
Självständigt arbete på grundnivå

Independent degree project - first cycle

Datateknik
Computer Engineering

Virtuella kontor i webbläsaren

Joakim Sundqvist



Virtuella kontor i webbläsaren
Joakim Sundqvist 2018-03-26

MITTUNIVERSITETET
Avdelning för informationssystem och teknologi

Examinator: Ulf Jennehag, ulf.jennehag@miun.se
Handledare: Martin Kjellqvist, martin.kjellqvist@miun.se
Författare: Joakim Sundqvist, josu1502@student.miun.se
Utbildningsprogram: Datateknik, 180 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: VT, 2018 

ii

mailto:ulf.jennehag@miun.se
mailto:xxxxx0000@student.miun.se
mailto:xxxxx@miun.se


Virtuella kontor i webbläsaren
Joakim Sundqvist 2018-03-26

Sammanfattning
Projektets  övergripande  syfte  är  att  utveckla  en  prototyp,  till  en
webbapplikation  som ska  kunna visa  kontorslandskap i  VR.  Prototypen  ska
förmedla en känsla för hur webbapplikationen kan se ut och fungera.  Fokus
kommer ligga på VR-upplevelsen och syftet med det är att se vad det finns för
begränsningar och fördelar med den teknologin. VR innehåller 3D-grafik och
alla  webbläsarmotorer  samarbetar  i  dagsläget  för  att  skapa  WebGL,  som är
standarden för att skapa 3D-grafik på webben. Det API: et är i sin tur baserat på
OpenGL som är en av de största 3D-grafik API: er för skrivbordsapplikationer.
En  jämförelse  mellan  dessa  tekniker  kommer  utföras  i  syfte  om att  se  hur
mycket  3D  på  webben  saknar  jämfört  med  3D  för  skrivbordsapplikationer.
Målet kommer vara att utveckla en hemsida som innehåller en inbäddad VR
upplevelse  och  därefter  utföra  användartester  på  det  för  att  hitta  brister  i
implementationen. Ett till mål är att ta fram en kvantitativ innehållsanalys som
jämför WebGL och OpenGL för att se vilken funktionalitet WebGL saknar. För
att lyckas med detta har ramverket A-frame använts, som är till för att skapa
VR-upplevelse i webbläsaren och har valts på grund utav att det är open source
och har en simpel HTML-syntax. Prototypen togs fram med lyckat resultat och
användartesterna  visar  på  ett  antal  brister  som  senare  åtgärdades.  Den
kvantitativa innehållsanalysen visar att WebGL saknar 74% av all funktionalitet
som OpenGL har och 3D i webbläsaren har en bit kvar att gå. Slutsatsen är att
A-frame är ett trevligt ramverk med stor potential men har brister då HTML
inte är ett objektorienterat språk.

Nyckelord: Virtual Reality, VR, A-Frame, Webbutveckling.
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Abstract
The  overall  purpose  of  the  project  is  to  develop  a  prototype  for  a  web
application that will be able to display office landscapes in VR. The prototype
will convey a sense of how the web application will look and feel. The focus
will be on the VR experience and the purpose of it is to see what the limitations
and benefits are with that technology. VR contains 3D graphics and all browser
engines are currently collaborating to create WebGL, which is the standard for
creating 3D graphics on the web. WebGL is based on OpenGL, which is one of
the largest 3D graphics APIs for desktop applications. A comparison of these
techniques will be performed in order to show how much functionality the web
is missing compared to desktop applications, regarding 3D development. The
goal will be to develop a website that contains an embedded VR experience and
then  perform user  tests  on  it,  to  find  shortcomings  in  the  implementation.
Another  goal  is  to  produce  a  quantitative  content  analysis  that  compares
WebGL and OpenGL to see which functionality WebGL lacks. To succeed, the
framework A-frame has been used, which is used to create VR experience in the
browser  and  has  been  selected  because  it  is  open source  and  has  a  simple
HTML syntax.  The prototype  was successfully produced,  and the  user  tests
show  several  shortcomings  that  were  later  fixed.  The  quantitative  content
analysis shows that WebGL lacks 74% of all functionality that OpenGL has and
therefore 3D in the browser has long way to go to reach the same quality as for
desktop applications. The conclusion is that A-frame is a nice framework with
great  potential  but  has  shortcomings  since  HTML is  not  an  object-oriented
programing language.

Keywords: Virtual Reality, VR, A-Frame, Web Development.
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Förord
Detta har varit ett fantastiskt intressant projekt att få jobba med och jag känner
att alla som har varit involverad brinner för idén. Därför vill jag börja med att
tacka en grupp studenter jag har suttit tillsammans med innan examensprojektet
startade.  Vi  har  tillsammans  på  våran  fritid  bollat  idéer,  skissat  prototyper,
designat och i princip tagit fram idén för hela plattformen. De studenter jag vill
tacka är Annica Karlsson, Leonie Liljefeldt och Linda Bengtsson från Grafisk
design och kommunikation, Anton Westin, Kosovare Bazuku och Olivia Åsberg
från Informations- och PR-programmet och Björn Norén från Civilingenjör i
datateknik.

Från  Mittuniversitetet  vill  jag  tacka  Martin  Kjellqvist  som  har  varit  min
handledare från skolans sida. Det är han som har sett till att jag arbetat mot rätt
mål och han har gett bra hjälp till mitt rapportskrivande.

På  Cybercom  i  Sundsvall  vill  jag  tacka  tre  personer.  Den  första  är  Lars
Oscarson som har varit projektledare i det här projektet. Han har skapat sprintar
som jag har följt, styrt upp alla möten och överlag strukturerat projektet med
bravur. Det märks att han brinner för den här idén och tillsammans reste vi ner
till Cybercoms huvudkontor i Stockholm för att presentera projektet för dem
och Arbetsförmedlingen.  Jag vill  även tacka Andreas  Ohlsjö som tagit  fram
designens,  så  kallade  ”wireframes”.  Det  gjorde  att  jag  kunde komma igång
snabbare  med strukturen  för  HTML och CSS.  Till  sist  vill  jag  tacka  Patrik
Jansson  som hjälp  mig  med  att  installera  rätt  utvecklingsmiljöer  samt  kod-
granskat min PHP-kod, så jag utvecklats ytterligare.
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Terminologi
Förkortningar

VR Virtual Reality.

3D Tredimensionell.

API Applikationsprogrammeringsgränssnittet/Application
Programming Interface.

WebGL Web Graphics Library. Ett 3D grafik API för 
webbläsaren.

OpenGL Open Graphics Library. Ett 3D grafik API för 
skrivbordsapplikationer.

PC Persondator/Personal Computer.

HTML HyperText Markup Language.

CSS Cascading Style Sheets.

PHP PHP: Hypertext Preprocessor.

OpenGL ES Open Graphics Library for Embedded Systems.

HMD Huvudmonterad Display/Head Mounted Display/VR-
glasögon.

DOF Degrees of freedom.

MoSCoW Must have, Should have, Could have, Will not have 
this time.

ix



Virtuella kontor i webbläsaren
Joakim Sundqvist 2018-03-26

1 Introduktion
Har du någonsin känt att du inte har någon större koll på vilka företag som
existerar runt i kring dig?

Jag som är student känner ett behov av att veta vilka arbetsplatser som finns i
min  egen  stad.  Jag  har  studerat  datateknik  i  tre  års  tid  och  är  redo  för
arbetsmarknaden, men trots detta har jag dålig koll på hur arbetsmarknaden ser
ut och känner att jag inte vet vilka IT-företag som finns i Sundsvall. Känner du
likadant? Detta problem gäller inte bara för studenter. Det finns även ett behov
för människor som planerar att flytta till en ny stad, som redan har flyttat till en
ny stad, nyanlända eller helt enkelt någon som planerar att byta jobb.

Enligt tidningen Akademikern så flyttar 90% av alla  nyexaminerade  studenter
bort  från Jämtland,  Dalarna och Södermanland,  inom en 10 års period.  Den
största anledningen till att studenter flyttar är för att de flyttar dit jobben finns.
[36] Om studenter får mer kunskap om vilken arbetskraft som finns i den staden
de studerar kan det leda till att fler väljer att stanna.

En ny plattform ska utvecklas som samlar alla företag på en och samma plats.
Den  ger  användare  möjligheten  att  utforska  arbetsplatser  och  företagen  får
chansen att visa upp sig själva. Plattformen ska rikta sig till en yngre publik och
det som ska göra den unik är möjligheten att utforska företags olika kontor i
virtual  reality  (VR).  Om användaren  inte  har  tillgång till  VR-glasögon,  ska
användaren kunna utforska kontoren på ett  liknande vis som ”Google Street
View”[37].

Kapitel 1.1-1.6 går igenom introduktionen som förklarar den grundläggande 
problemmotiveringen och syftet med projektet.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Att ha alla företag samlade på en och samma plattform är en stor fördel för både
användare och företag. Det ger användaren ett enkelt verktyg för att utforska
och upptäcka vilka företag som existerar, det blir lättare att hitta information om
ett specifikt kontor istället för hela företaget och för att få en bättre förståelse
för vilka typer av jobb som ett kontor erbjuder. Fördelarna för kontoren blir att
de får chansen att synas, marknadsföra sig själva och få möjligheten att skryta.
Fördelarna med att kunna visa sina kontor i VR är att det är nytt och trendigt,
det ger användarna en känsla av att vara där på riktigt och att användaren får en
bättre uppfattning över hur kontorslandskapet ser ut[38].

I  dagsläget  finns  det  inget  liknande  och  inte  heller  några  konkurrerande
plattformar. Det finns dock en mäklarfirma vid namn Hoome Mäkleri[35] som
visar  upp  hem  i  VR  på  deras  hemsida  och  är  troligtvis  den  närmaste
konkurrenten.
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Med hjälp av denna nya plattform skulle du få bättre koll på vilka företag som
existerar och även veta hur det ser ut där utan att behöva besöka platsen på
riktigt. 

1.2 Övergripande syfte

Projektets  övergripande  syfte  är  att  utveckla  en  prototyp,  till  en
webbapplikation  som ska  kunna visa  kontorslandskap i  VR.  Prototypen  ska
förmedla en känsla för hur webbapplikationen kan se ut och fungera.  Fokus
kommer ligga på VR-upplevelsen och syftet med det är att se vad det finns för
begränsningar  och  fördelar  med  den  teknologin,  då  VR  för  webben  är
fortfarande  nytt.  VR  innehåller  tredimensionell  (3D)  grafik  och  alla
webbläsarmotorer samarbetar i dagsläget för att skapa ”Web Graphics Library”
(WebGL),  som  är  standarden  för  att  skapa  3D-grafik  på  webben.[1] Det
applikationsprogrammeringsgränssnittet  (API)  är  i  sin  tur baserat  på ”Open
Graphics  Library”  (OpenGL)  som är  en  av  de  största  3D-grafik  API:er  för
skrivbordsapplikationer. En jämförelse mellan dessa tekniker kommer utföras i
syfte  om  att  se  hur  mycket  3D  på  webben  saknar  jämfört  med  3D  för
skrivbordsapplikationer.

1.3 Avgränsningar

Projektet har en begränsad tidsram som inkluderar alla uppgifter från Cybercom
projekt och allt akademiskt arbete. Projektet förväntas vara klart efter 2 
månaders heltidsarbete.

Projektets VR upplevelse kommer utvecklas med hjälp av ramverket A-frame, 
som är ett ramverket för utveckling av VR i webbläsaren.

VR upplevelsen är begränsad till 360°-bilder och inte 3D renderingar av 
kontorslandskap. Det i sin tur innebär att alla upplevelser kommer vara låsta till 
3 graders frihet: rotation i x, y och z-led.

Rapporten kommer fokusera på utvecklingen av VR-upplevelsen.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

För att säkerställa ett bra resultat för projektet så har sex mål fastställts:

1. Implementera  alla  punkter  under  följande  kategorier  ”Must  have”,
”Should  have”,  ”Could  have”,  från  MoSCoW-listan.  Bilaga  A:
”MoSCoW prioritering”.

2. Virtual  reality upplevelsen  ska  kunna upplevas  med HTC Vive,  i  en
webbläsare  på  en  smartphone  och  i  en  vanlig  webbläsare  på  en
persondator (PC).
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3. Alla  testanvändare  ska,  med  en  lättare  beskrivning,  förstå  hur
navigeringen fungerar i HTC Vive, på en webbläsare på en smartphone
och i en vanlig webbläsare på en PC.

4. Alla testanvändare ska lösa den angivna uppgiften i användartestet, som
innefattar alla funktioner.

5. Utifrån  användartesterna  kommer  de  brister  som  observerats  att
åtgärdas, om det är möjligt att åtgärda endast via programmering.

6. Ta reda  på  hur  mycket  funktionalitet  som saknas  i  3D grafik  API:et
WebGL, jämfört med OpenGL.

1.5 Översikt

Kaptiel 2 ”Teori” går igenom de teorier och grundläggande information som ger
bättre förståelse för resten av rapporten. Kapitlet beskriver vad ett 3D grafik
API är,  vad virtuell  verklighet  är  samt  grundläggande information om olika
metoder som kan appliceras på ett  projekt som detta.  Kapitel  3 ”Metod och
verktyg” går igenom de metoder och verktyg som använts för att möjliggöra
och  förenkla  utvecklingen  av  projektet.  Kapitlet  går  igenom A-frame,  olika
webbutvecklingsverktyg som använts, de projektledningsmetoder som använts,
metoder som använts för användartester och vilken typ av innehållsanalys som
använts. Kapitlet beskriver även varför dessa metoder har valts framför andra
andra alternativ. Kapitel 4 ”Förstudier” går igenom kunskapen som krävs om
ramverket  A-frame  för  att  kunna  återskapa  ett  liknande  resultat.  Kapitel  ”5
Konstruktion och implementation” visar vilket gränssnitt som plattformen fått
efter  utfört  projekt,  hur  koden  är  strukturerad  och  hur  prototypens  VR-
upplevelse är uppbyggd. Kapitel ”6 Resultat” visar resultatet för de konkreta
och verifierbara målen som är uppsatt i kapitel ”1.4 Konkreta och verifierbara
mål” och ger konkreta svar på om de uppnåtts eller inte. Kapitel ”7 Slutsatser”
går igenom de slutgiltiga slutsatser om hur slutresultatet blev, hur det var att
jobba med A-frame, hur framtiden ser ut och de etiska aspekter som projektet
medfört.

1.6 Författarens bidrag

Projektet har fått stor hjälp med designkonceptet. Färgschema och den initiala
designen är  framtagen av  två  grafisk  design-studenter,  Annica  Karlsson och
Linda Bengtsson. Denna design har sedan Andreas Ohlsjö arbetat vidare med,
som jobbar som ”art director”, på Cybercom Sundsvall. Andreas tog fram en så
kallad ”wireframe” som projektets design utgått ifrån. 

Författaren  har  därefter  jobbat  självständigt  och  tagit  fram hela  prototypen,
samt  VR-upplevelsen.  Detta  arbete  innefattar  webbdesign  med  hjälp  av
HyperText  Markup  Language  (HTML)  och  Cascading  Style  Sheets  (CSS),
databasuppkoppling med PHP: Hypertext Preprocessor (PHP), databasdesign,

3



Virtuella kontor i webbläsaren
Joakim Sundqvist 2018-03-26

versionshantering, serverkonfigurering med Linux terminal och kodande med
ramverket A-frame för VR-upplevelsen.

Utöver  detta  har  författaren  även  gjort  en  kvantitativ  innehållsanalys  som
jämför  ett  3D  grafik  API  för  webbläsaren  med  ett  3D  grafik  API  för
skrivbordsapplikationer.
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2 Teori
Kapitel  2.1-2.5  går  igenom teorier  som ger  läsaren  bättre  förståelse  för  de
utförda arbetet.

2.1 3D grafik API

Ett  API,  även  kallat  för  ett  applikationsprogrammeringsgränssnitt  är  en
uppsättning av definitioner som bestämmer hur en programvara kommunicerar
med en annan programvara, som har ett annat språk. I till exempel spel hänför
sig detta till programvaran med låg nivå, känd som maskinkod, vilken är koden
som förstås av hårdvara som processorer och grafikkort och program på hög
nivå som C# eller  Java som kan användas vid kodning av spel.  Spel  måste
använda avancerade funktioner i hårdvaran för att skapa den realistisk grafiken
som  förväntas  i  dagsläget.  Grafik  API:ers[2] uppgift  är  att  konvertera
instruktionerna  från  högnivå  programmeringsspråken  till  de  låga  språk  som
hårdvaran förstår. Anledningen till att grafik API:er som Vulkan, OpenGL och
WebGL används är för att de gör det möjligt för utvecklare att få tillgång till de
avancerade funktionerna som finns tillgängligt i ett grafikkort. Utvecklare kan
dra nytta av dessa funktioner utan att behöva programmera dem från grunden
igen med ett lågnivåspråk. Detta sparar mycket tid men säkerställer också att
dessa funktioner kommer att fungera med en mängd olika grafikhårdvara, men
detta  ställer  också  krav  på  tillverkarna  av  hårdvaran  som  måste  följa  de
standarder som anges av de företag som ansvarar för att upprätthålla API:erna.
Kort  förklarat  så  är  ett  3D  grafik  API,  det  som möjliggör  användandet  av
avancerade 3D-grafikfunktioner, i olika högnivåspråk.

2.1.1 Vulkan

Vulkan[3] är ett grafik API som ägs av Khronos Group. Det är relativt nytt på
marknaden då det släpptes 16 februari 2016. Den riktar sig framförallt åt 3D-
grafik, hög effektivitet och plattformsoberoende. Det är tillgängligt till de flesta
moderna  grafikkort  som  används  i  en  mängd  olika  enheter  som  datorer,
konsoler och mobiltelefoner. På grund av sin höga effektivitet är det ett populärt
3D grafik API för mobiltelefoner eller andra enheter med lägre prestanda. Fram
tills februari 2018 var Vulkan inte tillgängligt för Mac eller iOS, men är nu
tillgängligt tack vare att MoltenVK[4] blev ”open source”. Tack vare detta är
det  troligt  att  Vulkan  kommer  bli  en  standard  för  alla  enheter  framöver.
MoltenVK är  ett  ramverk  för  att  kunna använda både  OpenGL ES 2.0 och
Vulkans API på Mac och iOS.

2.1.2 OpenGL

OpenGL både ett  2D och 3D grafik  API och är  det  mest  använda API:et  i
branschen.  Det  har  försatt  tusentals  applikationer  till  en  mängd  olika
plattformar. Det är utvecklat av Silicon Graphics men har sedan 2006 förvaltats
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av  Khronos  Group  och  släpptes  redan  i  januari  1992.  OpenGL  är
plattformsoberoende  vilket  innebär  att  det  är  upp  till  utvecklare  att
implementera det på vilken enhet eller plattform som helst. Trotts namnet är
OpenGL inte open source.[5]

2.1.3 WebGL

WebGL är ett JavaScript 3D grafik API för webbläsare, som är plattformsfritt
och royaltyfritt.  Det  ägs  av Khronos Group och har  funnits  sedan 3:e  mars
2011.  Den  är  baserat  på  ”Open  Graphics  Library  for  Embedded  Systems”
(OpenGL  ES)  som  också  är  kompatibelt  för  webbläsare  men  då  genom
HTML5-elementet  "canvas".  Den  ligger  mycket  nära  OpenGL  ES-
specifikationen,  med  några  få  undantag  på  funktioner  vilket  gör  den  mer
beränsad  än  vanliga  3D grafik  API:er  för  skrivbordsmiljöer.  Men tack  vare
WebGL kan en webbläsare få tillgång till ett plugin-fritt 3D grafik API. Alla
dagens största webbläsare har stöd för WebGL.[6][7]

2.2 Virtual reality

Virtual reality (VR) är en datorgenererad miljö, även kallat för en virtuell värld
och istället för att titta på en traditionell bildskärm, placeras användaren inuti
den virtuella världen med hjälp av en så kallad huvudmonterad display (HMD).
VR uppnås genom att lura så många sinnen som möjligt,  såsom syn, hörsel,
beröring och ibland till och med lukt. VR låter användarna interagera med den
virtuella världen som om de är där.[8]

De vanligaste HMD-erna är HTC Vive, Oculus Rift och Google Cardboard och
de levereras vanligtvis med en eller två rörelsekontroller, som ger användaren
ett par virtuella händer för interaktion.

2.2.1 Head mounted display

Ett  HMD är glasögon som innehåller en eller  två displayer.  Användaren ser
dessa displayer istället för den verkliga världen vilket lurar ett av våra sinnen,
synen. Vanligt är att ett HMD spårar sin verkliga position och speglar detta i
den virtuella världen, antingen i 3- eller 6 graders frihet. Med 3 ”degrees of
freedom” (DOF) spåras rotation i x, y och z-led men med 6DOF spåras även
positionen i x, y och z-led och möjliggör total frihet.

2.2.2 HTC Vive

HTC Vive är mest känt för sina, så kallade, rumsskalade upplevelser som låter
dig  gå  runt  fysiskt  i  ditt  rum som motsvarar  samma rörelse  i  den  virtuella
världen. För att göra detta möjligt krävs montering av två sensorer i varsin sida
av rummet. Dessa sensorer följer med HTC Vive vid köp. HMD-et har stöd för
6DOF. Den levereras även med två rörelsekontroller.[9]
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2.2.3 Oculus Rift

Oculus  Rift  är  ett  HMD  som  ligger  till  grund  för  alla  moderna  HMD:s  i
dagsläget.  Oculus  grundades  på  Kickstarter  2012  men  under  2014  såldes
företaget till Facebook som fortfarande är ägare idag. Oculus levereras med två
sensorer gjorda för sittande upplevelser, inte för rumsskalade upplevelser. Om
en användare vill ha rumsskalade upplevelser behövs en tredje sensor som kan
köpas separat. HMD-et har stöd för 6DOF. Paketet innehåller även en Xbox
One-kontroller och två rörelsekontroller.[10][11]

2.2.4 Google Cardboard

Google Cardboard är ett HMD i sin enklaste form. Det är skapad av Google och
målet är att göra VR så billigt och tillgängligt för så många som möjligt. Precis
som namnet antyder är den gjord av kartong och den levereras i ett platt paket.
Du viker ihop det själv så det blir till ett HMD. Därefter kan en smartphone
monteras inuti den som fungerar som display för dina ögon. Carboard har inget
stöd för motionskontrollers och tillåter endast 3DOF som gör det omöjligt att
luta sig och titta närmare på föremål. Dess styrkor är att det är billigt, lätt att
använda och du behöver bara en smartphone, som de flesta äger i dagens läge.
[12]

2.2.5 WebVR

WebVR är ett JavaScript-API för att skapa Virtual Reality-upplevelser direkt i
webbläsaren. Det är en öppen specifikation som utvecklas och underhålls av
olika medlemmar från Mozilla, Google och Microsoft. Målet med WebVR är att
göra det lättare för användare att få tillgång till olika VR-upplevelser, oavsett
vilken enhet man har.  Den underliggande teknologin bakom WebVR är WebGL
som går att läsa om i kapitel ”2.2.3 WebGL”.[13][14]

WebVR är en del av WebGL som denna rapport kommer jämföra med OpenGL
för att se hur långt 3D ligger efter jämfört med skrivbordsapplikationer. Detta
går att läsa mer om i kapitel ”1.2 Övergripande syfte”.

2.2.6 React VR

React är ett open-source JavaScript-ramverk, skapat av Facebook. React gör det
enkelt  att  skapa  interaktiva  användargränssnitt.  React  VR är  en  expansion i
Reacts  ekosystem  vars  syfte  är  att  skapa  VR-applikationer  som  körs  i  en
webbläsare.  Den sammankopplar  moderna  API-er  som WebGL och WebVR
med Reacts grundläggande ramverk. Kodbasen är JavaScript och installeras lätt
med hjälp av npm.[15][16]

2.2.7 A-frame

A-Frame är ett ramverk för gjort för att skapa VR-upplevelser i webbläsaren.
Ursprungligen är det utvecklat av Mozilla vars mål var att skapa ett enkelt men
kraftfullt sätt att utveckla VR-innehåll. Numera är A-frame ett oberoende open
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source-projekt och har vuxit till att vara ett av de största och mest välkomnande
VR-ramverket i dagsläget.

Det som gör A-Frame unikt och enkelt är att kodbasen baseras på HTML och
kan skrivas direkt  i  ett  HTML-dokument.  A-frame kombinerar  WebVR med
JavaScripts 3D-bibliotek, Three.js. Detta i sin tur gör det enkelt att skapa egna
komponenter direkt från Three.js med hjälp av JavaScript.[18]

2.3 Projektledningsmetoder

Kapitel  2.3.1-2.3.3  går  igenom  teorier  om  de  projektledningsmetoder  som
berört projektet.

2.3.1 MoSCoW prioritering

I  ett  projekt  där  tid  har  fastställts  är  det  viktigt  att  förstå  varje  delmoments
relativa betydelse för att göra framsteg och hålla sig till deadlines. MoSCoW är
en teknik för att hjälpa till att förstå prioriteringar. Förkortningen står för:

• ”Must have”

• ”Should have”

• ”Could have”

• ”Will not have this time”

Normalt sätt brukar orden på prioritering vara hög, medel eller låg. Men med
denna  typ  av  prioritering  saknas  en  definition,  vilket  gör  dem  svårtolkad.
Användning  av  MoSCoW  innebär  att  prioriteringarna  är  specifika.  Den
specifika användningen av ”Must”, ”Should”, ”Could” och ”Will not” innebär
en konkret bild om målet är uppfyllt eller inte.[19]

2.3.2 Scrum

Scrum  är  ett  Agilt  ramverk  för  hantering  av  arbete  som  är  lämpligt  för
mjukvaruutveckling.  Scrum hjälper till  att  organisera komplexa problem och
hålla ett lag fokuserat på rätt mål. Scrum består av tre roller. En produktägare,
en ”scrum master” och ett utvecklingsteam.

Produktägaren ansvarar för slutanvändarens krav och kan bestämma vad som
inkluderas i slutprodukten. Produktägaren skapar en så kallad "backlog" som
innehåller alla delar som behövs för att färdigställa slutprodukten och prioriterar
sedan dessa delar  efter vilken del som är den viktigaste.

Efter att en "backlog" skapats kan en sprint startas. En sprint är en förutbestämd
tidsram, normalt två veckor, där utvecklingslaget slutför en uppsättning av de
viktigaste uppgifterna från "backlogen". Utvecklarna har ett möte en gång varje
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arbetsdag  för  att  dela  med  sig  av  sina  framsteg.  Detta  möte  kallas  för  ett
”scrum”-möte.  Varje  sprint  slutar  med ett  retrospektiv-möte,  där  utvecklarna
diskuterar  hur  bra  sprinten  fungerade  och  vad  som  kan  förbättras  till  den
kommande sprinten.

”Scrum masterns” syfte är att se till att utvecklingslaget arbetar enligt reglerna
för scrum och att utvecklare håller sig till den nuvarande sprinten.

Varje  sprint  ska  leverera  en  potentiellt  uppgradering  av  produkten,  vilket
innebär att varje sprint bygger mer funktionalitet på det som redan existerar och
levererar  alltid  en funktionell  produkt i  slutet.  Sprinten fortsätter,  upprepade
gånger, tills produkten är klar.[20][21]

2.3.3 Extreme programming

"Extreme  programming"  är  ett  Agilt  ramverk  som  är  riktat  mot
mjukvaruutveckling, där målet är att producera högre kvalitet på kod och högre
kvalitet för arbetsdagen hos utvecklaren själv. Det finns många metoder inom
"extreme programming" som parprogrammering, simpel design, refaktorering,
kodningsstandarder  med  mer.  Den  grundläggande  filosofin  runt  "extreme
programming"  handlar  om  kommunikation,  enkelhet,  feedback,  mod  och
respekt.[22]

2.4 Användartester

Jakob Nielsen är en användaradvokat och chef för Nielsen Norman Group som
han grundade med Dr. Donald A. Norman (tidigare VP för forskning på Apple
Computer). Dr. Nielsen etablerade "discount usability engineering" för snabba
och  billiga  förbättringar  av  användargränssnitt  och  har  uppfunnit  flera
användbarhetsmetoder.  Jakob  Nielsen  har  en  doktorsexamen  i  "human-
computer interaction" från Danmarks Tekniska Universitet i  Köpenhamn och
har bland annat kallats för "the king of usability". Nielsen Norman Group har
tagit fram många metoder och tekniker för hur användartester kan optimeras
och förbättras.[23]

Enligt Jakob Nielsen så är komplicerade användbarhetstester är ett slöseri med
resurser.  De  bästa  resultaten  kommer  från  användartester  med  max  fem
användare. I tidigare forskning som Tom Landauer utfört visar att  att antalet
användbarhetsproblem  som  hittas  i  ett  användartest  kan  sammanfattas  med
följande formel:

N (1-(1- L ) n ) 

Där n är antalet testare, N är det totala antalet användbarhetsproblem i designen
och L är andelen funna användbarhetsproblem när du testar en enda användare.
Det typiska värdet på L är i genomsnitt  31%, över ett  stort antal projekt de
studerade. Visuellt ger det följande resultat:
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Figur 1: Hur många användbarhets problem som hittas för varje testare [39]

Kurvan i figur 5 visar att om du testar med fler och fler användare lär du dig
mindre och mindre för att du kommer att fortsätta att se samma saker om och
om igen. Det finns inget riktigt behov att hitta samma problem flera gånger om.
Dock  visar  även  kurvan  i  figur  5  tydligt  att  du  måste  testa  med  minst  15
användare för att upptäcka alla användbarhetsproblem i designen. Men om det
finns ett begränsat antal testare eller en budget att följa är det bättre att dela upp
det till tre mindre studier med fem användare i varje, istället för ett större test
med 15 testare. Jakob menar på att man vill köra flera användartester eftersom
det verkliga målet med användbarhetsteknik är att förbättra designen och inte
bara för att dokumentera dess svagheter. Även om det endast blir ett test med
fem användare  visar  kurvan att  användartesterna  hittar  ungefär  80% av alla
problem.[24][39]

Nielsen Norman Group har även forskningsresultat som visar att öppna frågor
är ett bättre alternativ i kvalitativa användartester och att stängda frågor passar
bättre i kvantitativa användartester. Men som tidigare nämnt är det bättre att
utföra  användartester  med  endast  fem  personer  som  då  blir  en  kvalitativ
undersökning.  Därför  är  det  bättre  att  använda  öppna  frågor.  Öppna  frågor
uppmanar folk att svara med meningar, listor och berättelser, vilket ger djupare,
bättre och nya insikter. Öppna frågor är frågor som gör det möjligt för någon att
ge ett fritt formulärsvar. Stängda frågor kan besvaras med "Ja" eller "Nej", eller
de har en begränsad uppsättning möjliga svar (t.ex.: A, B, C eller Alla ovan).
Om du testar med fem användare är det inte intressant att rapportera att 60% av
användarna svarade ja på en viss fråga. Det ger ingen statistisk betydelse. Men
om du kan få användarna att prata djupt om en fråga, kan du helt enkelt få giltig
information från endast fem användare.[25]
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2.5 Innehållsanalys

En innehållsanalys är en vetenskaplig metod för att sammanfatta vilken form av
innehåll som helst genom att räkna olika aspekter av innehållet. Det används
vanligast till att undersöka och jämföra intervjuer, observationsprotokoll eller
tidningsartiklar. Det finns två typer av innehållsanalyser som kan utföras. En
kvalitativ eller en kvantitativ. En kvalitativ innehållsanalys används för att få en
djupare förståelse av innehållet, där texten kan tolkas utifrån teorier. Men en
kvantitativ innehållsanalys visar på förekomsten av data i ett utvalt material.
[26]
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3 Metod och verktyg
Kapitel 3.1-3.5 går igenom de metoder och verktyg som använts i detta projekt,
som gjort det möjligt att nå ett bra resultat.

3.1 A-frame

Det här ramverket passar bra till detta projekt av ett flertal anledningar. Den
använder samma syntax som HTML och kan därför konstrueras, utan problem, i
samma fil som resten av hemsidan. Detta gör det även möjligt att skriva koden i
PHP och dela upp det i objektorienterad stil om det önskas. I jämförelse med
andra ramverk är det lätt att lära sig och erbjuder en bra dokumentation. A-
frame  är  ”open  source”  med  en  licens  som  gör  det  möjligt  att  använda
ramverket utan kostnad. A-frame bygger på 3D biblioteket three.js och gör det
enkelt att bygga egna komponenter om någon funktionalitet skulle saknas[31].
Detta kommer resultera i att utvecklingstiden blir kortare och bidrar till högre
kvalitet på slutresultatet.

3.2 Verktyg för webbutveckling

Kapitel  3.2.1-3.2.2  går  igenom  två  verktyg  för  webbutveckling,  som  gjort
arbetet med en skarp hemsida lättsammare.

3.2.1 Bootstrap

Bootstrap  är  frontend-ramverk  för  snabbare  och  enklare  webbutveckling.
Bootstrap innehåller  HTML- och CSS-baserade mallar  för  de flesta  element
inom HTML och även tillhörande JavaScript-filer för vissa effekter. Bootstraps
element är redan från början designad för att vara responsiva och anpassad för
mobiler.  För  att  börja  använda  Bootstrap  krävs  bara  att  HTML dokumentet
inkluderar  fyra rader kod och därefter kan utvecklaren använda de definierade
klasserna. Detta verktyg används för att mer tid ska kunna spenderas på andra
saker än CSS.[27]

3.2.2 Deployer

Deployer är ett distributionsverktyg för PHP. Ett distributionsverktyg ger många
viktiga fördelar för utvecklare. Den ger utvecklare möjligheten att installera,
avinstallera  och  uppdatera  program  för  olika  utvecklingsmiljöer.  Som  till
exempel för olika testmiljöer eller för produktionsmiljön. Distributionsverktyg
minskar tiden i utvecklingen och minskar risken för fel genom att programvaran
enkelt  kan styras och konfigureras genom en implementations-fil.  Cybercom
använder detta verktyg och för att kunna distribuera hemsidan till deras server,
som gör hemsidan publik, var detta verktyg ett måste.[28][29]
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3.3 Projektledningsmetoder

Kapitel  3.3.1-3.3.3 täcker  de  projektledningsmetoder  som valts  för  projektet
och varför de valts. Allt för att göra utvecklingen lättare och mer effektiv.

3.3.1 MoSCow prioritering

”Must have,  Should have,  Could have,  Will  not have this time” (MoSCoW)
prioritering är en simpel och lättförståelig lista för prioritering. Den använder
fraser för att prioritera istället för siffror vilket gör att det lätt att förstå för både
projektledare och utvecklare hur saker ska prioriteras. Eftersom detta projekt är
brett och täcker webbutveckling, databaser, VR-funktionalitet, design med mera
passa denna metod bra för att få en överskådlig blick över vad som är högst
prioriterat.

3.3.2 Scrum

I det här projektet kommer scrum användas och har valts som metod för att få
bättre struktur på projektet och att lättare ge en överblick på vilka funktioner
som  kommer  vara  prioriterade  för  utveckling.  Med  hjälp  av  det  digitala
verktyget JIRA  kommer en digital ”scrum board” att skapas där Cybercoms
projektledare kommer ansvara ”backlogen” och sprintarna. Sprintarna kommer
vara 2 veckor där möten kommer hållas kontinuerligt. 

3.3.3 Extreme programming

”Extreme programming” är väldigt omfattande och innehåller många metoder.
De  flesta  metoder  är  även  riktad  till  att  arbeta  tillsammans  med  en  grupp
utvecklare, men det här projektet kommer endast ha en utvecklare. Därför har
endast  två  metoder  valts  som känns  relevanta,  för  att  höja  kodens  kvalité.
Refaktorering och simpel design. Dessa metoder går hand i hand och har valts
för  att  i  göra  slutresultatet  så  simpelt  som  möjligt.  Så  om  någon  annan
utvecklare tar över projektet i framtiden ska det vara lätt att förstå koden. 

3.4 Jakob Nielsens metoder för användartester

I  kapitel  ”2.4  Användartester”  kan  du  läsa  om  Jakob  Nielsens  teorier  om
användartester. Det här projektet kommer använda dessa teorier och metoder
för att förhindra att användartesterna utförs så effektivt som möjligt med så bra
resultat  som  möjligt.  De  metoder  som  kommer  appliceras  på  projektets
användartester  är  endast  använda  5  testpersoner.  Men  eftersom  projektet
kommer skapa tre  olika varianter  till  en VR-upplevelse kommer det  ske tre
olika  användartester,  därav  kommer  15  testare  användas  totalt.
Användartesternas frågeformulär kommer bestå av öppna frågor för att 5 testare
ska kunna bidra med så mycket feedback som möjligt.

Anledningen till att dessa metoder använda är för att användartesterna inte ska
använda onödiga resurser som är tidskrävande, så mer tid kan spenderas på att
fixa bristerna som användartesterna pekar på.
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3.5 Kvantitativ innehållsanalys

Den kvantitativa innehållsanalysen används för att jämföra skillnaden mellan
3D API:et WebGL och OpenGL. Anledningen till att just dessa två ska jämföras
är för att A-frame kör WebGL i bakgrunden och OpenGL är ett stort API för
skrivbordsapplikation som också är lätt att jämföra med WebGL. Eftersom att
dessa två 3D API:er är väldigt omfattande, passar en kvantitativ innehållsanalys
mycket bättre än en kvalitativ innehållsanalys, och har därför valt som metod.

14



Virtuella kontor i webbläsaren
Joakim Sundqvist 2018-03-26

4 Förstudier
Kapitel 4.1 innehåller förstudier som gjort på ramverket A-frame. Detta kapitel
är bra att läsa om läsaren vill utveckla egna kunskaper inom ämnet.

4.1 A-frame

Innan projektet kunde börja utvecklas var djupare kunskap om A-frame ett krav.
Deras dokumentation går igenom stegvis med exempel och instruktioner för att
få en bra förståelse för hela strukturen. I  kapitel ”4.1.1 Grunder” till  ”4.1.3
Three.js” finns information om den kunskap som är ett krav för att kunna börja
utveckla med A-frame samt information om hur det fungerar i bakgrunden.[18]

4.1.1 Grunder

A-frame  kan  utvecklas  med  ren  HTML-kod  och  därför  behöver  ingenting
installeras.  Det  enda  kravet  är  att  lägga  en  <script>-tagg  i  <head>  som
innehåller hela ramverket.

<script src="https://aframe.io/releases/0.8.0/aframe.min.js">
</script>

Därefter  kan  de  taggar  som är  unika  för  A-frame  användas  inom <body>-
taggen. Alla A-frame-taggar börjar med ett ”a” och de vanligaste taggarna är:

• <a-scene></a-scene>
Inom denna tagg definieras hela VR applikationen. Det får bara finnas
en <a-scene>-tagg i ett dokument.

• <a-box></a-box>
Den här taggen definierar en tredimensionell kub.

• <a-sphare></a-sphare>
Den här taggen definierar en tredimensionell sfär.

• <a-camera></a-camera>
Denna tagg definierar en VR-kamera.

Det finns såklart mer standardtaggar än dessa och alla standardtaggar i A-frame
kallas primitiver. Taggar och primitiver kan även, likt HTML, fyllas med olika
attribut  för  att  ange  vissa  standardvärden  och  stilar.  Till  exempel  kan  vi
definiera en kub med position, rotation och färg på följande vis:

<a-box position="-1 0.5 -3" rotation="0 45 0" color="#4CC3D9">
</a-box>

Det  finns  en  tagg  som  alla  primitiver  härstammar  från  som  kallas  för  en
entitets-tagg och skrivs på följande vis,  <a-entity></a-entity>. Att  alla andra
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primitiver är baserad på denna betyder att vi kan skapa vad som helst med hjälp
av attribut. För att skapa en kub av en entitets-tagg skriver vi på följande vis:

<a-entity geometry=”primitive: box;”></a-entity>

Dessa entitets-taggar  är basen till allt och är därför perfekt för att skapa egna
typer av objekt med eget beteende. Det går även att ange vilken typ av objekt
entiteten ska vara, genom att definiera vilken komponent det är. Se exempel
nedan:

<a-entity camera position="0 1.6 0"></a-entity>

Här  anger  vi  att  entiteten  ska  vara  en  VR-kamera  med  hjälp  av  ”camera”-
komponenten och därefter anges positionen med hjälp av attributet ”position”.
Om  inte  positionen  anges  så  innehåller  ”camera”-komponenten  ett
standardvärde, för positionen, på ”0 0 0”.

Med  hjälp  av  JavaScript  kan  man  även  definiera  egna  primitiver  och
komponenter.[30] Läs mer om detta i nästa kapitel.

4.1.2 JavaScript, primitiver och komponenter

Det är möjligt att utveckla sina egna primitiver och komponenter med hjälp av
JavaScript.  Men  projektet  använder  endast  externa  JavaScript-filer  som
innehåller  primitiver  och  komponenter  som  andra  har  skapat.  Inga
egenutvecklade primitiver och komponenter har utvecklats och därför kommer
detta  kapitel  (inklusive  underkapitel  ”4.1.2.1  Komponenter”  och  ”4.1.2.2
Primitiver”) endast täcka grundläggande information. Det är bra att ha kunskap
om det för att förstå hur saker och ting fungerar i bakgrunden.

4.1.2.1 Komponenter

Komponenter i A-Frame är JavaScript-moduler som kan blandas, matchas och
komponeras på entiteter för att bygga utseende, beteende och funktionalitet. Vi
kan  registrera  komponent  med  hjälp  av  JavaScript.  Komponenter  definieras
med ”AFRAME.registerComponent(<NAMN>, <OBJEKT>)”.  Vi  anger  först
namnet  på  komponenten,  som  kommer  att  användas  som  attributnamnet  i
HTML. Sedan, som andra argument, anger vi komponentdefinitionen som är ett
JavaScript-objekt  av  metoder  och  egenskaper.  Nedan  är  ett  simpelt  ”hello
world”-exempel:

AFRAME.registerComponent('hello-world', {
    init: function () {
         console.log('Hello, World!');
    }
});
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Denna komponent  kan därefter  användas  på följande sätt  i  HTML-filen och
kommer skriva ut ”hello world” i konsollen:

<a-scene>
    <a-entity hello-world></a-entity>
</a-scene>

Som tidigare nämnt kommer bara grundläggande exempel visas.

4.1.2.2 Primitiver

Primitiver är väldigt likt komponenter på många olika sätt. Största skillnaden är
att med hjälp av en primitiv har utvecklare möjligheten att skapa egna HTML-
taggar.

I kapitel ”4.1.1 grunder”, finns det några exempel på hur en box kan skapas.
Det är därför passande att ge ytterligare ett exempel med hjälp av en box. I
grund och botten är <box> en definierad primitiv i JavaScript och koden för det
ser ut som följande: 

AFRAME.registerPrimitive('a-box', extendDeep({}, meshMixin, {
    defaultComponents: {
        geometry: {primitive: 'box'}
    },

    mappings: {
        depth: 'geometry.depth',
        height: 'geometry.height',
        width: 'geometry.width'
    }
}));

Denna primitiv kan nu användas, precis som standard-taggen för en box, på
följande vis:

<a-box depth="1” height="1” width="1”></a-box>

Detta skapar en box som är 1 meter djup, hög och bred. För djupare information
finns  mer  information  i  dokumentationen  på  följande  länk:
https://aframe.io/docs/0.8.0/introduction/html-and-primitives.html 

4.1.3 Three.js

A-frame är ett ramverk som är baserat på 3D-biblioteket "Three.js". Det ger A-
frame full tillgång till detta API och med relativt simpla medel är det möjligt att
skapa  komponenter  och  primitiver  av  allt  som  finns  i  ”Three.js”.  Detta
resulterar  i  ett  simpelt  sätt  att  bidra  till  A-frame,  då  det  är  ett  open-source
projekt. A-frame är väldigt nytt och innehåller, i nuvarande skede, självklart inte
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allt som ”Three.js” erbjuder. Nedan är ett simpelt exempel hur man skapar en
egen  komponent  med  ett  egen  ljussken  som  är  hämtat  från  ”Three.js”-
biblioteket:

AFRAME.registerComponent('pointlight', {
    init: function () {
        this.el.setObject3D('light', new THREE.PointLight());
    }
});

Denna komponent kan därefter  användas  i  HTML-dokumenter med följande
kodrad:

<a-entity pointlight></a-entity>

Så simpelt är det att skapa något som använder sig av ”Three.js”. Självklart
finns  det  mer  komplexa  saker  som  API:et  erbjuder  men  med  detta  simpla
exempel är det lätt att förstå hur utvecklingsprocessen går till.[31]
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5 Konstruktion och implementation
Kapitel 5.1-5.3 innehåller information om hur det grafiska gränssnittet ser ut i
VR-upplevelsen,  hur projektet  konstruerats  med hjälp av ramverket  A-frame
och ett exempel på kodstruktur för ett virtuellt  kontor.

5.1 Användargränssnitt i VR

I VR-upplevelsen finns det tre olika symboler som det  går att interagera med.
En  symbol  för  att  förflytta  sig,  en  förflytta  sig  upp/ner  för  trappor  och  en
symbol för att visa information.

Figur 2: Symboler som finns i VR-upplevelsen

Dessa symboler, i figur 6, är vita men har en subtil skuggning som gör att de
syns bättre med ljus bakgrund. Dessa symboler går att interagera med men med
olika metoder beroende på vilken plattform användaren använder sig av.

Vid  interaktion  med  den  sista  symbolen,  även  kallat  informationssymbolen,
dyker ett nytt gränssnitt upp där information visas och backgrundsbilden blir
mörkblå. Bakgrundsbilen blir mörkblå för att skapa högre kontrast till texten så
den ska bli mer lättläst. Det dyker även upp en symbol med ett kryss i med en
rosa färg. 

Figur 3: Symbol för att stänga information i VR-upplevelsen

Den rosa färgen, i figur 7, är där för att det ska bli tydligare att användaren
stänger  något.  När  användaren  interagerar  med  denna  kryssymbol  döljs
informationen och bakgrundsfärgen blir normal igen.
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Figur 4: Symbolerna i VR-upplevelsen

I figur 8 syns alla tre symboler. Eftersom det är VR och ett 360-foto går det
självklart att titta runt och det existerar fler symboler bakom ”ryggen”.

Figur 5: Efter interaktion med informationssymbolen

Figur  9  illustrerar  hur  det  ser  ut  om  användaren  interagerat  med
informationssymbolen till höger. Den mörkblå färgen, den rosa färgen och den
ljusblå färgen är tagna från designen från resten av hemsidan. Det är för att VR-
upplevelsen tillsammans med resten av hemsidan ska ge ett helhetsintryck och
användare ska förstå att de hör ihop. Användargränssnittet ser likadant ut för
alla plattformar, dator, mobil, Google Cardboard, HTC Vive med fler. Det är
bara interaktionen som skiljer dem åt och det går att läsa om i kapitel 5.1.1-
5.1.3.
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5.1.1 Webbläsare dator

I en webbläsare på en dator interagerar användaren med sin mus. Genom att
klicka, hålla in och dra i sidled går det att titta sig omkring.

Figur 6: Hur VR-upplevelsen ser ut i en webbläsare för datorer

För att interagera med de olika symbolerna utförs ett simpelt vänsterklick med
musen. Funktionaliteten påminner mycket om Google Street View.

5.1.2 Webbläsare mobiltelefon

Om användaren använder sig av en mobiltelefon så går det att se sig omkring på
två olika sätt. Den första och mest naturliga metoden är att rikta telefonen i den
riktning  du  vill  titta.  Om användaren  roterar  sig  fysiskt  så  roterar  bilden  i
enheten. Det är möjligt genom telefonens inbyggda accelerometer och känslan
är jämförbart med att ta ett fotografi. Men om användaren inte har möjlighet att
stå upp och rotera kroppen fysiskt i 360 grader, till exempel om användaren
sitter på en buss, då finns ett andra alternativ. Det går även att rotera bilden
genom att dra fingret i sidled, även kallat ”swipa”. Men för att titta upp och ner
så måste telefonen röras fysiskt upp och ner, det går alltså bara att ”swipa” i
sidled.

I den mobila versionen dyker det även upp en cirkel i mitten av bilden. Den
cirkeln simulerar och fungerar som en mus. 

Figur 7: Hur VR-upplevelsen ser ut i en webbläsare för mobiltelefoner

Den är alltid centrerad i bilden och genom att placera den över någon av de
symbolerna  som  går  att  interagera  med  startas  en  timer.  Efter  en  sekund
simuleras ett klick. Detta möjliggör interaktion utan något knapptryck och är
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perfekt  till  de som upplever detta  genom ett  par VR-glassögon som Google
Carboard och det inte gå att komma åt skärmen med sina fingrar. Den mobila
versionen fungerar likadant med eller utan VR-glasögon.

Figur 8: Hur VR-upplevelsen ser ut i en webbläsare för mobiltelefoner

I figur 11 syns cirkeln i mitten av bilden och om den placeras över en symbol
ändrar  den  färg  för  att  användaren  ska  förstå  att  timern  för  ett  klick  har
påbörjats.

5.1.3 HTC Vive, Oculus Rift och Windows Mixed Reality

Om  användaren  har  tillgång  till  ett  mer  avancerade  VR-glasögon  som  till
exempel HTC Vive, Oculus Rift eller Windows Mixed Reality som det finns
tillhörande rörelsekontroller till, då interagerar användaren med ett par digitala
händer. Dessa digitala händer är vita och följer dina verkliga händers position,
förutsatt att du har rörelsekontrollerna i dina händer. De digitala händerna har
en  blå  laserstråle  som  riktas  åt  det  håller  användaren  riktar  sin  hand/dit
användaren pekar. Genom att peka på en symbol, som går att interagera med,
med laserstrålen och därefter klicka med sitt pekfinger så interagerar man.
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Figur 9: Hur VR-upplevelsen ser ut i  HTC Vive

Figur 12 illustrerar hur en digital hand ser ut med sin blåa laserstråle och är ett
klick ifrån att  byta plats  i  det digitala kontoret.  Att  se sig omkring fungerar
precis likadant som med mobil men använder sig av sensorer för att avgöra
vilket håll användaren tittar åt och speglar detta i det digitala kontoret.

5.2 Implementation av A-frame

Som tidigare nämnt har A-frame varit  en stor del av detta projekt.  I kapitel
5.2.1-5.2.3 nämns vilka A-frame komponenter som använt för att implementera
vissa  funktioner,  hur  PHP  använts  för  att  göra  koden  objektorienterad,
dokumentation för dessa PHP klasser och en överblick över strukturen för hur
dessa klasser använts för att skapa en virtuell version av Cybercoms kontor.

5.2.1 Externa komponenter

Det  finns  tre  externa  A-frame  komponenter  som  använts  i  projektet  som
möjliggjort  olika  funktioner  i  projektet.  Dessa  komponenter  heter  ”aframe-
event-set-component”,  ”aframe-look-at-billboard-component”  och  ”aframe-
template-component”.  I  kapitel  5.1.1.1-5.1.1.3 går  det  att  läsa om hur  dessa
komponenter fungerar och hur de bidragit till detta projekt.

5.2.1.1 aframe-event-set-component

Denna  komponent  tillåter  att  registrera  händelsehanterare  direkt  i  HTML-
dokumentet istället för i JavaScript. Det finns olika händelsehanterare så som
"click", "mouseenter", "mouseleave", "mousedown", "mouseup" och "fusing".
Notera att händelsehanteringen fungerar både för vanlig mus och även för A-
frames  inbyggda  mus  som  är  anpassad  för  VR.  Dessa  händelsehanterare
möjliggör att ändra på olika egenskaper i i sig själv eller andra objekt.
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Komponentens deklaration ser ut på följande vis:

<a-entity
    event-set__<NAME>="_event: <EVENT>; <PROPERTY>: <VALUE>;">
</a-entity>

Så till exempel om vi vill göra ett osynligt objekt synligt när vi placerar musen
över det kan vi skriva på följande vis:

<a-entity
    event-set__makevisible="_event: mouseenter; visible: true;">
</a-entity>

Denna komponent används till väldigt många saker som är sammanställt nedan.

A-frames inbyggda mus

Figur 10: Illustration för den inbyggda musen i A-frame

Detta objekt använder komponenten för att ändra färg på musen när den ligger
över interaktiva symboler, för att göra det mer tydligt att det går att interagera
med objektet. Se figur 13.

event-set__1="_event: mouseenter; material.color: #01D1c1;"
event-set__2="_event: mouseleave; material.color: #fff;"

Teleporter

Figur 11: Symbol för teleporter

Teleportern använder event-set-komponenten till att byta scen när den klickas
på.  Det  ger  en  illusion  av  att  användaren  förflyttar  sig  i  kontorslandskapet.
Eftersom  teleportersymbolen  växer  när  musen  ligger  över  den  ser  denna
komponent även till att storleken (8, 8, 8) återställs när klicket är utfört.

event-set__1="_event: click; _target: #scene;
    template: src: #${goto}";
event-set__2="_event: click; scale: 8 8 8;"
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Trappa

Figur 12: Symbol för trappa

Trappan fungerar exakt  likadant  som teleportern och använder exakt  samma
event.

Information

Figur 13: Symbol för information

Informationsknappen  visar  informationstexten  och  stängningsknappen  och
byter även bakgrundsfärg, vid klick-event.

event-set__1="_event: click; _target: #${id}-close;
    visible: true;"
event-set__2="_event: click; _target: #${id}-base;
    visible: true;"
event-set__3="_event: click; _target: #main-bg; color: #00224D;"

Stängningsknapp

Figur 14: Symbol för att stänga information

Stängningsknappen som visar vid klick på informationsknappen gör självfallet
det motsatta och döljer allting igen inklusive sig själv.

event-set__1="_event: click; _target: #${id}-close;
    visible: false;"
event-set__2="_event: click; _target: #${id}-base;
    visible: false;"
event-set__3="_event: click; _target: #main-bg; color: #FFF;"

Denna komponent har förenklat arbetet oerhört mycket då det finns många 
olika event att hantera.[32]

5.2.1.2 aframe-look-at-billboard-component

Denna komponent är till för att få objekt att vända mot ett annat objekt eller
position eller för vända objektet mot den aktiva kameran. Den använder three.js
metod Object3D.lookAt (). I detta projekt är det intressant att få ytor att vända
sig mot den aktiva kameran. Varje symbol uppfattas som tvådimensionella men

25



Virtuella kontor i webbläsaren
Joakim Sundqvist 2018-03-26

är i själva verket tredimensionella och den här komponenten löser problemet att
manuellt behöva ställa in rotation och rikta varje symbol mot kameran.[33]

För att få en yta eller ett objekt att rikta sig mot kameran används komponenten
”billboard”  på  den  entitet  som  ska  ha  denna  egenskap.  Till  exempel  på
teleporterentiteten:

<a-entity class="teleporter" class="visible-interaction"
    id="${id}" position="0 0 -95" scale="8 8 8"
    geometry="primitive: plane"
    material="transparent: true; shader: flat; src: #go-here-icon"
    billboard
    event-set__1="_event: click; _target: #scene;
        template: src: #${goto}";
    event-set__2="_event: click; scale: 8 8 8;">
</a-entity>

5.2.1.3 aframe-template-component

Detta  är  en mallkomponent  för  A-frame som tillåter  utvecklare att  definiera
mallar som kan återanvändas på flera ställen i en scen, som en endast entitet. En
mall påminner om ett objekt i objektorienterad programmering men tillåter inte
att skapa mallar i en mall. Det går även att skicka in argument för att få olika
beteenden på olika instanser. Den här komponenten är hjärtat i hela projektet
och  med  hjälp  av  den  har  mallar  skapats  för  hela  scener,  teleporter,
informationsrutor med tillhörande knappar. Detta på grund utav att dessa typer
av objekt återanvänds ofta i hela projektet. Nedan är ett simpelt exempel på hur
en enklare scen kan se ut genom en mall:

<script id="scene1" type="text/html">
    <a-sky id="main-bg" src="#kontor/1/360-images/1.JPG";></a-sky>
    <a-entity class="transp"
        template="src: #teleporter" data-rot="-13.5 -1 0"
        data-id="component-0" data-goto="scene2">
    </a-entity>
</script>

En mall definieras inom vanliga <script>-taggar som tilldelas ett id som sedan
används vid instansieringen. Instansieringen går till på följande vis (notera id:t
”#scene1”):

<a-entity id="scene" position="0 1.7 0" template="src: #scene1">
</a-entity>

För att byta scen nu krävs endast att byta värde på attributet ”template” till ett
annat id. Att byta scen annars blir snabbt väldigt avancerat och grötigt med A-
frame. Därför är detta en viktig extern komponent.[34]
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5.2.2 Kodstruktur

Som nämnt tidigare skriva A-frame med HTML-kod och det har många fördelar
som till  exempel  att  det  är  simpelt  och lätt  att  lära  sig.  Det  går att  hantera
taggarna med JavaScript DOM och eftersom det är till för webbutveckling kan
man se det som ett  tillskott  till  vanliga HTML-taggar.  Men en nackdel med
HTML är att det inte är objektorienterat. Detta ställer högre krav på utvecklare
och det kan bli jobbigt om det ska vara dynamiskt, som i detta projekt.

Lyckligtvis fungerar det precis som vanlig HTML på alla sätt och vis och det
går därför att använda sig av PHP för att konvertera koden till objektorienterad
kod. För att det ska bli möjligt krävs dock att varje klass har en funktion som
returnerar  objektet  som  en  HTML-sträng  som  bygger  VR  upplevelsen  på
hemsidan.

De  klasser  för  VR  upplevelsen  som  skapats  i  PHP  är  ”VrInformation”,
”VrOffice”, ”VrScene”, ”VrStair” och ”VrTeleporter”. Tack vare detta kommer
det vara enkelt att skapa nya kontorslandskap, då detta byggs helt och hållet
med PHP-objekt. Koden nedan visar ett exempel hur ett kontor kan byggas som
har två scener:

$scene1_ID = 'scene1';
$scene2_ID = 'scene2';

$scene1 = (new VrScene($scene1_ID, "kontor/1/360-images/1.JPG"))
    ->addTeleporter(new VrTeleporter($scene2_ID, -13.5, -1));

$scene2 = (new VrScene($scene2_ID, "kontor/1/360-images/2.JPG"))
    ->addTeleporter(new VrTeleporter($scene1_ID, -12, 168))
    ->addInformation(new VrInformation("Toaletter", -7, 187));

echo (new VrOffice())
    ->addScene($scene1)
    ->addScene($scene2)
    ->setInitScene($scene3)
    ->getHTMLString();

För  att  få  djupare  förståelse  för  kodexemplet  ovan,  läs  nästa  kapitel  ”5.2.3
Dokumentation” som beskriver varje klass och deras funktioner.

5.2.3 Dokumentation

I  Bilaga  D:  ”Dokumentation  för  projektets  PHP klasser”  kan  du  läsa  om
dokumentation  för  de  PHP-klasser  som  skapats  för  att  få  A-frame
objektorienterat.  Denna  dokumentation  ger  också  djupare  kunskap  om  en
utvecklare vill skapa ett nytt virtuellt kontor. Värt att nämna är att alla metoder
och funktioner, i klasserna, inte används i projektet men finns där för att vara
redo för framtida implementationer. Dokumentationen täcker följande klasser:
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• VrOffice

• VrScene

• VrTeleporter

• VrStair

• VrInformation

5.3 Prototypens struktur

Hela projektets prototyp inklusive hemsidan innehåller 47 filer med totalt 4528
rader kod. Den största delen av detta är koden för A-frame. Figur 18 ger en
överblick över vilka språk som projektet är konstruerat med.

-------------------------------------------------------------------------------
Language                     files          blank        comment           code
-------------------------------------------------------------------------------
PHP                             30            429             25           2505
CSS                              5            160              6            961
HTML                             4             71             22            695
JavaScript                       7             89             19            366
JSON                             1              0              0              1
-------------------------------------------------------------------------------
SUM:                            47            749             72           4528

Figur 15: Statistik över antal rader kod för varje programmeringsspråk

Prototypen  innehåller  ett  exempel  på  ett  kontor  som går  att  uppleva  i  VR.
Kontoret som konstruerats i VR är Cybercoms egna kontor i Sundsvall. För att
göra detta har klasserna som nämns i kapitel ”5.2.3 Dokumentation” använts. I
det här kapitlet kan du läsa om strukturen för hur  kontoret skapats, för att få en
övergripande  bild  hur  projektets  VR-upplevelse  är  uppbyggt.  Cybercoms
virtuella  kontorslandskap  är  uppbyggt  av  en  VrOffice,  sju  VrScene,  13
VrTeleporter, två VrStair och åtta VrInformation. I nästkommande kapitel ”5.3.1
Kontoret”  och  ”5.3.2  Scener”  kan  du  läsa  ingående  hur  dessa  klasser  har
använts och vad de innehåller.
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5.3.1 Kontoret

Figur 16: Övergripande struktur för Cybercoms kontor i VR

Kontoret  består  av  en  instans  av  VrOffice  och  innehåller  sju  instanser  av
VrScene. Scenerna representerar olika platser i Cybercoms kontor i Sundsvall.
Användaren får börja sin upplevelse i ”scene3” som representerar Cybercoms
entré.  Värt  att  notera  är  att  variablernas  namn  känns  repetitiva  och  dåligt
namngivna, men detta beror på att vissa namn genereras automatiskt och det att
kan vara svårt att namnge olika platser på ett kontor. Dessa sju scener och vad
de i sin tur innehåller, går att läsa om i nästa kapitel ”5.3.2 Scener”.

5.3.2 Scener

Figur 17: Struktur för första scenen i Cybercoms kontor
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Den första instansen av VrScene som heter ”scene1” är den minsta scenen i hela
kontoret och innehåller bara en instans av en VrTeleporter som tar användaren
till ”scene2”.

Figur 18: Struktur för andra scenen i Cybercoms kontor

Den andra instansen av VrScene heter ”scene2” och innehåller tre instanser av
VrTeleporter  som  tar  användaren  till  ”scene1”,  ”scene3”  och  ”scene4”.
”scene2”  innehåller  även  en  instans  av  en  ”VrInformation”  som  i  sin  tur
innehåller information om att det finns en grupp toaletter vid den platsen på
kontoret.
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Figur 19: Struktur för tredje scenen i Cybercoms kontor

Den tredje instansen av VrScene heter ”scene3” och innehåller tre instanser av
VrTeleporter  som  tar  användaren  till  ”scene2”,  ”scene4”  och  ”scene5”.
”scene3”  innehåller  även  två  instanser  av  ”VrInformation”  som  i  sin  tur
innehåller information om att det finns ett Playstation och ett pingisbord vid den
här platsen på kontoret.
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Figur 20: Struktur för fjärde scenen i Cybercoms kontor

Den fjärde instansen av VrScene heter ”scene4” och innehåller tre instanser av
VrTeleporter  som  tar  användaren  till  ”scene2”,  ”scene3”  och  ”scene5”.
”scene4” innehåller även en instans av ”VrInformation” som i sin tur innehåller
information om att det finns en toalett vid den platsen på kontoret.
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Figur 21: Struktur för femte scenen i Cybercoms kontor

Den  femte  instansen  av  VrScene  heter  ”scene5”  representerar  köket  och
lunchområdet och innehåller två instanser av VrTeleporter som tar användaren
till ”scene4” och ”scene6” och en instans av VrStair som tar användaren till
”scene7”, som representerar övervåningen. ”scene5” innehåller även en instans
av  ”VrInformation”  som  i  sin  tur  innehåller  information  om  att  det  finns
källsortering vid den platsen på kontoret.

Figur 22: Struktur för sjätte scenen i Cybercoms kontor

Den sjätte instansen av VrScene heter ”scene6” och innehåller en instans av
VrTeleporter  som tar  användaren  till  ”scene5”.  ”scene6”  innehåller  även  en
instans av ”VrInformation” som i sin tur innehåller information om att det finns
ergonomiska sittbollar på kontoret.
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Figur 23: Struktur för sjunde scenen i Cybercoms kontor

Den sjunde  och  sista  instansen  av  VrScene  representerar  övervåningen  och
heter ”scene7”. Den innehåller en instans av VrStair som tar användaren till
”scene5”. ”scene7” innehåller även två instanser av ”VrInformation” som i sin
tur innehåller information om att det finns ”Virtual reality headset” och att det
sitter en ruggigt bra programmerare vid den här platsen på kontoret.
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6 Resultat
Kapitel  6.1-6.4  går  igenom resultaten,  som är  kopplad  till  de  konkreta  och
verifierbara målen, från kapitel 1.4.

6.1 Implementation

Angående det första och andra målet i kapitel ”1.4 Konkreta och verifierbara
mål”:

1. Implementera  alla  punkter  under  följande  kategorier  ”Must  have”,
”Should  have”,  ”Could  have”,  från  MoSCoW-listan.  Bilaga  A:
”MoSCoW prioritering”.

2. Virtual  reality upplevelsen  ska  kunna upplevas  med HTC Vive,  i  en
webbläsare på en en smartphone och i en vanlig webbläsare på en PC.

För  att  se  vilka  funktioner  som  MoSCoW-listan  innehåller,  se  Bilaga  A:
”MoSCoW  prioritering”.  Alla  funktioner  som  är  märkt  med  ”Must  have”,
”Should have” och ”Could have” har implementerats framgångsrikt. Ingen av
funktionerna märkt med ”Won´t have this time” implementerades men lämnar
rum för en skarp version av projektet i framtiden.

Detta betyder att 37 av 41 (90,2%) funktioner implementerats och bland dessa
ingår funktioner för att täcka mål två. Därav är både mål ett och två avklarade.

6.2 Användartester

Angående det tredje och fjärde målet i kapitel ”1.4 Konkreta och verifierbara
mål”:

3. Alla  testanvändare  ska,  med  en  lättare  beskrivning,  förstå  hur
navigeringen fungerar i HTC Vive, på en webbläsare på en smartphone
och i en vanlig webbläsare på en PC.

4. Alla testanvändare ska lösa den angivna uppgiften i användartestet, som
innefattar alla funktioner.

En  sammanfattning  av  användartesterna  finns  i  ”Bilaga  B:  Användartester”.
Användarna  fick  i  uppgift  att  hitta  Joakim  (utvecklare  av  detta  projekt)
någonstans i det virtuella kontoret. Detta kommer kräva att folk interagerar med
teleportering, trappor och informationsrutor, dvs. alla funktioner som finns.

100% av  alla  användare  på  alla  plattformar  löste  uppgiften  med  en  lättare
beskrivning innan, utan att någon fråga besvarades mitt i testet. Det var endast
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en person som observerades som verkade ha problem med att interagera med
objekt, men det var ett resultat av att uppgiften missuppfattats. Därav har både
mål tre och fyra uppnåtts.

6.3 Implementation efter användartester

Angående det femte målet i kapitel ”1.4 Konkreta och verifierbara mål:

5. Utifrån  användartesterna  kommer  de  brister  som  observerats  att
åtgärdas, om det är möjligt att åtgärda endast via programmering.

En  sammanfattning  av  användartesterna  finns  i  ”Bilaga  B:  Användartester”.
Efter utförda användartester och observationer togs en lista togs fram med de
brister som användartesterna visade på som bör kunna korrigeras med hjälp av
kodändringar. Det finns mer brister som inte går att ändra med bara hjälp av
kod såsom bildkvalitet,  3D renderingar  osv.  men dessa funktioner finns inte
med i listan nedan.

• Dölj informationssymbolen när informationen visas eller gör den grå för
att göra det tydligare att den inte längre går att interagera med

• Gör bakgrunden mindre mörk när informationen visas för att göra det
mindre desorienterande när man stänger informationsrutorna

• Lägg till mer information i informationsrutorna så dem känns relevanta
och mer intressanta

Figur 24: Före och efter, efter korrigeringar

Dessa  brister  har  ändrats  efter  användartester  genom  att  göra  att
informationssymbolen blir  nu grå och bakgrunden blir  en ljusare blå-färg än
innan,  när  informationen  visas.  Mer  information  är  även  tillagd  i  samtliga
informationsrutor.  Därför  anses  mål  fem  vara  uppnått.  I  figur  23  syns
skillnaden, före och efter korrigeringar.

6.4 Jämförelse mellan WebGL och OpenGL

Angående det sjätte och sista målet i kapitel ”1.4 Konkreta och verifierbara mål:

6. Ta reda  på  hur  mycket  funktionalitet  som saknas  i  3D grafik  API:et
WebGL, jämfört med OpenGL.
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En sammanfattning av jämförelsen finns i ”Bilaga C: WebGL 1.0 vs OpenGL
4.5”.  Totalt  har  440  funktioner  undersökts.  WebGL har  113  funktioner  och
OpenGL har 440 funktioner. Av dessa 440 funktioner har båda biblioteken 113
funktioner gemensamt, vilket motsvarar alla funktioner i WebGL. Med andra
ord så saknar WebGL ungefär 74% av alla funktioner innan den kan leverera en
lika  komplett  3D-upplevelse  i  webbläsaren  jämfört  med  en  vanlig
skrivbordsapplikation. Detta är mycket men betyder inte att WebGL är odugligt.

Figur 25: Statistik för antal funktioner i OpenGL och WebGL

Jämförelsen  har  gått  igenom samtliga  funktioner  och resultatet  visar  att  det
saknas en stor del i WebGL jämfört med OpenGL och därför anses mål sex vara
avklarat.
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7 Slutsatser
Kapitel 7.1-7.6 går igenom slutsatser och diskussioner angående resultaten och
projektet överlag.

7.1 Den slutgiltiga prototypen

Fokusen på denna rapport har till stor del varit VR. Men mycket arbete runt
ikring  detta  har  utförts  som  t.ex.  webbdesign  och  serverprogrammering.
Överlag är jag väldigt nöjd med den slutgiltiga prototypen och med det menar
jag hela hemsidans utseende, funktionalitet och vision. Större delen är som sagt
en prototyp och de flesta knappar och länkar leder ingenstans. En del av målet
med designen var att locka en yngre publik som studerar på universitet och det
tycker jag personligen att den gör. Prototypen består av en startsida, en sida som
är  anpassad  till  den  inloggade  användare,  en  chatt,  en  sökmotor  och  en
profilsida för användaren.

Hemsidan är responsiv och ser bra ut på alla enheter och webbläsare. Startsidan
påminner mycket om ”streaming”-tjänster med ett flöde som varierar i storlek
för att fånga användaren och uppmana att fortsätta skrolla ner för att upptäcka
vad sidan mer har att erbjuda.

Figur 26: Projektets startsida

På startsidan finns det en liten del som drivs av ramverket A-frame och det syns
i bilden ovan. Det som ligger som bakgrund är uppbyggt med hjälp av A-frame
och i en webbläsare på en dator gör den inget mer intressant än att rotera en
360-graders foto. All VR funktionalitet är borttaget och den går inte att starta i
helskärmsläge  men ger  ändå  en  häftig  effekt.  På  en  mobiltelefon dock,  blir
effekten häftigare då 360-fotot då är kopplat till accelerometern och det går att
se sig omkring i 360-fotot genom att rikta telefonen åt olika håll. Det finns en
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till sida som utnyttjar A-frame, som också är den största delen i projektet och
det är på företagssidan, där företag ska kunna visa upp hela sitt kontor i VR.

Figur 27: Projektets sida för Cybercoms kontor i Sundsvall

På den här sidan går det att läsa om kort om företaget, se bilder från kontoret,
läsa  om  vad  som  finns  i  närheten,  en  karta  med  adress  och  även
kontaktuppgifter. I framtiden ska man även kunna följa dessa företag för att
sedan få notifikationer om de lägger ut nya tjänster,  men just  nu har ”följ”-
knappen ingen funktionalitet.  Men hjärtat i den hela är ju längst upp. Själva
VR-upplevelsen. Längst ner i det högra hörnet finns en knapp som aktiverar
VR-läget  och  om  det  inte  finns  några  VR-glasögon  inkopplade  startas
upplevelsen helt enkelt i ett helskärmsläge.

Förutom VR-delen i prototypen finns en vision om en hemsida som erbjuder
innovativa och nya sätt att utforska och hitta nya företag och startsidan ger en
väldigt bra överblick på hur detta kan se ut. Där finns det rubriker som t.ex.
utvalda arbetsplatser, senast tillagt, populärt, nära dig, månadens annonser, sista
chansen, hetaste företagen osv.

Jag personligen skulle vilja att denna tjänst skulle finnas på riktigt för jag har
ingen större koll, i dagsläget, på vad det finns för företag i Sundsvall. Det skulle
även vara roligt att utforska olika arbetsplatsers kontor för att se hur lyxigt dom
har det som t.ex. på Dice i Stockholm, en drömarbetsplats sedan barndomen.
Jag  ser  potentialen  att  plattformen  skulle  kunna  ha  samma  effekt  som
mäklarhemsidan Hemnet, där människor slötittar på olika fina bostäder fast de
inte  aktivt  söker  efter  en  bostad.  Det  är  något  som lockar  med  att  titta  på
exklusiva platser och hem för att drömma sig bort. Jag ser både nytta och nöje
med den här typen av media. Om den här plattformen blir verklighet tror jag
verkligen att den har potential till att bli framgångsrik.

Prototypen kan testas på: http://mms.cybercomkund.se/ 
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7.2 A-frame som verktyg

Efter att ha lärt mig, jobbat och kodat med A-frame i drygt två månaders tid har
jag fått en bra bild över hur det fungerar. Jag har fått en egen uppfattning om
vad jag tycker om ramverket och hur det är att jobba med som jag vill dela med
mig av. Överlag är det ett väldigt trevligt ramverk att jobba i. A-frame är som
nämnt i rapporten ”open-source”, det är lätt att komma in i och det är lätt att
förstå hur det är uppbyggt i sin djupare nivå. Detta resulterar även i att det är
lätt att bidra till projektet, om så önskas. VR har nyligt blivit en stor sak och VR
i webbläsaren är självklart ännu nyare. A-frame är endast i version 0.8 och är
ännu inte färdigt. Samma sak gäller för andra VR-ramverk, men utvecklingen
går  snabbt  framåt.  Under  projektets  gång  bidrog  jag  med  två  bugg-
rapporteringar på deras GitHub-sida.

Fördelarna med A-frame är framförallt att det är lätt att lära sig men är ändå
kraftfullt, samma kod fungerar till alla enheter, det finns många som utvecklar
användbara  komponenter  och  den har  bra  dokumentation.  Att  den  använder
HTML-syntax har både fördelar och nackdelar. Fördelarna med det är att det
går att skriva koden direkt i HTML-dokumentet och om man redan vet hur man
skriver HTML-kod så kan man komma in i A-frame direkt. En mindre fördel
som ändå  är  värd  att  nämna,  är  att  man  är  inte  låst  till  att  utveckla  VR-
upplevelser. Precis som jag gjorde i projektet går det till exempel att skapa en
bakgrundsbild av ett 360-foto, som roterar. Det finns många möjligheter.

De största nackdelarna med A-frame är att det är så pass nytt att det är stor
chans att man stöter på buggar som man tvingas arbeta runt. Som jag nämnde
tidigare finns det även nackdelar med att den använder HTML-syntax. HTML
är  ett  så  kallat  ”markup  language”  och  det  gör  att  det  inte  går  att  skriva
objektorienterad kod. Därför drar jag slutsatsen att det passar mindre bra till
större och mer omfattande projekt. Det här problemet löste dock jag genom att
bryta upp det till objektorienterad kod med hjälp av PHP. Nu när projektet är
slut och jag har lärt mig mer om A-frame, tror jag det skulle vara bättre att göra
det  objektorienterat  med  hjälp  av  JavaScript,  som  driver  hela  ramverket  i
bakgrunden.

Jag är glad över att få ha arbetat med A-frame. Det känns som en rolig och bra
erfarenhet och det är definitivt ett ramverk jag kommer skapa nya intressanta
projekt med i framtiden.

7.3 Tankar kring WebGL

WebGL har  varit  en relevant  sak att  undersöka i  projektet  för  att  det  är  en
standard för 3D på webben och A-frame, i sin tur, använder 3D funktionalitet
från WebGL. Så om WebGL blir bättre ger det mer möjligheter till ramverk som
A-frame. Det ger potential att kunna skapa mer avancerad funktionalitet och
bättre optimering. Men precis som resultatet tyder på så har WebGL långt kvar
att gå om man jämför med andra standarder för skrivbordsapplikationer. Men
jag förutspår att  dessa två medier kommer bli mer och mer lik varandra för
varje dag som går. Det blir mer och mer applikationer som bara utvecklas som
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webbapplikationer och det skulle förvåna mig om inte samma sak börjar ske för
3D applikationer. I framtiden kanske alla avancerade och krävande datorspel
ligger på en domän, så det går att spela vart som helst utan att behöva installera
något.

Men även om WebGL saknar mycket är det fortfarande väldigt kraftfullt. Det är
fortfarande möjligt att skapa komplexa 3D miljöer och utvecklare kan komma
långt med teknologin som finns.

Jag har inte hittat någon lista som liknar den jag tagit fram i resultatet och det
känns  som  jag  bidragit  till  datatekniken  genom  att  göra  det  enklare  för
utvecklare att gå en bra överblick till vilka funktioner som saknas i WebGL. Jag
la ner mycket tid på att gå igenom samtliga 450 funktioner och listan ger en
tydlig överblick på hur mycket som saknas.

7.4 Virtual reality i webbläsaren

I det här projektet användes A-frame till att utveckla en liten del av en hemsida
men  jag  ser  att  det  finns  mer  potential  än  så  för  VR  i  webbläsaren.  Jag
föreställer mig att skapa en hel hemsida i VR där knappar och information flyter
i en 3D värld som användaren kan utforska och interagera med.

VR har fortfarande inte riktigt slagit igenom än och det kommer troligtvis ta
några år till innan det gör det. Men att det kommer slå igenom är jag säker på.
Jag tror att största problemet idag är att det känns fortfarande som okänd mark,
folk  är  inte  riktigt  säker  på  vad  det  är  och  de  VR-glasögon  som erbjuder
tillräckligt bra upplevelser är väldigt dyra. Men den dagen som det kommer bli
billigt, tillgängligt och det blir populärt, då kommer teknologin vara redo och
välutvecklad.

Jag tror att hemsidor i VR kommer vara ett nytt sätt att uppleva, interagera,
socialisera sig och lära sig saker på internet. I framtiden när det är tillräckligt
många som äger ett par VR-glasögon kanske vi får se hemsidor som anpassar
sig till VR om den känner av att du använder det. Precis som hemsidor idag är
responsiva för mobiltelefoner, kan det bli en liknande funktion för VR.

7.5 Användartester och framtida implementationer

Som jag skrivit om i rapporten har jag jobbat med Jakob Nielsens teorier och
metoder för användartesterna. Nu har jag inget att jämföra med men vill nog
påstå att det har känts väldigt bra. Alla teorier har känt logiska, är fokuserad på
att inte göra onödigt arbete och har gett mig en ny syn på hur man ska utföra ett
användartest. Det jag har lärt mig i det här projektet är bara en bråkdel och jag
kommer läsa mer om hans teorier för att förbättra mina kunskaper ytterligare i
framtiden.

Resultatet  det gav var lätt  att  gå igenom för att  hitta brister,  men målet var
begränsat  till  att  korrigera  saker  som  går  att  korrigera  med  endast  kod.
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Resultatet visade på mer brister och önskemål som kräver mer än kod som t.ex.
bättre bildkvalitet, mer ytor att utforska, spela in informativa videos som visas i
informationsboxarna  med  mer.  Detta  skapade  en  bra  insikt  i  framtida
implementationer  och  möjligheter.  Nedan  är  en  lista  med  några  idéer  till
framtida implementationer i VR-upplevelsen:

• Ta  360-foton  med  bättre  kamera  –  Den  kameran  som  används  i
dagsläget  är  en  Samsung  Gear  360  och  är  en  av  de  billigaste
alternativen.  En ny bättre  kamera skulle höja upplevelsen.  Men ännu
bättre skulle vara om man använde sig av en 3D skanner som skannar
rum. Detta skulle möjliggöra att användaren kan röra sig fritt och titta
närmare på saker som vissa testare önskade. Men en sån 3D skanner är
inte billig.

• Bättre  handmodeller  för HTC-vive – Om man använder  sig av HTC
Vive  eller  andra  mer  avancerade  VR-glasögon,  då  får  man  ett  par
digitala händer. Dessa händer är vit och väldigt dåligt modellerade men
de ingår i A-frame ramverket. Dessa modeller skulle kunna bytas ut mot
något egenmodellerat som ser bättre ut.

• Möjligheten att utforska vad som finns bakom en dörr – Precis som det
finns symboler för teleportering och trappor skulle det kunna finnas en
liknande symbol för dörrar som gör att användare kan gå in och se vad
som finns bakom en dörr.

• Annan  media  än  text  i  informationsboxarna  –  Informationsboxarna
skulle  kunna innehålla  video,  ljud och bild  för ett  mer  intressant  vis
förmedla information till användaren.

• Rörlig  bakgrund  –  360-fotot  som ligger  som bakgrund  i  alla  scener
skulle  kunna  bytas  ut  till  360-videos  för  att  ge  en  mer  ledande
upplevelse till användaren.

• Mer rum/scener – Detta var det vanligaste testarna begärde. De vill ha
mer. Mer att utforska och mer att se.

Alla ovanstående funktioner går utan problem att implementera med hjälp av A-
frame och skulle även stärka upplevelsen. Men det handlar om tid och pengar.

Det var roligt att se hur folk interagerade när jag observerade användartesterna.
Överlag visade det väldigt positiva reaktioner. Efter varje utfört test startades en
konversation och det som var roligast av allt var att testarna var så fascinerade
av tekniken att  konversationerna  oftast  ledde  till  nya  idéer,  om vad som är
möjligt  och  vad som borde  finnas.  Med andra  ord  slutade  användartesterna
oftast med en slags brainstorming, istället för feedback. Detta är för mig ett
tecken på att VR har stor potential. 
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7.6 Etiska och samhälleliga aspekter

En upplevelse där användare kan upptäcka och utforska olika kontor i VR är en
stor del av projektets vision. Men alla har inte har råd med ett par dyrare VR-
glasögon. För att  så många som möjligt  ska kunna använda plattformen har
målet varit att det ska fungera på alla enheter, så som webbläsaren i en dator,
webbläsaren  i  en  mobil  och  med  avancerade  VR-glasögon.  Den  mobila
versionen  har  en  funktionalitet  som gör  att  det  går  att  interagera  med  VR-
miljön,  endast  med  hjälp  av  blicken.  Denna  funktionalitet  bidrar  till  att
tillgängliggöra  VR-upplevelsen  för  personer  som  har  svårt  att  använda
händerna. Det är etiskt rätt att utveckla något som så många som möjligt ska
kunna ta del av och jag känner att jag uppnått det målet.

Många kan nog känna igen sig i att man har vänner som man vet vart de jobbar
och vad de jobbar med, men många har nog ingen aning om hur det ser ut på
deras  arbetsplats.  Jobbet  är  oftast  en  ganska  privat  del  av  ens  liv.  Den här
plattformens VR-upplevelse skulle göra det enklare att dela med sig om hur
man har det på jobbet och skulle kunna bidra till att man lär känna sina vänner
lite bättre, utan att behöva besöka dem på kontoret.

En nackdel med denna VR-upplevelse, där företag visar upp sina kontor, är att
det  är  ett  bra  verktyg  för  inbrottsplanering.  Där  inbrottstjuvar  tidigare  varit
tvungna att få tag i planritningar, kan de istället planera inbrottet i VR. Men
tanken är att företag som väljer att visa sina kontor i VR har möjligheten att
välja vilka utrymmen de ska visa och därav kan de utesluta känsliga utrymmen.
Det är svårt att veta hur mycket denna plattform skulle bidra till inbrott, om det
bidrar alls. Men det är något som bör undersökas djupare i framtiden.

Förutom VR-upplevelsen finns det andra etiska och samhälleliga aspekter som
jag tagit  hänsym till  i  utformandet  av  plattformen.  Jag  har  valt  att  utesluta
alternativet att lägga till en profilbild och kön på sin profilsida. Då detta kan
bidra till förutfattade meningar om personer som söker ett jobb. Att ta ta bort
alternativet  till  en  profilbild  och  kön ger  fler  chansen  att  få  komma till  en
intervju utan att bli dömd i förväg för att vara kvinna, har utländsk påbrå, inte
ser bra ut osv. Detta är något jag tycker fler borde ta efter, speciellt när det
kommer till jobbansökningar.

Sist men inte minst skulle jag vilja nämna att en sån här plattform skulle bidra
till att kommuner och universitet når sina mål om att få studenter att stanna kvar
i den stad de studerat i. För hur kan vi övertyga studenter från andra städer att
stanna kvar i staden de studerat i om de inte vet vilka potentiella arbetsplatser
som finns? Det är en fråga som är värd att fundera på.
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Bilaga A: MoSCoW prioritering
Prioriteringslistor för funktioner på projektets sidor som innehåller VR.

Startsida

Funktionalitet Prioritering

VR som bakgrund Must have (Mo) 

VR för mobil: Titta runt och 
rotera med hjälp av 
accelerometern

Must have (Mo) 

VR för PC: 360-fotot ska rotera 
automatiskt, för att visa att det är
VR

Must have (Mo) 

VR ska kunna implementeras in 
en div-tagg

Must have (Mo) 

Responsiv design Should have (S)

Flödet ska påminna om SVT-
play och det ska gå att ”swipa” i 
sidled mellan innehåll på en 
mobiltelefon

Should have (S)

Ska följa samma design som är 
framtagen av designern

Could have (Co)

Ska följa mockup för mer 
levande DEMO (Rätt utseende 
men tomma länkar)

Could have (Co)

Ska spara ip adresser i ”cookies”
så att introduktion bara syns en 
gång

Won´t have this time (W)

Företagssida

Funktionalitet Prioritering

VR: Ska kunna visa kontor i VR 
likt ”Google Street View”

Must have (Mo) 

VR: Ska innehålla Must have (Mo) 
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Funktionalitet Prioritering

informationsrutor

VR: Användaren ska kunna 
flytta sig mellan olika platser på 
kontoret, dvs. byta 360-foto

Must have (Mo) 

VR: Varje sak som ska gå att 
interagera med ska ha en unik 
ikon

Must have (Mo) 

VR: Ska brytas ner till 
objektorienterad stil med hjälp 
av PHP

Must have (Mo) 

VR: Det ska gå att interagera 
med saker på alla plattformar, 
Smartphone, Google Cardboard, 
PC och HTC Vive

Must have (Mo) 

VR för mobil: Det ska gå att 
interagera med ”Google 
Cardboard”

Must have (Mo) 

VR för mobil: Det ska gå att 
interagera utan ”Google 
Cardboard”, dvs. med hjälp av 
accelerometern/”touch”

Must have (Mo) 

VR för mobil: Det ska gå att 
interagera med endast 
blicken/accelerometern utan att 
behöva trycka på något

Must have (Mo) 

VR för mobil: Ska fungera i 
webbläsaren

Must have (Mo) 

VR för PC: Det ska gå att titta 
runt genom att dra med 
muspekaren i sidled

Must have (Mo) 

VR för PC: Det ska gå att 
interagera med hjälp av musklick

Must have (Mo) 

VR för PC: Ska fungera i 
webbläsaren

Must have (Mo) 

VR för HTC Vive: Det ska gå att
interagera med endast 

Must have (Mo) 
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Funktionalitet Prioritering

blicken/accelerometern utan att 
behöva använda någon 
rörelsekontroll

VR för HTC Vive: Det ska även 
gå att interagera med hjälp av en 
rörelsekontroll

Must have (Mo) 

VR för HTC Vive: Ska gå att 
starta via webbläsaren

Must have (Mo) 

Responsiv design Should have (S)

Ska ha en koppling till databas 
som hämtar information om 
företaget

Should have (S)

Integrera en karta som visar 
adressen till företaget

Should have (S)

Ska följa samma design som är 
framtagen av designern

Could have (Co)

Ska följa mockup för mer 
levande DEMO (Rätt utseende 
men tomma länkar)

Could have (Co)

Läs mer knapp för lång 
information om företag

Won´t have this time (W)

Ett fungerande bildgalleri Won´t have this time (W)

En fungerande följa-knapp Won´t have this time (W)
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Bilaga B: Användartester
En sammanställning av alla användartester

HTC Vive

Kön

Man

Man

Man

Man

Ålder

26

21

31

29

Vart hittade du Joakim?

På övervåningen vid en dator.

Övervåningen.

Uppför trappen.

På vindsvåningen.

Berätta hur du hittade Joakim

Navigerade mig runt och kollade information om det som gick. Till
slut  gick  jag  uppför  trappan  och  kollade  informationen  över
huvudet på personen som satt vid datorn. 

Gick dit han satt på övervåningen.

Genom att klicka mig vida med hjälp av ikonerna och tittar runt.
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Berätta hur du hittade Joakim

Jag gick runt, sen såg jag trappen där vi gick upp för att göra testet,
så jag gick dit och där var han. 

Vilka saker gillade du mest med testet?

Själva helheten,  att  man kan navigera sig runt på olika platser  i
kontoret och se information om vissa grejer är häftigt. 

Kurragömma, bra idé tillsammans med app/hemsida. 

Att det lätt att använda, kändes naturligt.

Att man kan "gå" runt och kika lite grann och få en känsla för hur
det ser ut på kontoret. 

Vad kan förbättras funktionellt?

Tycker  det  mesta  är  bra.  Men  en  sak  som jag  inte  gillade  var
positioneringen av händerna.  När man trycker in ”grip”-knappen
t.ex.  så  pekar  tummen  inåt  medans  om  jag  gör  samma  sak  i
verkligheten  så  pekar  tummen  uppåt.  Detta  tar  iväg  lite  av
verklighetskänslan.  Så  ett  förslag  från  min  sida  är  att  rotera
händerna utåt till en mer naturlig position.

Man kan gå på fler ställen, öppna dörrar, göra det större.

Möjligen olika färger på ikonerna och kanske mindre ikoner som
visar "hint" längre fram. T.ex. så när man gick från pingis bordet
till köket så ser man inte att det är en trapp där om man inte vänder
sig runt. 

Fler beskrivningar, gärna namn på personerna vid skrivborden. Fler
möjliga rum att besöka. 

Vad var mest förvirrande? 

Som sagt har goda erfarenheter av VR så det var ingenting som
gjorde mig förvirrad.

Hur man gick.

Inget egentligen.
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Vad var mest förvirrande? 

Att ljusnivån mellan olika "platser" varierade.  Ibland kändes det
som natt och ibland som dag.

Berätta gärna om det är något mer du vill nämna

Något att nämna är att det känns som att man flyger när man tittar
neråt, det känns inte som att man står i marknivå. Sen syntes både
handmodellen  och  kontrollmodellen  på  högerhanden.  Skulle
kännas bättre om bara handmodellen syntes. Sen mer platser som
man kan navigera sig till hade varit trevligt. Inte för många så att
det blir "grötigt" men några platser till hade inte skadat enligt mig.
Annars tycker jag det ser riktigt bra ut! 

Liter mer info när man klickar in på rutorna, typ bild, video, ljud
eller sånt. Just nu så kan man ha den rubriken utanför egentligen. 

Inget att tillägga.

Jag hade velat prova spela pingis! 

Hur häftigt tycker du att det var? (1-7)

4

5

5

6

PC

Kön

Man

Man
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Ålder

26

28

Vart hittade du Joakim? 

På övervåningen vid sin dator.

Plan 2 framför datorn. 

Berätta hur du hittade Joakim 

Jag navigerade mig fram genom punkterna på bilderna.

Tryck med musknappen på symbolen.

Vilka saker gillade du mest med testet? 

Att jag fick utforska ostört i en främmande miljö.

Enkelt  att  förstå  hur  man  tar  sig  fram.  Bra  med  informations-
symbolerna. 

Vilka funktioner skulle du helst vilja ändra på? 

Att  kunna  utforska  mer  områden  och  kanske  integrera  med
föremål. 

Bildkvalitén skulle kunna vara bättre. Skulle vara häftigt att kunna
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Vilka funktioner skulle du helst vilja ändra på? 

röra sig fritt i kontoret. 

Vad fungerade bra för dig? 

Att det inte buggade.

Funktionerna var enkla att första så allt fungerade bra. 

Vad var mest förvirrande? 

Att jag inte visste vart jag befann mig.

Inget.

Berätta gärna om det är något mer du vill nämna 

Nej, jag nöjer mig så. 

Inget mer att tillägga.

Hur häftigt tycker du att det var? (1-7)

3

4
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Hur häftigt tycker du att det var? (1-7)

Smartphone

Kön

Man

Kvinna

Kvinna

Man

Ålder

28

28

32

28

Vart hittade du Joakim? 

En trappa upp vid datorn. 

Joakim var på övervåningen. En trappa upp. 

På ovanvåningen 

På övervåningen 

Berätta hur du hittade Joakim 

Jag gick runt hela kontoret och letade gick till sist upp för trappen
och hittade Joakim.

Jag använde mig av de runda ringarna för att komma närmare till
de olika platserna/rummen. 

Genom att  förflytta  mig  systematiskt  på  nedre  våningen  för  att
sedan ta trappen en våning upp. 

Jag gick först till den högra delen av kontoret och kollade runt och
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Berätta hur du hittade Joakim 

sen tillbaka och gick till den vänstra delen av kontoret. Sen såg jag
trappen och gick uppför den. Där uppe kollade jag runt en stund
och såg sen Joakim. 

Vilka saker gillade du mest med testet? 

Att kunna se hela kontoret precis som att jag vore där bara genom
att vrida telefon/huvudet.

Se hur det såg ut på den här arbetsplatsen. 

Enkelheten i att kunna peka på pricken i en sekund för att flytta sig
vidare utan att behöva trycka sig vidare i rummet. Jag tycker också
att man efter man flyttat på sig hade enkelt att lokalisera sig. 

Att man fick se hur det ser ut på arbetsplatsen under en arbetsdag. 

Vilka funktioner skulle du helst vilja ändra på? 

Finns inga funktioner jag vill ända på.

Det  finns  inget  jag  skulle  vilja  ändra  på  men  för  att  kanske
förtydliga  för  oss  okunniga  inom tekniken  kanske  en  pil  skulle
hjälpa oss. 

När  man  trycker  på  en  inforuta  (t.ex.  källsorteringen)  så  finns
möjlighet att stänga den på det lila krysset, men infoploppen ligger
fortfarande kvar utan funktion. 

Inget jag kommer på. 

Vad fungerade bra för dig? 

Allt fungerade bra för mig då jag förstod snabbt hur jag skulle göra
och kunna röra mig runt på kontoret.

Att stå upp så jag kunde snurra på ett enkelt sätt. 

Att förflytta sig och samtidigt behålla lokalsinnet. 

Det gick snabbt att navigera sig och veta hur man tar sig framåt. 
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Vad var mest förvirrande? 

Att komma ut från infon från t.ex. toalett och pilatesboll.

Hur jag kommer in till de andra rummen. Men när jag förstod hur
jag skulle göra var det en självklarhet. 

Ingenting. Det var väldigt enkelt. 

När man inte vet hur kontoret ser ut eller är uppbyggt så känner
man sig först lite vilsen. 

Berätta gärna om det är något mer du vill nämna 

Att kunna se hela kontoret livestream och se den verkliga bilden av
kontoret och dess arbete.

Otroligt roligt att få kunna ta del av olika arbetsplatser. Något jag
ser framemot att kunna göra. 

Inget.

Inget mer.

Hur häftigt tycker du att det var? (1-7)

5

6

7

7
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Bilaga C: WebGL 1.0 vs OpenGL 4.5
En kvantitativ innehållsanalys som visar skillnaden mellan funktioner från två
3D Grafik API, en för webbläsaren och en för skrivbordsapplikationer. Notera
att både OpenGL och WebGL har samma funktioner med samma funktionalitet.
Med en skillnad, att funktionernas namn för WebGL initieras inte med ”gl”.

Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glActiveShaderProgram ✓

glActiveTexture ✓ ✓

glAttachShader ✓ ✓

glBeginConditionalRender ✓

glBeginQuery ✓

glBeginTransformFeedback ✓

glBindAttribLocation ✓ ✓

glBindBuffer ✓ ✓

glBindBufferBase ✓

glBindBufferRange ✓

glBindBuffersBase ✓

glBindBuffersRange ✓

glBindFragDataLocation ✓

glBindFragDataLocationIndexed ✓

glBindFramebuffer ✓ ✓

glBindImageTexture ✓

glBindImageTextures ✓

glBindProgramPipeline ✓

glBindRenderbuffer ✓ ✓

glBindSampler ✓

glBindSamplers ✓

glBindTexture ✓ ✓

glBindTextures ✓
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Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glBindTextureUnit ✓

glBindTransformFeedback ✓

glBindVertexArray ✓

glBindVertexBuffer ✓

glBindVertexBuffers ✓

glBlendColor ✓ ✓

glBlendEquation ✓ ✓

glBlendEquationi ✓

glBlendEquationSeparate ✓ ✓

glBlendEquationSeparatei ✓

glBlendFunc ✓ ✓

glBlendFunci ✓

glBlendFuncSeparate ✓ ✓

glBlendFuncSeparatei ✓

glBlitFramebuffer ✓

glBlitNamedFramebuffer ✓

glBufferData ✓ ✓

glBufferStorage ✓

glBufferSubData ✓ ✓

glCheckFramebufferStatus ✓ ✓

glCheckNamedFramebufferStatus ✓

glClampColor ✓

glClear ✓ ✓

gClearBuffer ✓

glClearBufferData ✓

glClearBufferSubData ✓

glClearColor ✓ ✓

glClearDepth ✓ ✓

glClearDepthf ✓

60



Virtuella kontor i webbläsaren
Joakim Sundqvist 2018-03-26

Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glClearNamedBufferData ✓

glClearNamedBufferSubData ✓

glClearNamedFramebuffer ✓

glClearStencil ✓ ✓

glClearTexImage ✓

glClearTexSubImage ✓

glClientWaitSync ✓

glClipControl ✓

glColorMask ✓ ✓

glColorMaski ✓

glCompileShader ✓ ✓

glCompressedTexImage1D ✓

glCompressedTexImage2D ✓

glCompressedTexImage3D ✓

glCompressedTexSubImage1D ✓

glCompressedTexSubImage2D ✓

glCompressedTexSubImage3D ✓

glCompressedTextureSubImage1D ✓

glCompressedTextureSubImage2D ✓

glCompressedTextureSubImage3D ✓

glCopyBufferSubData ✓

glCopyImageSubData ✓

glCopyNamedBufferSubData ✓

glCopyTexImage1D ✓

glCopyTexImage2D ✓ ✓

glCopyTexSubImage1D ✓

glCopyTexSubImage2D ✓ ✓

glCopyTexSubImage3D ✓

glCopyTextureSubImage1D ✓
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Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glCopyTextureSubImage2D ✓

glCopyTextureSubImage3D ✓

glGenBuffers ✓ ✓

glCreateBuffers ✓

glGenFramebuffers ✓ ✓

glCreateFramebuffers ✓

glCreateProgram ✓ ✓

glCreateProgramPipelines ✓

glCreateQueries ✓

glGenRenderbuffers ✓ ✓

glCreateRenderbuffers ✓

glCreateSamplers ✓

glCreateShader ✓ ✓

glCreateShaderProgramv ✓

glGenTextures ✓ ✓

glCreateTextures ✓

glCreateTransformFeedbacks ✓

glGenVertexArrays ✓

glCreateVertexArrays ✓

glCullFace ✓ ✓

glDebugMessageCallback ✓

glDebugMessageControl ✓

glDebugMessageInsert ✓

glDeleteBuffers ✓ ✓

glDeleteFramebuffers ✓ ✓

glDeleteProgram ✓ ✓

glDeleteProgramPipelines ✓

glDeleteQueries ✓

glDeleteRenderbuffers ✓ ✓
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Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glDeleteSamplers ✓

glDeleteShader ✓ ✓

glDeleteSync ✓

glDeleteTextures ✓ ✓

glDeleteTransformFeedbacks ✓

glDeleteVertexArrays ✓

glDepthFunc ✓ ✓

glDepthMask ✓ ✓

glDepthRange ✓ ✓

glDepthRangeArrayv ✓

glDepthRangef ✓

glDepthRangeIndexed ✓

glDetachShader ✓ ✓

glDisable ✓ ✓

glDisablei ✓

glDisableVertexArrayAttrib ✓

glDisableVertexAttribArray ✓ ✓

glDispatchCompute ✓

glDispatchComputeIndirect ✓

glDrawArrays ✓ ✓

glDrawArraysIndirect ✓

glDrawArraysInstanced ✓

glDrawArraysInstancedBaseInstance ✓

glDrawBuffer ✓

glDrawBuffers ✓

glDrawElements ✓ ✓

glDrawElementsBaseVertex ✓

glDrawElementsIndirect ✓

glDrawElementsInstanced ✓
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Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glDrawElementsInstancedBaseInstance ✓

glDrawElementsInstancedBaseVertex ✓

glDrawElementsInstancedBaseVertexBase-
Instance

✓

glDrawRangeElements ✓

glDrawRangeElementsBaseVertex ✓

glDrawTransformFeedback ✓

glDrawTransformFeedbackInstanced ✓

glDrawTransformFeedbackStream ✓

glDrawTransformFeedbackStreamInstanced ✓

glEnable ✓ ✓

glEnablei ✓

glEnableVertexArrayAttrib ✓

glEnableVertexAttribArray ✓ ✓

glEndConditionalRender ✓

glEndQuery ✓

glEndQueryIndexed ✓

glEndQueryIndexed ✓

glFenceSync ✓

glFinish ✓ ✓

glFlush ✓ ✓

glFlushMappedBufferRange ✓

glFlushMappedNamedBufferRange ✓

glFramebufferParameteri ✓

glFramebufferRenderbuffer ✓ ✓

glFramebufferTexture ✓

glFramebufferTexture1D ✓

glFramebufferTexture2D ✓ ✓

glFramebufferTexture3D ✓
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Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glFramebufferTextureLayer ✓

glFrontFace ✓ ✓

glGenBuffers ✓ ✓

glGenFramebuffers ✓ ✓

glGenProgramPipelines ✓

glGenQueries ✓

glGenRenderbuffers ✓ ✓

glGenSamplers ✓

glGenTextures ✓ ✓

glGenTransformFeedbacks ✓

glGenVertexArrays ✓

glGenerateMipmap ✓

glGenerateTextureMipmap ✓

glGet ✓ ✓

glGetActiveAtomicCounterBufferiv ✓

glGetActiveAttrib ✓ ✓

glGetActiveSubroutineName ✓

glGetActiveSubroutineUniformiv ✓

glGetActiveSubroutineUniformName ✓

glGetActiveUniform ✓ ✓

glGetActiveUniformBlockiv ✓

glGetActiveUniformBlockName ✓

glGetActiveUniformName ✓

glGetActiveUniformsiv ✓

glGetAttachedShaders ✓ ✓

glGetAttribLocation ✓ ✓

glGetBooleani_v ✓

glGetBooleanv ✓ ✓

glGetBufferParameteri64v ✓
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Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glGetBufferParameteriv ✓ ✓

glGetBufferPointerv ✓

glGetBufferSubData ✓

glGetCompressedTexImage ✓

glGetCompressedTextureImage ✓

glGetCompressedTextureSubImage ✓

glGetDebugMessageLog ✓

glGetDoublei_v ✓

gGetDoublev ✓ ✓

glGetError ✓ ✓

glGetFloati_v ✓

glGetFloatv ✓ ✓

glGetFragDataIndex ✓

glGetFragDataLocation ✓

glGetFramebufferAttachmentParameteriv ✓ ✓

glGetFramebufferParameteriv ✓

glGetGraphicsResetStatus ✓

glGetInteger64 ✓

glGetIntegeri_v ✓

glGetIntegerv ✓ ✓

glGetInternalformativ ✓

glGetInternalformati64v ✓

glGetMultisamplefv ✓

glGetNamedBufferParameter ✓

glGetNamedBufferPointerv ✓

glGetNamedBufferSubData ✓

glGetNamedFramebufferAttachment-
Parameteriv

✓

glGetNamedFramebufferParameteriv ✓
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Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glGetNamedRenderbufferParameteriv ✓

glGetnCompressedTexImage ✓

glGetnTexImage ✓

glGetnUniform ✓

glGetnUniformdv ✓

glGetObjectLabel ✓

glGetObjectPtrLabel ✓

glGetBooleanv ✓ ✓

glGetPointerv ✓

glGetProgramBinary ✓

glGetProgramInfoLog ✓ ✓

glGetProgramInterfaceiv ✓

glGetProgramiv ✓ ✓

glGetProgramPipelineiv ✓

glGetProgramPipelineInfoLog ✓

glGetProgramResourceiv ✓

glGetProgramResourceIndex ✓

glGetProgramResourceLocation ✓

glGetProgramResourceLocationIndex ✓

glGetProgramResourceName ✓

glGetProgramStageiv ✓

glGetQueryiv ✓

glGetQueryIndexediv ✓

glGetQueryObjectiv ✓

glGetQueryObjectuiv ✓

glGetQueryObject ✓

glGetRenderbufferParameteriv ✓ ✓

glGetSamplerParameter ✓

glGetSamplerParameterI ✓
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Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glGetShaderiv ✓ ✓

glGetShaderInfoLog ✓ ✓

glGetShaderPrecisionFormat ✓

glGetShaderSource ✓ ✓

glGetString ✓ ✓

glGetStringi ✓

glGetSubroutineIndex ✓

glGetSubroutineUniformLocation ✓

glGetSynciv ✓

glGetTexImage ✓

glGetTexLevelParameter ✓

glGetTexParameter ✓ ✓

glGetTexParameterI ✓

glGetTextureImage ✓

glGetTextureLevelParameter ✓

glGetTextureParameter ✓

glGetTextureSubImage ✓

glGetTransformFeedback ✓

glGetTransformFeedbackVarying ✓

glGetUniformdv ✓

glGetUniform[fi]v ✓ ✓

glGetUniformuiv ✓

glGetUniformBlockIndex ✓

glGetUniformIndices ✓

glGetUniformLocation ✓ ✓

glGetUniformSubroutineuiv ✓

glGetVertexArrayIndexed ✓

glGetVertexArrayiv ✓

glGetVertexAttrib ✓ ✓
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Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glGetVertexAttribI ✓

glGetVertexAttribLdv ✓

glGetVertexAttribPointerv ✓ ✓

glHint ✓ ✓

gInvalidateBufferData ✓

glInvalidateBufferSubData ✓

glInvalidateFramebuffer ✓

glInvalidateNamedFramebufferData ✓

glInvalidateNamedFramebufferSubData ✓

glInvalidateSubFramebuffer ✓

glInvalidateTexImage ✓

glInvalidateTexSubImage ✓

glIsBuffer ✓ ✓

glIsEnabled ✓ ✓

glIsEnabledi ✓

glIsFramebuffer ✓ ✓

glIsProgram ✓ ✓

glIsProgramPipeline ✓

glIsQuery ✓

glIsRenderbuffer ✓ ✓

glIsSampler ✓

glIsShader ✓ ✓

glIsSync ✓

glIsTexture ✓ ✓

glIsTransformFeedback ✓

glIsVertexArray ✓

glLineWidth ✓ ✓

glLinkProgram ✓ ✓

glLogicOp ✓
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Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glMapBuffer ✓

glMapBufferRange ✓

glMapNamedBuffer ✓

glMapNamedBufferRange ✓

glMemoryBarrier ✓

glMemoryBarrierByRegion ✓

glMinSampleShading ✓

glMultiDrawArrays ✓

glMultiDrawArraysIndirect ✓

glMultiDrawElements ✓

glMultiDrawElementsBaseVertex ✓

glMultiDrawElementsIndirect ✓

glNamedBufferData ✓

glNamedBufferStorage ✓

glNamedBufferSubData ✓

glNamedFramebufferDrawBuffer ✓

glNamedFramebufferDrawBuffers ✓

glNamedFramebufferParameteri ✓

glNamedFramebufferReadBuffer ✓

glNamedFramebufferRenderbuffer ✓

glNamedFramebufferTexture ✓

glNamedFramebufferTextureLayer ✓

glNamedRenderbufferStorage ✓

glNamedRenderbufferStorageMultisample ✓

glObjectLabel ✓

glObjectPtrLabel ✓

glPatchParameteri ✓

glPatchParameterfv ✓

glPauseTransformFeedback ✓

70



Virtuella kontor i webbläsaren
Joakim Sundqvist 2018-03-26

Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glPixelStorei ✓ ✓

glPixelStoref ✓

glPointParameter ✓

glPointSize ✓

glPolygonMode ✓

glPolygonOffset ✓ ✓

glPopDebugGroup ✓

glPrimitiveRestartIndex ✓

glProgramBinary ✓

glProgramParameteri ✓

glProgramUniform ✓

glProvokingVertex ✓

glPushDebugGroup ✓

glQueryCounter ✓

glReadBuffer ✓

glReadnPixels ✓

glReadPixels ✓ ✓

glReleaseShaderCompiler ✓

glRenderbufferStorage ✓ ✓

glRenderbufferStorageMultisample ✓

glResumeTransformFeedback ✓

glSampleCoverage ✓ ✓

glSampleMaski ✓

glSamplerParameter ✓

glSamplerParameterI ✓

glScissor ✓ ✓

glScissorArrayv ✓

glScissorIndexed ✓

glShaderBinary ✓
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Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glShaderSource ✓ ✓

glShaderStorageBlockBinding ✓

glStencilFunc ✓ ✓

glStencilFuncSeparate ✓ ✓

glStencilMask ✓ ✓

glStencilMaskSeparate ✓ ✓

glStencilOp ✓ ✓

glStencilOpSeparate ✓ ✓

glTexBuffer ✓

glTexBufferRange ✓

glTexImage1D ✓

glTexImage2D ✓ ✓

glTexImage2DMultisample ✓

glTexImage3D ✓

glTexImage3DMultisample ✓

glTexParameter ✓ ✓

glTexParameterI{iv,uiv} ✓

glTexStorage1D ✓

glTexStorage2D ✓

glTexStorage2DMultisample ✓

glTexStorage3D ✓

glTexStorage3DMultisample ✓

glTexSubImage1D ✓

glTexSubImage2D ✓ ✓

glTexSubImage3D ✓

glTextureBarrier ✓

glTextureBuffer ✓

glTextureBufferRange ✓

glTextureParameter ✓
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Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glTextureStorage1D ✓

glTextureStorage2D ✓

glTextureStorage2DMultisample ✓

glTextureStorage3D ✓

glTextureStorage3DMultisample ✓

glTextureSubImage1D ✓

glTextureSubImage2D ✓

glTextureSubImage3D ✓

glTextureView ✓

glTransformFeedbackBufferBase ✓

glTransformFeedbackBufferRange ✓

glTransformFeedbackVaryings ✓

glUniform ✓ ✓

glUniformBlockBinding ✓

glUniformMatrix ✓ ✓

glUniformSubroutinesuiv ✓

glUnmapBuffer ✓

glUnmapNamedBuffer ✓

glUseProgram ✓ ✓

glUseProgramStages ✓

glValidateProgram ✓ ✓

glValidateProgramPipeline ✓

glVertexArrayAttribBinding ✓

glVertexArrayAttribFormat ✓

glVertexArrayBindingDivisor ✓

glVertexArrayElementBuffer ✓

glVertexArrayVertexBuffer ✓

glVertexArrayVertexBuffers ✓

glVertexAttrib ✓ ✓
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Funktion OpenGL
4.5

WebGL
1.0

glVertexAttribI ✓

glVertexAttribL ✓

glVertexAttribP ✓

glVertexAttribBinding ✓

glVertexAttribDivisor ✓

glVertexAttribFormat ✓

glVertexAttribLFormat ✓

glVertexAttribPointer ✓ ✓

glVertexBindingDivisor ✓

glViewport ✓ ✓

glViewportArrayv ✓

glViewportIndexed ✓

glWaitSync ✓
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Bilaga D: Dokumentation för 
projektets PHP klasser
Dokumentation för alla klasser som är VR-relaterad.

VrOffice

VrOffice är hjärtat av alla klasser och innehåller behållare som kan hålla alla
andra klasser i detta projekt. Denna klass är även ansvarig för att bygga den
slutgiltiga HTML-koden för ett  komplett  VR-kontor.  Detta kapitel  innehåller
referenser till klassen VrScene som går att läsa om i kapitel ”5.2.3.2 VrScene”.

• VrOffice::__construct – Skapar en instans av VrOffice

• VrOffice::setInitScene – Definierar vilken scen som ska visas först

• VrOffice::getInitScene – Returnerar den scen som är definierad att visas
först

• VrOffice::setScenes – Anger vilka scener som ska finnas i kontoret

• VrOffice::getScenes – Returnerar en array med alla scener som finns i
kontoret

• VrOffice::addScene – Lägger till en scen i arrayen som innehåller alla
scener

• VrOffice::getHTMLString – Bygger en HTML-sträng som representerar
all A-frame-kod för ett kontor

public VrOffice::__construct()
Skapar en instans av VrOffice samt initierar arrayer och komponenter som
klassen är beroende av.

public VrOffice::setInitScene(VrScene $init_scene)
Definierar vilken scen som ska visas först.

Argument:
init_scene – Det här är den scenen som definieras att den ska visas först.
Den är av typen VrScene.

public VrScene VrOffice::getInitScene()
Returnerar den scen som är definierad att visas först.
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Returvärde:
Om scenen är definierad returneras en VrScene. Om den inte är definierad
returneras null.

public VrOffice::setScenes(array[VrScene] $scenes)
Anger vilka scener som ska finnas i kontoret.

Argument:
scenes – En array som är fylld med VrScene instanser.

public array[VrScene] VrOffice::getScenes()
Returnerar en array med alla scener som finns i kontoret.

Returvärde:
Om arrayen inte är tom returneras en array, fylld med VrScene instanser.
Om arrayen är tom returneras en tom array.

public VrOffice::addScene(VrScene $scene)
Lägger till en scen i arrayen som innehåller alla scener.

Argument:
scene – Scenen som är av typen VrScene, som ska läggas till i tillhörande
array.

public string VrOffice::getHTMLString()
Bygger  en  HTML-sträng  som  representerar  all  A-frame-kod  för  ett
kontor.

Returvärde:
Returnerar en sträng som bygger hela VR-kontoret.

VrScene

VrScene  innehåller  ett  360-foto,  samt  behållare  med  alla  VrTeleporter  och
VrStair som kan ta användaren till andra VrScene. Den kan även innehålla en
behållare  med VrInformation  som visar  information  till  användaren  om just
denna VrScene. Detta kapitel innehåller referenser till klasserna VrTeleporter,
VrStair och VrInformation som går att läsa om i kapitel ”5.2.3.3 VrTeleporter”
till och med kapitel ”5.2.3.5 VrInformation”.

• VrScene::__construct – Skapar en instans av VrScene, definierar ett ID
och en sökväg till vilket 360-foto som ska ligga i bakgrunden

• VrScene::addTeleporter – Lägger till  en  VrTeleporter i  den array som
innehåller alla VrTeleporter

• VrScene::addStair – Lägger till  en  VrStair i den array som innehåller
alla VrStair
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• VrScene::addInformation – Lägger till en VrInformation i den array som
innehåller alla VrInformations

• VrScene::setID – Definierar instansens ID

• VrScene::getID – Returnerar instansens ID

• VrScene::setImage –  Definierar instansens  sökväg till tillhörande  360-
foto, som ska ligga som bakgrund 

• VrScene::getImage – Returnerar sökvägen till 360-fotot

• VrScene::setTeleporters – Definierar en array med VrTeleporter som ska
finnas med i instansen

• VrScene::getTeleporters  –  Returnerar  en  array  med  instansens  alla
definierade VrTeleporter

• VrScene::setStairs  –  Definierar  en array med VrStair  som ska  finnas
med i instansen

• VrScene::getStairs – Returnerar en array med instansens alla definierade
VrStair

• VrScene::setInformation – Definierar en array med VrInformation som
ska finnas med i instansen

• VrScene::getInformation  –  Returnerar  en  array  med  instansens  alla
definierade VrInformation

• VrScene::getHTMLString – Bygger en HTML-sträng som representerar
all A-frame-kod för en VrScene

public VrScene::__construct(string $ID, string $image)

Skapar en instans av VrScene, definierar ett ID och en sökväg till vilket
360-foto som ska ligga i bakgrunden.

Argument:
ID – Definierar ett ID för instansen av en VrScene. Måste vara unik för att
allt ska fungera korrekt.

image  –  Definierar  sökvägen  till  det  360-foto  som  ska  vara  som
bakgrund.

public VrScene::addTeleporter(VrTeleporter $teleporter)
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Lägger till en  VrTeleporter i den array som innehåller alla  VrTeleporter.
Den  genererar  även  ett  unikt  ID  till  $teleporter och  kallar  på
VrTeleporter::setID för att uppnå detta.

Argument:
teleporter – Definierar vilken VrTeleporter som ska läggas till i instansens
array

public VrScene::addStair(VrStair $stair)

Lägger  till  en  VrStair i  den  array  som  innehåller  alla  VrStair.  Den
genererar även ett unikt ID till $stair och kallar på VrStair::setID för att
uppnå detta.

Argument:
stair – Definierar vilken VrStair som ska läggas till i instansens array

public VrScene::addInformation(VrInformation $information)

Lägger  till  en  VrInformation i  den  array  som  innehåller  alla
VrInformation.  Den  genererar  även  ett  unikt  ID  till  $information  och
kallar på VrInformation::setID för att uppnå detta.

Argument:
information –  Definierar  vilken  VrInformation som  ska  läggas till  i
instansens array

public VrScene::setID(string $ID)

Definierar instansens ID.

Argument:
ID - Definierar ett ID för instansen av en VrScene. Måste vara unik för att
allt ska fungera korrekt.

public string VrScene::getID()

Returnerar instansens ID.

Returvärde:
Returnerar en sträng som representerar instansen ID.

public VrScene::setImage(string $image)

Definierar en sökväg till det 360-foto som ska ligga i bakgrunden.

Argument:
image – En sträng som representerar sökvägen till det 360-foto som ska
vara som bakgrund.

public string VrScene::getImage()

Returnerar sökvägen till 360-fotot.
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Returvärde:
Returnerar en sträng som representerar sökvägen till det 360-foto som ska
vara som bakgrund.

public VrScene::setTeleporters(array[VrTeleporter] $teleporters)

Definierar vilka VrTeleporter som ska vara en del av instansen.

Argument:
teleporters – En  array som är fylld med  de VrTeleporter som ska finnas
med i instansen.

public array[VrTeleporter] VrScene::getTeleporters()

Returnerar en array med alla VrTeleporter som finns i instansen.

Returvärde:
Returnerar en array som innehåller VrTeleporter.

public VrScene::setStairs(array[VrStair] $stairs)

Definierar vilka VrStair som ska vara en del av instansen.

Argument:
stair –  En  array  som  är  fylld  med  de  VrStair som ska  finnas  med  i
instansen.

public array[VrStair] VrScene::getStairs()

Returnerar en array med alla VrStair som finns i instansen.

Returvärde:
Returnerar en array som innehåller VrStair.

public VrScene::setInformation(array[VrInformation] $informations)

Definierar vilka VrInformation som ska vara en del av instansen.

Argument:
informations –  En  array som  är  fylld  med  de  VrInformation som ska
finnas med i instansen.

public array[VrInformation] VrScene::getInformation()

Returnerar en array med alla VrInformation som finns i instansen.

Returvärde:
Returnerar en array som innehåller VrInformation.

public string VrScene::getHTMLString()
Bygger  en  HTML-sträng  som  representerar  all  A-frame-kod  för  en
VrScene i  en  VrOffice. Fungerar  inte  på egen  hand  men  används  av
VrOffice::getHTMLString.
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Returvärde:

Returnerar en sträng som bygger VrScene.

VrTeleporter

VrTeleporter är den klass som ansvarar för hur en användare byter till en annan
VrScene.  Den innehåller ett  ID till  den VrScene som den ska byta till  samt
rotationskoordinater  för  placering.  Rotationskoordinaterna  är  relativa  till
kamerans centrumpunkt och definierar rotation i x och y -led runt om kameran.
Anledningen till att rotationskoordinater används och inte vanliga koordinater
är för att en VrTeleporter alltid har samma avstånd till kameran och är alltid
riktad mot kameran.

• VrTeleporter::__construct  –  Skapar  en  instans  av  VrTeleporter  och
definierar ett ID för den VrScene den ska byta till. Den definierar även
vilka rotationskoordinater den ska ha för placering relativt för kameran

• VrTeleporter::setID – Definierar instansens ID

• VrTeleporter::getID – Returnerar instansens ID

• VrTeleporter::setNextSceneID  –  Definierar  vilken  VrScene  instansen
ska byta till

• VrTeleporter::getNextSceneID  –  Returnerar  ID-nummer  för  den
VrScene instansen ska byta till

• VrTeleporter::setRotX – Definierar vilken rotationskoordinat instansen
ska ha för x-axeln

• VrTeleporter::getRotX – Returnerar vilken rotationskoordinat instansen
har på x-axeln

• VrTeleporter::setRotY – Definierar vilken rotationskoordinat instansen
ska ha för y-axeln

• VrTeleporter::getRotY – Returnerar vilken rotationskoordinat instansen
har på y-axeln

• VrTeleporter::getHTMLString  –  Bygger  en  HTML-sträng  som
representerar all A-frame-kod för en VrTeleporter

public VrTeleporter::__construct(string $nextSceneID, float $rot_x, float $
rot_y)

Skapar en instans av VrTeleporter och definierar ett ID för den VrScene
den ska byta till. Den definierar även vilka rotationskoordinater den ska
ha för placering relativt för kameran.
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Argument:
nextSceneID – En sträng med det ID på den VrScene den ska byta till. 

rot_x – En float som anger vilken vinkel i x-led den ska positioneras.

rot_y - En float som anger vilken vinkel i y-led den ska positioneras.

public VrTeleporter::setID(string $ID)

Definierar  instansens  ID.  Denna  metod  används  av
VrScene::addTeleporter.

Argument:
ID – En sträng med det ID som instansen ska ha.

public string VrTeleporter::getID()

Returnerar instansens ID.

Returvärde:
Returnerar en sträng med instansens ID.

public VrTeleporter::setNextSceneID(string $next_scene_id)

Definierar  vilken  VrScene  instansen  ska  byta  till.  Definieras  även  i
VrTeleporter::__construct.

Argument:
next_scene_id – En sträng med det ID på den VrScene den ska byta till.

public string VrTeleporter::getNextSceneID()

Returnerar ID-nummer för den VrScene instansen ska byta till.

Returvärde:
Returnerar en sträng med det ID på den VrScene den ska byta till.

public VrTeleporter::setRotX(float $rot_x)

Definierar vilken rotationskoordinat instansen ska ha för x-axeln.

Argument:
rot_x – En float med vinkeln för x-axeln.

public float VrTeleporter::getRotX()

Returnerar vilken rotationskoordinat instansen har på x-axeln.

Returvärde:
Returnerar en float med vinkeln för x-axeln.

public VrTeleporter::setRotY(float $rot_y)

Definierar vilken rotationskoordinat instansen ska ha för y-axeln.
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Argument:
rot_y – En float med vinkeln för y-axeln.

public float VrTeleporter::getRotY()

Returnerar vilken rotationskoordinat instansen har på y-axeln.

Returvärde:
Returnerar en float med vinkeln för y-axeln.

public string VrTeleporter::getHTMLString()

Bygger  en  HTML-sträng  som  representerar  all  A-frame-kod  för  en
VrTeleporter i en VrScene.  Fungerar inte på egen hand  men används av
VrScene::getHTMLString.

Returvärde:

Returnerar en sträng som bygger VrTeleporter.

VrStair

VrStair är en klass som fungerar exakt likadant som VrTeleport. Skillnaden är
att den har en annan symbol och används mer sällan. Den ansvarar för hur en
användare byter till en annan VrScene. Den innehåller ett ID till den VrScene
som  den  ska  byta  till  samt  rotationskoordinater  för  placering.
Rotationskoordinaterna är relativa till  kamerans  centrumpunkt  och definierar
rotation  i  x,  och  y-led  runt  om  kameran.  Anledningen  till  att
rotationskoordinater används och inte vanliga koordinater är för att en VrStair
alltid har samma avstånd till kameran och är alltid riktad mot kameran.

• VrStair::__construct – Skapar en instans av VrStair och definierar ett ID
för  den  VrScene  den  ska  byta  till.  Den  definierar  även  vilka
rotationskoordinater den ska ha för placering relativt för kameran.

• VrStair::setID – Definierar instansens ID

• VrStair::getID – Returnerar instansens ID

• VrStair::setNextSceneID – Definierar vilken VrScene instansen ska byta
till

• VrStair::getNextSceneID  –  Returnerar  ID-nummer  för  den  VrScene
instansen ska byta till

• VrStair::setRotX – Definierar vilken rotationskoordinat instansen ska ha
för x-axeln

• VrStair::getRotX – Returnerar  vilken rotationskoordinat  instansen har
på x-axeln
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• VrStair::setRotY – Definierar vilken rotationskoordinat instansen ska ha
för y-axeln

• VrStair::getRotY – Returnerar vilken rotationskoordinat instansen har på
y-axeln

• VrStair::getHTMLString –  Bygger en HTML-sträng som representerar
all A-frame-kod för en VrTeleporter

public  VrStair::__construct(string  $nextSceneID,  float  $rot_x,  float  $
rot_y)

Skapar en instans av VrStair och definierar ett ID för den VrScene den ska
byta till.  Den definierar även vilka rotationskoordinater den ska ha för
placering relativt för kameran.

Argument:
nextSceneID – En sträng med det ID på den VrScene den ska byta till. 

rot_x – En float som anger vilken vinkel i x-led den ska positioneras.

rot_y - En float som anger vilken vinkel i y-led den ska positioneras.

public VrStair::setID(string $ID)

Definierar instansens ID. Denna metod används av VrScene::addStair.

Argument:
ID – En sträng med det ID som instansen ska ha.

public string VrStair::getID()

Returnerar instansens ID.

Returvärde:
Returnerar en sträng med instansens ID.

public VrStair::setNextSceneID(string $next_scene_id)

Definierar  vilken  VrScene  instansen  ska  byta  till.  Definieras  även  i
VrStair::__construct.

Argument:
next_scene_id – En sträng med det ID på den VrScene den ska byta till.

public string VrStair::getNextSceneID()

Returnerar ID-nummer för den VrScene instansen ska byta till.

Returvärde:
Returnerar en sträng med det ID på den VrScene den ska byta till.
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public VrStair::setRotX(float $rot_x)

Definierar vilken rotationskoordinat instansen ska ha för x-axeln.

Argument:
rot_x – En float med vinkeln för x-axeln.

public float VrStair::getRotX()

Returnerar vilken rotationskoordinat instansen har på x-axeln.

Returvärde:
Returnerar en float med vinkeln för x-axeln.

public VrStair::setRotY(float $rot_y)

Definierar vilken rotationskoordinat instansen ska ha för y-axeln.

Argument:
rot_y – En float med vinkeln för y-axeln.

public float VrStair::getRotY()

Returnerar vilken rotationskoordinat instansen har på y-axeln.

Returvärde:
Returnerar en float med vinkeln för y-axeln.

public string VrStair::getHTMLString()

Bygger  en  HTML-sträng  som  representerar  all  A-frame-kod  för  en
VrStair i  en  VrScene.  Fungerar  inte  på egen  hand  men  används  av
VrScene::getHTMLString.

Returvärde:

Returnerar en sträng som bygger VrStair.

VrInformation

VrInformation har ett syfte att visa information i en existerande VrScene. Det är
den klassen som har den mest avancerade A-frame koden. Men tack vare att den
är omskriven i objektorienterad stil blir den inte mer avancerad att använda än
någon annan klass. Den har metoder som liknar båda VrTeleport och VrStair
med en skillnad, att den innehåller en informativ text istället för ett ID till en
annan  VrScene.  Den  innehåller  precis  som  de  andra  klasserna  också
rotationskoordinater  för  placering.  Rotationskoordinaterna  är  relativa  till
kamerans centrumpunkt och definierar rotation i x, och y-led runt om kameran.
Anledningen till att rotationskoordinater används och inte vanliga koordinater
är för att en VrInformation alltid har samma avstånd till kameran och är alltid
riktad mot kameran.

• VrInformation::__construct – Skapar en instans av VrInformation och
definierar ett en informativ text som ska visas i den VrScene instansen

84



Virtuella kontor i webbläsaren
Joakim Sundqvist 2018-03-26

tillhör.  Den definierar  även vilka rotationskoordinater  den  ska  ha för
placering relativt för kameran

• VrInformation::setID – Definierar instansens ID

• VrInformation::getID – Returnerar instansens ID

• VrInformation::setText – Definierar vilken informativ text instansen ska
kunna visa

• VrInformation::getText  –  Returnerar  den  informativa  texten  som  är
definierad av instansen

• VrInformation::setRotX – Definierar vilken rotationskoordinat instansen
ska ha för x-axeln

• VrInformation::getRotX  –  Returnerar  vilken  rotationskoordinat
instansen har på x-axeln

• VrInformation::setRotY – Definierar vilken rotationskoordinat instansen
ska ha för y-axeln

• VrInformation::getRotY  –  Returnerar  vilken  rotationskoordinat
instansen har på y-axeln

• VrInformation::getHTMLString  –  Bygger  en  HTML-sträng  som
representerar all A-frame-kod för en VrInformation

public VrInformation::__construct(string $text, float $rot_x, float $ rot_y)

Skapar en instans av VrInformation och definierar ett en informativ text
som ska visas i den VrScene instansen tillhör. Den definierar även vilka
rotationskoordinater den ska ha för placering relativt för kameran.

Argument:
text – En sträng med den informativa texten instansen ska visa. 

rot_x – En float som anger vilken vinkel i x-led den ska positioneras.

rot_y - En float som anger vilken vinkel i y-led den ska positioneras.

public VrInformation::setID(string $ID)

Definierar  instansens  ID.  Denna  metod  används  av
VrScene::addInformation.

Argument:
ID – En sträng med det ID som instansen ska ha.
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public string VrInformation::getID()

Returnerar instansens ID.

Returvärde:
Returnerar en sträng med instansens ID.

public VrInformation::setText(string $text)

Definierar ett en informativ text som ska visas i den VrScene instansen
tillhör.

Argument:
text - En sträng med det ID på den VrScene den ska byta till.

public string VrInformation::getNextSceneID()

Returnerar ID-nummer för den VrScene instansen ska byta till.

Returvärde:
En sträng med den informativa texten instansen ska visa.

public VrInformation::setRotX(float $rot_x)

Definierar vilken rotationskoordinat instansen ska ha för x-axeln.

Argument:
rot_x – En float med vinkeln för x-axeln.

public float VrInformation::getRotX()

Returnerar vilken rotationskoordinat instansen har på x-axeln.

Returvärde:
Returnerar en float med vinkeln för x-axeln.

public VrInformation::setRotY(float $rot_y)

Definierar vilken rotationskoordinat instansen ska ha för y-axeln.

Argument:
rot_y – En float med vinkeln för y-axeln.

public float VrInformation::getRotY()

Returnerar vilken rotationskoordinat instansen har på y-axeln.

Returvärde:
Returnerar en float med vinkeln för y-axeln.

public string VrInformation::getHTMLString()

Bygger  en  HTML-sträng  som  representerar  all  A-frame-kod  för  en
VrInformation i en VrScene. Fungerar inte på egen hand men används av
VrScene::getHTMLString.
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Returvärde:

Returnerar en sträng som bygger VrInformation.
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