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Modul 4: 3D på webben

Inledning

Detta blev till slut den roligaste modulen att genomföra, även om det på slutet orsakades 
vissa problem med körning av en funktion i Wordpress, vilket redovisas nedan.
Den teoretiska delen var dock i början en aning tung att sätta sig in i och jag tänkte att det 
skulle nog underlätta om man var mer insatt i högre matematik. Jag gjorde så gott jag 
kunde och följde exemplen som länkades i texten. Det var intressant att läsa om 
omvandling från 3D till 2D för att ett objekt ska presenteras på skärmen.  Khronos 
tutorialen, som kan hittas här:
http://www.ambiera.com/copperlicht/documentation/tutorials/tutorial-03.html, 
var till stor hjälp för att förstå de olika begreppen bättre. 
Att köra olika demos var väldigt spännande och det var då jag fick känslan att detta med 
3D är något som jag mer skulle vilja sätta mig in i. Av de många olika demos jag hittade 
tyckte jag nog att denna var att föredra http://media.tojicode.com/q3bsp/ då den är rik på 
saker att utföra och skapar en mystisk och spännande stämning. Tycker dock att musiken 
inte borde spelas upp automatiskt utan med en option. 

Mätningar
När jag provade att köra WebGL på olika webbläsare (Firefox, Safari, IE, Opera, Chrome) 
så upptäckte jag att det inte fungerade i de flesta. Jag blev övertygad om att det bara 
fungerade i FF och Chrome. Så alla tester och alla testkörningar gjordes bara i dessa två. 
Men lite senare läste jag mer utförligt på Khronos webbsida, Getting a WebGL 
Implementation, att i Safari och Opera kunde man göra vissa inställningar så att WebGL 
kördes. Det var alltså därför det inte fungerade hos dem by default. Tyvärr hann jag inte 
tidsmässigt att göra alla tester också på dessa webbläsare. För Internet Explorer hittade jag 
dock inga inställningar. 

http://media.tojicode.com/q3bsp/
http://www.ambiera.com/copperlicht/documentation/tutorials/tutorial-03.html


Resultaten av testerna, som jag också lagt upp på wp-sidan:

CopperCube
Min positiva upplevelse av denna modul höjdes ytterligare när CopperCube kom in i 
bilden. Jag laddade ned och installerade programmet utan problem. Vidare måste 
erkännas att jag blev lite konfuderad när jag försökte förstå hur det fungerade. Men de 
första svårigheterna byttes ut till entusiasm när jag kom igång med de första scenerna. Det 
är verkligen synd att tiden var så knapp så att jag inte hann komma längre än till "Hello 
World" i deras online tutorial.  Återigen, det är verkligen synd att denna kurs, som var 
bland de mest intressanta i hela utbildningen, inte flöt på vad gäller tid så bra för mig. Jag 
skulle behöva mycket mer tid att gå på djupet med flera aspekter, inte minst i denna 
modul. Den på sajten upplagda scenen gjordes på några få minuter, men jag hoppas 
kunna lägga upp en bättre scen innan rättning.

Edit Copperlicht
Uppgiften med Copperlicht var i sig inte svår att utföra. Jag laddade ner de båda 
källkoderna samt biblioteken som behövdes. Sedan körde jag utan problem lokalt från min 
dator. Jag gjorde små förändringar, observerade vad som hände med animeringarna och 
experimenterade mig fram. Till slut kom jag fram till de förändringar som presenteras på 
wp-sidan och är kommenterade i koden:

• Egen gif.bild
• Ändring i bakgrundsfärg
• Förändringar i rotation och hastighet
• Färändringar i betraktelsevinken och synfält

 Jag fick dock problem när jag skulle lägga upp den i Wordpress då jag redan hade en 
onload-funtion på body som tillhörde Raphael-animeringen. Det gick alltså inte att köra 
CopperlichtStart() direkt från body i WP-headern. Tiden var knapp, jag sökte på nätet efter 
lösningar men kom inte fram till något nyttigt. Till slut bestämde jag mig för en 
provisorisk nödlösning med Javascript och en start-knapp för animeringen. Knappen 
försvinner då  animeringen startar. Jag har för säkerhets skull lagt upp den på en annan 
plats i min domän i en enkel html-sida där:  http://www.gexynet.com/copperlicht.html
Jag tror att med lite mer tidsmarginaler och läsandes WP Codex kunde jah nog hitta en 
lösning. 

http://www.gexynet.com/copperlicht.html
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