extra effekt tilläggs, till exempel 

stereoskopisk bild med polariserade glasögon? Anledningen till frågan 

berodde på att många testpersoner ansåg färgerna av anaglyfen var för 

jobbiga och vissa kommenterade att det skulle vara mycket bättre om dessa 

färgglasögon inte behöver användas. Särskilt jobbig blev det när 

användaren redan bar glasögon. 

Från observationen av testpersonerna i användarstudien märktes att 

spelvanan hos testpersonerna spelar en stor roll vid testning av parallax i 

labyrintspelet. De som hade vana att hålla huvudet still använde mindre 

eller inget alls av parallaxeffekten, som fanns tillgängligt. En del av 

testpersonerna hade lite problem att styra med hjälp av webbkameran, detta 

kunde ha berott på att de inte var vana vid eller förstår användningen av 

parallaxstyrning. Styrning med webbkameran fungerade bäst om rörelserna 

på huvudet skedde i sidled och inte vridning, vilket var precis som 

hypotesen i början, i kapitel 3.  

Personen som inte kunde uppleva eller se anaglyf var de som hade det 

som kallades för stereoblindhet, kunde med hjälp av parallax uppleva 
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tredimension bättre än den normala tredimensionella testscenen, vilket inte 

helt kan strykas av resultatet eftersom det var ganska få stereoblinda 

testpersoner i undersökningen. Men av de stereoblinda testpersonerna som 

deltog var parallaxeffekten positiv för dem. 

Resultatet av jämförelsen var kanske lite tvetydiga eftersom 

testpersonerna kunde ha jämfört effekterna emellan eller rent av till den 

realistiska bilden som de hade. Hur det än var hade resultatet visat en tydlig 

redovisning av vad testpersonerna föredrog samt vad de ansågs som 

ansträngande att använda. 
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6 Slutsats och framtida arbete 
I detta sista kapitel i rapporten ska en slutsats dras med resultatet från 

användarstudien i baktanken och en diskussion av eventuella förslag på 

förbättringar för de som vill vidareutveckla programmet eller arbeta med 

parallax inom framtiden kommer att finnas. 

 

6.1 Slutsats 
Med resultat från undersökning, se Figur 5.1 och Figur 5.2, i kapitlet 4, och 

beskrivningar på termen parallax i kapitlet 2, Bakgrund och fakta, kan man 

dra följande slutsats: 

 Rörelseparallax är en djupupplevelse som uppstår när man fokusera 

blicken på en punkt eller ett objekt samtidig som man förflytta sig. 

 Parallaxeffekten förhöjer djupupplevelsen i jämförelse med den 

normala tredimensionella visualiseringen. 

 Parallaxstyrningen måste anpassa sig till typen av illustration. 

Resultatet, från föregående kapitel, redovisar att parallax inom 

datorspel är välkommen hos användarna men måste anpassas efter 

speltyp och spelegenskap.  

 Styrningen och ansiktsdetekteringen kan påverkas parallaxeffekten 

hos användaren. 

 I jämförelse med anaglyfen är parallaxen mer bekväm och mindre 

ansträngande att användas. 

 

6.2 Framtida arbete 
Programmet var behändigt men kan förbättras mer för förhöjt 

tredimensionella upplevelse. Bland annat kan förbättring på den grafiska 

delen ske via texturering, tillägg av ”shader” (skuggning), och animering av 

objekt. Ansiktsigenkänningsprogrammet kan förbättras mer, genom 

minskning av feldetektering av ansiktet, vilket eventuellt kan förbättras 

genom att använda sig av andra filtreringsmetoder och detekteringsmetoder. 

Ett intressant framtidsarbete är att försöka införa parallax för fleranvändare, 

till exempel visualisering av ett realistiskt tredimensionellt fönster. En 

jämförelse på vilka hårdvaror, som är mest lämpad att användas i samband 

med rörelseparallax, är också ett intressant framtidsprojekt. 
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Appendix A – Frågeformulär 
De ursprungliga frågeformulären som används i Användarstudien. Det 

första formuläret är på svenska och efter det kommer den engelska 

versionen. 

Survey – Parallax in Computer Game 

Parallaxeffekten är en djupupplevelse i 3D miljön. Koncepten med detta är 

att testa om det är möjligt och bra att ha med parallaxeffekten i datorspel, 

eller om det är bättre att använda effekten i annat ända mål.  

Efter varje litet testmomenten ska ett betyg av upplevelse ges i en skala från 

1 till 10, där 10 betyder bäst eller instämmer helt. 

Tack för din deltagande! 

1 Allmän 
Kön?   Man   Kvinna 

Ålder?  <15 16-25  26-35  36-40  41-50  >51 

Spelvana?  Ingen                           Skicklig 

 

 

2 Test Screen 

2.1 Normal 3D 

Hur bra är 3D djupupplevelse här?  

1       2       3       4       5       6       7       8      9       10 

     

 

2.2 Parallax 3D 

Hur bra är 3D djupupplevelse? 

1       2        3      4       5       6       7       8      9       10 

 

     

2.3 Stereo 3D 

Hur bra är 3D djupupplevelsen med stereo 3D? 

1       2        3      4       5       6       7       8      9        10 
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3 Labyrint 

3.1 Parallax 3D 

Hur bra är 3D djupupplevelse med hjälp av parallaxeffekten i datorspel? 

1       2       3       4       5       6      7       8       9       10 

     

 

3.2 Stereo 3D 

Hur bra är djupupplevelsen med Stereo 3D i datorspel? 

1       2        3      4       5       6      7        8      9       10 

     

 

3.3 Stereo parallax 3D 

Hur bra är spelupplevelsen med kombination av både Stereo och parallax?  

1       2       3       4       5       6      7       8       9       10 

 

     

4 Övriga frågor 

4.1 Vilken typ av de testade typerna av 3D skulle du föredra? 

 

Normal 3D   Parallax 3D  Stereo 3D             Stereo parallax 

 

4.2 Hur bekvämt är det med de olika 3D effekterna? 

     1      2       3       4       5      6       7       8       9       10 

Parallax 3D  

Stereo 3D 

Stereoparallax 

 

4.3 Hur ansträngande är det med de olika 3D effekterna? 

     1      2       3       4       5       6       7       8      9       10 

Parallax 3D  

Stereo 3D 

Stereoparallax 
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4.4 Övriga kommentarer 
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Survey – Parallax in Computer Game 

Parallax effect is a depth experience in 3D environment. The concept with 

this survey is to test how well the effect is suited in 3D computer games. 

After each small sample moment will a grade of experience been given by 

you in a scale from 1 to 10, there 10 symbolize ”best” or ”very agreed with 

the statement”. 

Many thanks for your participation! 

1 Common Questions 
Gender? Male   Female 

Age?  <15 16-25  26-35  36-40  41-50  >51 

Game experience?  No exp.                                         Skilled 

 

2 Test Screen 

2.1 Normal 3D 

How is the 3D depth experience with the Normal 3D image?  

1       2        3      4       5       6       7       8      9       10 

     

 

2.2 Parallax 3D 

How is the depth experience with Parallax? 

1       2        3      4       5       6       7       8      9       10 

 

     

2.3 Stereo 3D 

How is the depth experience with stereoscopic/(anaglyph) 3D? 

1       2        3      4       5       6       7       8      9       10 

     

3 Labyrinth 

3.1 Parallax 3D 

How well do you perceive the 3D depth experience with parallax effect in 

this mini game? 

1       2        3      4       5       6      7        8      9       10 
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3.2 Stereo 3D 

How well do you perceive the 3D detph experience with Stereoscopic in 

this game? 

1       2       3       4       5       6       7       8      9       10 

     

 

3.3 Stereo parallax 3D 

How well do you perceive the 3D depth experience with a combination of 

parallax and stereoscopic?  

1       2       3       4       5       6       7       8      9       10 

     

4 Other Questions 

4.1 Which of those tested 3D do you prefer? 

 

Normal 3D    Parallax 3D Stereo 3D             Stereo parallax 

 

4.2 How comfortable is following effect....? 

     1      2        3      4       5       6       7       8      9       10 

Parallax 3D  

Stereo 3D 

Stereoparallax 

 

4.3 How strain/stress is following effect......? 

     1      2       3       4       5       6       7       8      9        10 

Parallax 3D  

Stereo 3D 

Stereoparallax 

 

4.4  Other comments? 

 


