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Webes 3D megjelenítési lehetőségek kutatása

KIVONAT
A webes terület az informatikában nagyon meghatározó, az emberek többsége napi
szinten ismeri és használja a szolgáltatásait. Éppen ezért a webes technológiák fejlődése
nagyiramban megindult az utóbbi években, annak minden területén. A leglátványosabb
változások a megjelenítésben mutatkoznak meg: 10 éve a weblapok többségén csak
statikus szövegek, képek voltak találhatók, ma már komplett alkalmazásokkal van tele az
internet, ideértve a játékokat, 3d-s alkalmazásokat is. A web annyira meghatározó lett,
hogy már-már mindent itt csinálunk:
-

Irodai alkalmazások: MS Office helyett használhatjuk az ingyenes és online Google
docs-ot.

-

Videók, zenék letöltése helyett egyszerűen meglátogatjuk kedvenc portálunkat
(youtube).

-

Asztali teljes képernyős játék helyett egyszerűen elérhető online játékokkal
játszunk.

-

Barátokkal, ismerősökkel kommunikálunk (facebook).

A 3D-s megjelenítésnek ezzel fontos szerepe lesz: mivel egyre több helyen jelenik
meg (játékok vagy akár termékbemutató oldalak), ezért egyre többet, jobbat kell nyújtania.
Nem egyszerű azonban megtalálni az egyensúlyt a látvány, a teljesítmény és a
hozzáférhetőség között. Minél több objektumot, és így háromszöget, szebb árnyalást,
realisztikusabb fizikát használunk, annál rosszabb lesz a teljesítmény ha egy adott
technológiát

választunk.

Ugyanakkor

egy

adott

alkalmazás

fejlesztése

esetén

kompromisszumot kell kötni a választott technológia, és az ahhoz tartozó hozzáférhetőség
között: webböngészője mindenkinek van, de már azzal, hogy 3D-t használunk, a látogatók
egy részét biztosan kizárjuk. Azt a technológiát kell kiválasztani, ami az adott célhoz
megfelelő teljesítményt nyújt, és megfelelő elterjedtséggel rendelkezik a célközönség
eszközein.
Célom tehát a jelenleg weben jelenlévő 3D-s technológiák összefoglalása volt,
valamint példaalkalmazások bemutatása egy választott technológiát használva.
Ezen belül megvizsgáltam nem szokványos ember-gép interfészek használatát. Egy
egyszerű, webkamerás mozgásérzékelő és gesztusfelismerő alkalmazást készítettem,
mellyel akár egér és billentyűzet nélkül képesek vagyunk interakcióba lépni a programmal.
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Egy másik alkalmazás a mélységérzet kialakításának lehetőségeit mutatja be. Egy olyan
módszert kellett választani ami webes környezetben elérhető, költséghatékony megoldás,
de viszonylag jó eredményt ad, ezért kézenfekvő volt, hogy a szokványos, piros-cián papír
3D-szemüveggel nézhető megoldást választottam.
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ABSTRACT
Web is a very popular area in computer science, the services of which are used by
most people on a daily basis. Therefore evolution of web-related technologies rapidly
began in the last few years. The most spectacular changes can be seen of course in the
visualization area: 10 years ago most websites included nothing but text and some images,
today internet is full of

complex applications, including games or any other 3D

applications. The internet became so definite that we use it for almost:
-

Office applications: we can use the online Google docs instead of the traditional
MS Office

-

Instead of downloading videos, music, we can just look them up in our favourite
video website (youtube)

-

Instead of playing with full screen desktop games we just play with online games
that are much simpler to access

-

We communicate with friends (facebook)

For these reasons, 3D visualization gains big importance: it is being used more and
more frequently (games, advertising, product websites) so it needs to do more and better.
It’s hard though to find the good balance between visuals, performance and accessibility.
The more objects, triangles, appealing shading, realistic physics we use the worse the
performance will be given a certain technology. Also if there’s a specific application we
need to build we have to make a compromise between the chosen technology and its
accessibility: everyone has a browser, but if we decide to do nothing more than just use
3D, we already close out some of our visitors. We have to choose the technology that gives
the best performance for our application and has suitable accessibility for our target
audience.
My goal was to summarize the current 3D technologies, and build a demo application
using a chosen technology.
More specifically I’ve discovered usage of non usual human-machine interfaces by
building a simple webcam based motion detection and gesture recognition application,
with which it’s possible to interact with the program without using a mouse or a keyboard.
Another application explores the possibilities in faking depth perception. I had to choose a
method that is available in a web based environment, is cost efficient, but provides good
4
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results so it was obvious to choose the standard red-cyan 3D glass method.
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1. BEVEZETÉS
A 3D-s alkalmazások megjelenése az utóbbi néhány évben kezdett elindulni a weben.
Eleinte csak kísérleti jelleggel lehetett néhány egyszerű demót elkészíteni, mára már
vannak oldalak, ahol a 3D szerves részét képezi egy honlapnak, egész alkalmazások
épülhetnek tisztán 3D alapokon, melyek nagyban építenek a felhasználói élményre: audio,
vizuális csatornák kihasználása, interaktivitás támogatása (a felhasználónak jelentős
befolyása van az elé táruló látvány kialakítására / megváltoztatására).
Ma elég sok lehetőség van 3D-s alkalmazások fejlesztésére, az ezt támogató
technológiák folyamatosan fejlődnek, javítva a teljesítményt, API kezelhetőségét,
lehetőségeit, stb.
Ezzel szemben a helyzet nem egyszerű: az egyik felmerülő probléma sok esetben az
esetleges plugin kérdése, ami a megjelenítést segíti a böngészőben. A plugint ugyanis
telepítenie kell a felhasználónak, a böngésző nem tartalmazza alapértelmezettként, és ez a
telepítés vállalati környezetben, főleg kis cég által gyártott plugin esetén majdhogynem
lehetetlen. Ma a Flash Player plugin a legelterjedtebb, szinte mindenhol megtalálható (az
interneteléréssel rendelkező asztali gépek 99%-án). Léteznek más pluginek is, pl a
Unity3D pluginje, ami bár jóval kisebb elterjedtségű, de hardveres 3D támogatást
tartalmaz. Ez egyelőre a Flash Player-ből hiányzik, bár nemrég bejelentették, hogy a
következő verzióban 2011-ben már ez is meg fog jelenni újdonságként.
Természetesen léteznek plugin nélkül használható 3D-s megoldások is, de ezek jelen
pillanatban nincsenek eléggé kiforrva/elterjedve, vagy nem nyújtanak elég jó teljesítményt.
Az előbbire példa a még fejlesztési stádiumban lévő WebGL, amivel JavaScript nyelven
írhatunk hardver által támogatott 3D-s webes alkalmazásokat. Utóbbira mondhatjuk a
HTML5-ben bevezetett canvas-t (vászon), melyre JS-el tudunk rajzolni egyszerűbb
alakzatokat. Megemlíthető a már régen elfeledett VRML (Virtual Reality Modelling
Language) is, ami egy szabványos fájlformátum interaktív 3-dimenziós vektorgrafikák
megjelenítésére elsősorban a weben, 1998-ban vonták vissza.
A plugin-es megoldások közül elsősorban a Flash Player alapú megoldásokat fogom
végigvenni, de szó lesz a Google által kiadott O3D-ről, és a Unity3D-ről is. Mivel a Flash
Player szinte mindenhol megtalálható, így érthető, hogy több nyílt forráskódú ingyenes 3D
motor készült rá, melyeket széles körben használnak is. Hátrány azonban, hogy mivel a
6
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Flash Player-t gyártó cég az Adobe egyik törekvése, hogy a lejátszó böngésző és
platformfüggetlen legyen, ezért jelenleg nincs benne 3D támogatás. Mivel mindent a CPU
számol, ezért kis túlzással azt lehet mondani, hogy két különböző állomáson ugyanaz a
Flash alkalmazás ugyanúgy fog kinézni, csak a lejátszási sebességben lesz esetleg
különbség. Amennyiben hardveres támogatással egészítenék ki a lejátszót, azaz a
megjelenítés egy részét áttennék a hardverbe, akkor attól függően, hogy kinek milyen
videókártyája van, eltérések jelenhetnek meg a megjelenítésben, és veszélyeztetve lenne a
platformfüggetlenség, ami eddig nagyjából sikeresen megvalósult. Ennek ellenére az egyre
több helyen megjelenő 3D által kiváltott növekvő igényeknek meg kell felelni, és így
hamarosan már a hardveres támogatást is tartalmazni fogja a Flash Player.
Fontos megjegyezni, hogy sokszor a 3D-vel való kísérletezési hajlam a felhasználói
élmény rovására megy, vannak helyzetek, amikor nincs szükség 3D-re, vagy csak
minimális mértékben. A web elsősorban még mindig egy információszerzésre használt
médium, így egy hosszú töltésekkel teli, gyenge hardverkörnyezetben esetleg akadozó
alkalmazás nagyon megnehezítheti a látogató dolgát, aki elsősorban azért látogatta meg a
webhelyet, hogy valamit megtudjon. Persze nem hanyagolható el a felhasználói élmény,
amelyet egy okosan megtervezett, jól optimalizált alkalmazás nyújthat, a lényeg, hogy
végig kell gondolni mire van szükségünk, mi az alkalmazás elsődleges célja, ki a
célközönség, és ez alapján dönteni.
Ez a Flash Player-t kritizálók fő indoklása is: a flash oldalak szaggatnak, lefagynak,
lassúak, elvágják a böngészőt, stb. Tény, hogy mióta a Flash divatos lett a weben, túl sok
helyen használták olyan célokra, amire nem lett kitalálva. Egy fórumot, webshop-ot,
hírportált semmi értelme Flash-ben megvalósítani. Arra kell használni, amire ki lett találva:
interaktivitásban, audio, vizuális élményekben, animációkban gazdag alkalmazásokat
kifejezetten könnyű benne elkészíteni a tradicionális HTML-hez képest.
További gond, hogy a Flash nyelve, az ActionScript az évek során egy egyszerű,
JavaScript-hez hasonló szkriptnyelvből erősen típusos, objektumorientált nyelvvé nőtte ki
magát, viszont a fejlesztők egy része nem követte a változást: sokszor grafikusok végezték
a programozás feladatát is, ami a teljesítmény romlásához, hibák megjelenéséhez vezetett.
A Flash oldalakat leginkább az különbözteti meg a html oldalaktól, hogy az előbbi egy
alkalmazás, kódja van, ami fut, a html pedig egy leírónyelv, segítségével információt írunk
le, melynek tálalását stíluslapokkal (CSS) befolyásolhatjuk, esetleg mozgásokkal
7
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egészíthetjük ki (Javascript).
Annak eldöntése, hogy egy webes alkalmazást milyen technológia segítségével
építsünk meg nagyon fontos, ez a kérdés a 3D szempontból azonban nem igazán technikai,
ezért erről nem lesz szó a továbbiakban.
A következőkben sorra veszem a jelenlegi 3D-s lehetőségeket, bemutatva az általános
tudnivalókat, kiemelve az előnyöket, hátrányokat.
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2. GRAFIKUS TECHNOLÓGIÁK A WEBEN
Ebben a részben egy áttekintés következik a weben jelenleg jelenlévő 3D-s
megjelenítési technológiákról. Ezeket csoportosíthatjuk többféle szempont szerint is:
vannak plugin-nel elérhetőek és azok, melyekhez nem szükséges plugin, vannak szoftveres
és hardveres támogatásúak. Általában közös, hogy mind nyílt forráskódú, ingyenes 3D
engine-ek. Először egy plugin nélküli, kialakulóban lévő megoldásról lesz szó (WebGL),
majd a pluginesekről.
Van ahol FPS számok szerepelnek a teljesítmény jellemzésére, ezek egy 2 magos
2.2Ghz, 512MB Gefore 8600M GPU, 2GB ram felszereltségű laptopra vonatkoznak.

2.1. WebGL
A WebGL (Web Graphics Library) egy hardveresen támogatott platformfüggetlen
API, melynek segítségével JavaScript kódot írva készíthetünk 3D-s webalkalmazásokat. Ez
egy ingyenes szabvány, OpenGL ES 2.0 az alapokon, ami az OpenGL-nek egy beágyazott
rendszerekre (pl. mobiltelefon) készült változata. A megjelenítéshez a HTML canvas tagot
használja.
A lényeg tehát, hogy hardveresen támogatott, és nem kell hozzá plugin. Ez nem jelenti
azt viszont, hogy bármilyen böngészővel futtatható, a böngészőnek támogatnia kell a
használatát. Jelenleg a nagyobb böngésző gyártók dolgoznak az implementáción (Apple:
Safari, Google: Chrome, Mozilla: Firefox, Opera: Opera).

1. Ábra - teáskanna pörgetve, 100 FPS
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2. Ábra - bolygók pörgés közben, árnyalással, 100 FPS

Elterjedtségét tekintve minimálisan használják még, mert még nagyon friss. Néhány
böngésző legújabb fejlesztői változata támogatja, mivel a specifikáció még nem készült el
teljesen.
A jelenlegi támogatásról a hivatalos WebGL dokumentációban tájékozódhatunk:
-

Firefox: 4.0b1

-

Safari: nightly build-ek (friss, de teszteletlen változatok)

-

Chrome: friss build-ek

Látható, hogy a leginkább elterjedt böngésző, az Internet Explorer egyelőre
semmilyen formában nem támogatja, és fontos megjegyezni, hogy nem elég a szükséges
böngészőverziót letölteni, minden esetben külön engedélyezni kell a WebGL használatát
(pl parancssorból futtatva).
Összességében elmondható tehát, hogy meggyőző teljesítmény jellemzi, de jelenleg a
nagyközönség számára nem elérhető.

Előnyök:
-

Gyors, hardveres

-

Plugin nélkül lesz futtatható, ha a böngészők elkezdik támogatni

Hátrányok:
-

JavaScript lassúsága

-

Az OpenGL ES 2.0 nem érhető el mindenhol, nem minden böngésző támogatja
10
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jelenleg
-

nem elég magas szintű, gyakorlatilag csak egy kapu az OpenGL ES-hez, így sok
mindent JS-el kell elvégezni, ami a sebesség rovására megy

2.2. Google O3D
A Google által fejlesztett, nyílt forráskódú, magasszintű API-t biztosító plugines
technológiaként indult. Jól jellemzi a webes 3D fejlődésének iramát, hogy a szakdolgozat
írása közben változtattak a koncepción, és plugin helyett egy JavaScript alapú könyvtárrá
változott, ami egy magasabb szintű API-t kínál a WebGL felett.
Az API JavaScript alapú. Támogatja a Collada formátumot, ami egy 3D-s modellek
leírására használt szabványos leírónyelv. A régi plugines megoldás működését a következő
ábra szemlélteti:

3. Ábra - Az O3D felépítése

Látható, hogy képes volt akár OpenGL-t, akár Direct3D-t is használni az alatta fekvő
operációs rendszertől függően, C++-ban volt implementálva az API, amit a kékkel jelölt
(saját) alkalmazásunk használ. (Ez a koncepció azonban azóta már megváltozott.)
A teljesítmény meggyőző, mint az alábbi képeken is látható, textúrában gazdag,
effektekkel (láng, víz, tükröződés) teletűzdelt demóban nézhetjük meg mire képes.
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4. Ábra - O3D textúra, árnyalás

5. Ábra - O3D demó alkalmazás

Előnyök:
-

Minden, ami WebGL esetén: gyors, plugin nélküli

-

Magasabb szintű API, mint a WebGL

Hátrányok:
-

Mivel WebGL alapú, ezért az elterjedtség a WebGL-től függ (jelenleg kevés)

-

JavaScript
12
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2.3. Unity3D
A Unity3D egy szolgáltatásokban gazdag, összetett, hardveresen támogatott,
multiplatform engine, melyet széleskörűen támogat a fejlesztő cég. Plugin kell a
futtatásához, ingyenesen fejleszthetünk hozzá alkalmazásokat, bár a komolyabb fejlesztői
eszközökért már fizetni kell. Kezdettől úgy lett tervezve, hogy minél könnyebb legyen
benne alkalmazást létrehozni, és a technikai, alacsony szintű megvalósítások helyett a
tényleges alkalmazás fejlesztésén legyen a hangsúly. Megtalálható benne az NVIDIA
PhysXTM fizikai motor, hálózati multiplayer játékok írásának támogatása is jellemzi.
Ezenkívül támogatja az árnyékokat, 40 shader van benne, de írni is lehet hozzá. Saját
vizuális szerkesztője van, segítségével pl. akár drag and drop technikával adhatunk textúrát
egy objektumhoz.
A demók nagyon meggyőzőek: szépen néznek ki, és gyorsan futnak.

6. Ábra - Unity3D környezeti demó
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7. Ábra - Unity3D szoba demo, árnyékok és fizika

A szoba demóban például minden objektumot mozgathatunk és dobálhatunk drag and
drop jelleggel, beleértve a lámpákat is, a fényeket pedig ki/be kapcsolhatjuk. Jól látszik,
hogy realisztikus mind az árnyalás, mind a fizika, és emellett meggyőző, 40 FPS körüli
teljesítményt látunk.
Legnagyobb hátránya talán az elterjedtsége, mivel plugin kell a használatához, és így
nem sok helyen érhető el. (Egyedül a Flash Player a széles körben elterjedt plugin
böngészőkhöz). Bár nem kizárt más célokra felhasználni, elsősorban játékok készítésére
van kitalálva. Nagy előnye, hogy támogatja a többféle platformra való fejlesztést, legyen
az asztali Windows, Mac OS X, iOS, Android, Wii, Xbox360, Playstation3 (hamarosan)
vagy természetesen akár a web. Filozófiájuk alapján „demokratizálni” szeretnék a
játékfejlesztést: a nehéz munkát veszik át a fejlesztőktől, akik így a tényleges játék
fejlesztésén dolgozhatnak, így elérve, hogy szinte bárki fejleszthessen játékot.
Előnyök:
-

Széleskörű támogatás a játékfejlesztés szinte minden területén (grafika, fizika,
networking, stb)

-

Hardveres 3D támogatás

Hátrányok:
-

Plugines megoldás, elterjedtsége elmarad a Flash Player-től, de egyre népszerűbb
14
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2.4. Papervision3D
Elég sok Flash alapú, nyílt forráskódú, és jól használható, magas API-val rendelkező
3D engine létezik, ezek közül a Papervision-t mutatom be, mivel ez a legelterjedtebb, ez
volt az első igazi komolyabb 3D engine Flash-hez. Körülbelül 4-5 fős társaság dolgozik
rajta néhány éve (2007-ben készült el az első publikus beta).
A Flash alapú motorok, leginkább a Papervision eljutott arra a szintre, hogy nagy
cégek nagyobb termékeiket bemutató honlapjához is gyakran használják, tehát túljutott a
kísérletezgetés fázison, és mára széles körben használt és elismert technológia Flash alapú
3D alkalmazások készítésekor. Teljesen nyílt forráskódú, kereskedelmi alkalmazások
írásához is ingyenesen használható, funkciókban gazdag motor.
Legnagyobb hátránya a bevezetőben említett hardveres támogatás hiánya, viszont az
újabb ActionScript (a Flash nyelve) verzióknak köszönhetően fokozatosan javul a
teljesítménye, és bár megvannak a korlátai, de kellő optimalizálással meglepően szép
eredményeket lehet vele elérni. Könnyen készíthetők vele a Flash-t amúgy is jellemző
nagyfokú interaktivitást nyújtó alkalmazások (például néhány sor kóddal létrehozhatunk
egy térben forgó lapot, amin a webkamera képe van, de a megszokott síkbeli vizuális
elemek térbeli változatai is támogatva vannak: térbeli animációk, forgatható videólejátszó
gombokkal, stb.).
Nehéz képeken érzékeltetni egy real time 3D engine erejét, de a következő képek jól
mutatják, hogy hardveres gyorsítás nélkül is lehet szép, nagyobb teret betöltő,
objektumokkal teli világokat gyorsan megjeleníteni PV3D-ben.

8. Ábra - bump map, rinocérosz
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9. Ábra - ecodazoo.com, flash honlap

10. Ábra - papervision3d.org, demó
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2.5. Összegzés
Látható, hogy rengeteg lehetőség közül választhatunk, de mindnek megvannak a maga
hátrányai. A jövő mindenképp a hardveres támogatású 3D lesz, de jelenleg nincs olyan
hardveres megoldás, ami a nagyközönség számára elérhető lenne. A pluginos megoldások
közül a Flash Player terjedt el egyedül kellő mennyiségben, viszont itt még nincs
hardvertámogatás, a nem plugines WebGL esetén pedig a böngészők nem támogatják még
a technológiát.
Jelenleg tehát, ha mindenki számára elérhető 3D-t akarunk elhelyeni az interneten,
akkor érdemes valamelyik Flash alapú 3D engine-t választani.
A következő táblázat összefoglalja az elmondottakat (A Papervision helyettesíthető
bármely másik Flash alapú 3D motorral).
technológia

Plugin
nélküli

HW támogatás
(teljesítmény)

WebGL

x

x

GoogleO3D

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Unity3D

Elterjedt
(90%+)

Magas szintű
API

Platformfüggetlen

x

x

Papervision
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3. PÉLDA ALKALMAZÁSOK
A példa alkalmazásokhoz a Flash-t, azon belül pedig a Papervision3D-t választottam,
mivel ez a legrégebbi, legelterjedtebb és legnépszerűbb megoldás 3D alapú honlapok
készítésekor. Jelenleg, ha 3D alapú honlapot készít egy cég, az szinte kizárólag Flash
alapokon zajlik (leginkább Papervision3D-ben, de nem ritka más engine sem), mivel ez az
egyetlen olyan megoldás, ami a felhasználók többsége számára elérhető, megbízható,
könnyen kezelhető 3D-s megoldást ad.
Ez a közeljövőben könnyen lehet, hogy megváltozik, mivel a nem Flash alapú
technológiák is egyre inkább teret hódítanak (WebGL, Unity3D), valamint a Flash-ben is
hamarosan megjelenik a hardveres támogatás. A jövő mindenképp a hardveres 3D lesz,
mivel sebességben óriási a fejlődés a szoftveres 3D-hez képest. A Papervision csak
szoftveres 3D-vel dolgozik jelenleg, de az is elképzelhető, hogy a Papervision egy felsőbb
szintű API-vá formálódik az alacsonyszintű hardveres 3D felett.
Jelenleg a Flash Player néhányezer z-buffer nélküli háromszöget képes renderelni 30
Hz-en, az új API-kal viszont több százezer z-bufferelt háromszög renderelésére leszünk
majd képesek 60 Hz-en, HD felbontásban. Ez nagyon jelentős teljesítménybeli javulás, és
ha sikerül minden platformon jól megvalósítani, akkor a Flash továbbra is jó helyen
maradhat a 3D-s webes technológiák között.
A most következő példa alkalmazások azokat a területeket próbálják bemutatni, amire
a választott technológia, a Flash Papervision3D ki lett találva, amiben erősnek mondható.
Nyilván nem sok értelme lenne objektumokkal teli óriási színtereket megjeleníteni benne,
arra nem lenne elég erős, viszont interaktív, a felhasználói beavatkozásra nagyban építő
alkalmazások készítésére kifejezetten alkalmas lesz a PV3D.
A következő példákat tehát az előzőekben elmondottak alapján választottam ki, a cél
bemutatni azt, amiben egy Flash motor erős. Rengeteg lehetőség közül lehet választani,
olyanokat választottam, melyek a mai trendeknek megfelelnek, és már több helyen bevált,
elfogadott megoldásnak számítanak, amik a felhasználók nagyrészéhez el is jutnak.
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3.1. Anaglyph 3D
Ebben a részben egy olyan már régóta jelenlévő 3D-s megoldást mutatok be, ami a
mélységérzet keltésével foglalkozik. Nyilvánvalóan webes környezetben szűkek a
lehetőségek, a legtöbb, amit feltételezhetünk, az egy piros-cián szinű, olcsó papír 3D
szemüveg. Az ezzel kapcsolatos területet sztereopszisnak nevezik.
A sztereopszis (vagy sztereoszkópia) a két szemnek megfelelő két különböző
nézőpontból készült kétdimenziós képet használ a 3D-s hatás, a mélység keltésére. Charles
Wheatstone nevéhez köthető, aki 1838-ban leírta, hogy a térbeliség, valódiság érzése az
agyban két különböző kép kombinálásból adódik, melyet a két szemünkkel
„fényképezünk” két különböző nézőpontból. A sztereopszis csak egy lehetséges módja
mélységérzet keltésének, de az enélkül is lehetséges: például akik egy szemmel látnak
csak, szintén képesek a mélységek megkülönböztetésére. Ennek oka, hogy a mélységet az
agy a kapott képekből, és a rendelkezésre álló tudásból határozza meg. A sztereoszkópikus
hatások fontosak, de nem az egyedüliek a mélységérzet kialakításához: egy szemmel nézve
is meg tudjuk általában különböztetni a hátrébb lévő objektumokat a közelebb lévőktől,
valamint egy 2D-s képen is meg tudjuk állapítani a rajta szereplő tárgyak mélységeit
monoszkópikus (egy szemmel / 2D-ben látható / monokuláris) jellemzők segítségével.
Néhány példa:
-

Relatív méret: ha egy embert, és egy felhőkarcolót látunk egy képen ugyanakkora
méretben, akkor azt érezzük, hogy az felhőkarcoló jóval hátrébb van: mivel minél
messzebb van egy objektum, annál kisebbnek látszik, így fordulhat elő, hogy az
ember és a felhőkarcoló egy adott képen ugyanakkora.

-

Textúra mintázat: ismétlődő mintázatú textúrák esetén a hátul lévő részekhez
tartozó minták kisebbek lesznek.

-

Kitakarás: ha az első példában az embert részben kitakarja a felhőkarcoló, akkor az
a felhőkarcoló mögött van, tehát nagyobb nála.

-

Árnyékok, csillogás: a fényforrás által keltett jellemzők, fontos szerepük van a
mélységérzet meghatározásában (ha valami például árnyékot vet egy mögötte lévő
objektumra, az elősegíti, hogy meglássuk ez az objektum van elől).

Fontosak továbbá mozgásalapú mélységjellemzők, konkrétan a parallax: egy objektum
relatív helyzete egymást követő képeken. Amikor egy mozgó vonaton kinézünk az
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ablakon, a hátrébb lévő objektumok helyzete kevésbé változik meg, mint a közelebb
lévőké. Ez a mozgás során bekövetkező helyzetváltoztatás nagy segítség az agynak a
mélység meghatározásához. Az, hogy léteznek monoszkóp jellemzők mélységérzet
keltésére, az ad magyarázatot arra, hogy miért nem tűnik laposnak egy szokványos 2D-s
film a moziban.
A sztereoszkóp (binokuláris) mélységjellemzőhöz két szemre van szükség. Alapja,
hogy a baloldali szemben a tárgyak a szemtől való távolságtól függően horizontálisan el
vannak tolva a jobboldali szemben látható ugyanazon tárgyakhoz képest. Minél közelebb
van egy tárgy, annál nagyobb a különbség, minél távolabb, annál kisebb. Az agy tehát
ugyanazon objektumot (vagy mintát) keresi meg mindkét képen, és a pozíciókülönbségből
következtet a mélységre.
A monoszkópikus jellemzőkkel ellentétben azonban a sztereoszkóp jellemzőknek
vannak határai, pl.:
-

Kb. 150 méternél távolabb lévő tárgyaknál már nem tudunk különbséget tenni, így
ez tekinthető a mélységi felbontásnak

A sztereoszkóp 3D egy külön terület, itt most csak néhány fontosabb tudnivalót
említek meg:
-

A komfortzónán kívül eső objektumokat nehéz elhelyezni térben: ezek azok az
objektumok, melyek túl távol/közel/oldalt vannak a nézőtől.

-

A két szem átlagos távolsága 63mm, így érdemes ezt választani a két kamera
távolságának (interokuláris távolság), azonban ez is változtatható: minél távolabb
tesszük a kamerákat egymástól, annál nagyobb lesz a mélységhatás (a két kép
közötti horizontális távolságkülönbségek megnőnek, a közeli tárgyak közelebbinek
érződnek). Így tehát a tárgyak érzékelt méretét lehet állítani: távoli kamerák esetén
kisebbnek, közeli kamerák esetén nagyobbnak tűnik ugyanaz az objektum (úgy is el
lehet képzelni, hogy mivel a szemtávolság megnő, ezért mi – a néző – nagyobbak
lettünk, tehát minden más kisebbnek tűnik, és ugyanez fordítva).

-

A távoli objektumok távolsága a jobb és baloldali képen nem jó, ha nagyobb, mint
63mm, mert azt nehezen vagyunk képesek összeilleszteni.
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-

Akkomodáció: a szemlencse összehúzódása, a távoli tárgyról érkező fénysugarakat
(baloldali kép) másképp fókuszálja, mint a
közeli tárgyról érkezőket (jobboldalt)

-

Konvergencia: a két szem által bezárt szög. Hat méternél távolabb eső tárgyaknál
nullára csökken. A képek készítésekor:
-

A két kamera lehet párhuzamos: ekkor azok az objektumok vannak
„végtelen” távol a nézőtől, amelyeknek mindkét szemben ugyanaz a
helyzete. Ezek azok az objektumok, amelyek a képernyő síkján vannak,
adódik tehát, hogy ilyen esetben nem lehet a „képernyő mögé”
objektumokat helyezni

-

Ha a képernyő mögé is szeretnénk objektumokat tenni, akkor a két kamerát
el kell forgatni, hogy egy közös fókuszpontba nézzenek. Ekkor ez a pont
lesz a képernyő síkján, minden ami mögötte van, az a képernyő mögöttinek
fog tűnni, az előtte lévők pedig a képernyő előttinek.

A távolság / mélység érzését segítő jellemzők tehát az alábbiak:

11. Ábra - távolsági információk
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Az eddigiekben általánosan a sztereopszisról volt szó, most nézzük meg milyen 3D
megjelenítők használatára van lehetőség sztereoszkópikus hatás elérésére.
Ezek mindegyike azon az elven alapul, hogy egy jobb és baloldali képet egy darab
kétdimenziós képbe kódolnak, amit egy dekódoló rendszer segítségével a két külön
szemnek eljuttatnak, hogy a jobb szem lehetőleg azt a képet lássa csak, ami a jobb képhez
tartozik, a bal pedig azt, ami a balhoz. A kódolás / dekódolás történhet a színspektrumban
(Anaglyph), időben (aktív szűrők, 3DTV), polarizációban (polarizált szemüvegek) és
térben (3D videó szemüvegek: 1-1 képernyő a szemek előtt, mindegyik a hozzá tartozó
szemhez szükséges képet mutatja).
Most jöjjön néhány technológia részletesebben.
Aktív szűrők
Az alapelve az, hogy egy képernyő egymás után gyors váltással mutatja a bal, és
jobboldali képeket, a szemüveg pedig ennek megfelelően mindig éppen azt a szemet
hagyja csak szabadon amelyik kép éppen látszik a képernyőn – a másikat lezárja. Ezek a
most beinduló, nagy cégek által támogatott 3D TV-nek nevezett televíziók, melyek
általában 120Hz-es frissítéssel dolgoznak.
Polarizált 3D
A mozikban is használt módszer, mely a fény polarizáltságát használja ki. Egyszerre
két projektor a két különböző polarizáltságú képet rávetíti egyazon vászonra, a néző pedig
egy viszonylag olcsó szemüvegen keresztül nézi a képet. A szemüvegen szűrő van, ami
csak azokat a hullámokat engedi át, melyeknek megfelel az adott szemhez a polarizáltsága,
így gondoskodva arról, hogy mindegyik szem csak a hozzá tartozó képet lássa.
Anaglyph 3D
A legolcsóbb és legelterjedtebb módszer. Hatékonyan el lehet juttatni nagy
tömegekhez. Egyik nagy hiányossága, hogy nem képes a teljes színskálát visszaadni, azaz
a megfigyelt 3D-s képen az eredeti képekhez (2db) tartozó színeknek egy része eltűnik.
Ennek mértéke a színkiosztástól függ, pl a vörös-cián szemüvegnél színekben jobban
teljesít a zöld-magenta(vörös+kék). Másik nagy hibája, hogy nem képes tökéletes
elválasztásra a két szem között: az egyikben látható lesz olyan részlet a képből, amit csak a
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másik szemnek lenne szabad látnia. Ezt nevezzük szellemképesedésnek (ghosting), a zöldmagenta szemüveg ebben gyengébb a vörös-ciánnál.
Ezen hibák ellenére nagyon népszerű a módszer, és pl. fekete-fehér 3D-s képek /
videók használatához nagyon jól használható. Mint mindig, itt is ismerni kell a
gyengeségeit és erősségeit.
Hátrányok:
-

Szellemkép (ghosting): a bal képhez tartozó kép látszik a jobb szemből is (vagy
fordítva). Minnél nagyobb a két képen lévő különböző pozícióból adódó távolság,
annál nehezebb figyelmen kívül hagyni.

-

Retinális versengés (retinal rivalry): amennyiben a két kép fényessége (luminancia)
eltér, az élmény kellemetlenné válik. Szokatlan villódzás jelenhet meg, a sötétebb
szem nehéznek érződik.

-

Rossz színek: Nem képes a teljes színkép visszaállítására, az egyes szemek az RGB
színnek csak 1 részét kapják meg. Többféle módszert dolgoztak ki a színproblémák
kiküszöbölésére, de egyik sem tökéletes: retinális versengés, vagy részleges
színvakság mindenképp fellép

Előnyök:
-

Nincs szükség megerőltető optikai feladatokat végezni (pl. bandzsítás)

-

Bárki számára működik

-

Az egész képernyő területe ki van használva (vannak más módszerek, hogy két
képet egymás mellé tesznek, és ezeket kell összeilleszteni)

-

Olcsó és elterjedt szemüveg, a vetítéshez is elég egy projektor

Az Anaglyph technikákat a színszűrők alapján lehet csoportosítani. A monitorok
három alapszínből rakják össze a pixel látott színét, ezek a vörös, a zöld és a kék. Az
Anaglyph filtereket ezalapján választják szét. Ha összesen csak 2 csatornát használunk a
fenti 3-ból (mindegyik szemhez egyet) , akkor az eredmény csak monokróm (egyszínű)
lehet. Legalább két csatornának el kell jutnia valamelyik szemhez, hogy „félig színes”
eredményt kapjunk, és mindháromnak el kell érnie valamelyik szemhez, hogy legalább
közelítsük a teljes színskálát. Ehhez tartozó probléma: az ideális helyzet az lenne, ha a
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kijelzők átfedés nélkül képesek lennének megjeleníteni a színeket, ezzel szemben a
gyakorlatban ez nem teljesül, pl. a zöld foszfor kis mértékben de kibocsájthat piros
hullámhosszú fényt is. Amennyiben nem csak a saját színeiket bocsájtják ki az RGB
foszforok, úgy lehetetlenné válik a színek tökéletes szűrése (ez a szellemkép / ghosting
probléma).
Anaglyph színszűrők
-

Vörös-Zöld (R-G): gyermekkönyveknél, képregényeknél használják, monokróm,
szellemképes.

-

Vörös-Kék (R-B): monokróm, kevésbé szellemképes.

-

Vörös-Cián (R-GB): színes, de a vörös színeket gyengén mutatja. A cián a zöld és a
kék keveréke.
-

Teljesen színes (full color): a baloldali piros csatornában csak a baloldali
képen lévő piros színkomponensek jelennek meg. A baloldali képen a piros
csatornát használjuk csak (kivonjuk a kéket és a zöldet), a jobboldali képen
a kéket, és a zöldet (kivonjuk a pirosat).

-

Félig színes (half color): a baloldali kép piros lesz, de mivel ez csak egy
részét mutatná a képnek, ezért sokszor megéri zöldet és kéket is használni.
Ekkor a baloldali kép csak egy szürkeárnyalatos kép (deszaturálni kell).
Még jobb, ha először a zöld és kék komponenst lecsökkentjük és aztán
deszaturálunk, vagy használható a CMYK mód magenta komponense is –
ezt növeljük). A jobboldali kép az előző full color-hoz hasonlóan a kék és
zöld színeket tartalmazza, de használhatunk egy kis pirosat is, ha növelni
akarjuk az egyébként gyenge piros megjelenését. A jobboldali kép cián (kék
+ zöld), esetleg egy kevés pirossal. Az eredmény kevésbé színes, de cserébe
kevésbé szellemképes kép.

-

Anachrome (RR-GBr): sötétvörös baloldali kép, cián jobboldali kép egy kis
vörössel. Jobban mutatja a vörös színeket a vörös-ciánnál, de sötétebb képet
eredményez. Retinális versengés is felléphet ha a komponensek szétválasztását nem
elég körültekintően végezzük. ColorCode (RGb-BB): barna baloldali kép, sötétkék
jobboldali. Minden színt mutat, de sötét képet használ, csak sötét szobában lehet jól
látni, miután a szem hozzászokott a sötétséghez.
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-

Ezen kívűl más lehetőségek is vannak, akár sajátot is lehet tervezni.

3.1.1. Vörös-cián Anaglyph készítése
Az általános bevezető után nézzük meg, hogyan lehet elkészíteni egy a fent említett
papír 3D szemüveggel nézhető alkalmazást. Mivel ez a legelterjedtebb, így a vörös-cián
színpárost választottam. A most következő lépések a teljes színű (full color) megoldást
mutatják be.
1. Két képet kell készíteni egy időpillanatban a két szemnek megfelelő két különböző
nézőpontból. Ez a képkészítés jelenthet tényleges fényképezést, videokamerázást,
de akár renderelést is a virtuális világunkban. Fényképezés esetén a legjobb két
teljesen ugyanolyan fényképezőgépet használni, amit egy szerkezetre erősítve
biztosítható a stabil pozíció, de egy fényképezőgéppel is lehet boldogulni: ekkor
egy szemtávolságnyit kell arrébb csúsztatni a gépet a második kép készítésekor. A
virtuális világban két kamerát kell megfelelően elhelyezni, majd két külön
viewport-ra renderelni a kapott képeket. A viewport egy 2D-s téglalap, amire
rávetítjük (lefényképezzük) a virtuális világot, amit a kamera lát. Lényegében egy
2D-s kép. Baloldali képnek nevezzük azt amit a baloldali kamerából fényképeztünk
(ezt látja a baloldali szem), jobboldalinak, amit a jobboldaliból.

12. Ábra - a bal és jobboldali kép egymás mellett

2. A képeket ezután igazítani kell, részben az előző lépésben elkövetett
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pontatlanságok miatt, de azok nélkül is (pl. renderelés esetén nincs hiba) szükség
van igazításra. Két pontot kell kiválasztani mindkét képen: egy ún. sarokpontot
(pivot point), és egy igazítási pontot (alignment point). A sarokpontot képzelhetjük
a fókuszpontnak is, ez egy olyan pont, mely a figyelem központjában van, pl. ha
egy embert ábrázol a kép, akkor a feje középen lehet ez a pont. Mivel két
különböző nézőpontból készítettük a képeket, ezért ez a pont a két képen máshol
helyezkedik el. A két képet eltoljuk, hogy a két sarokpont egy pontba kerüljön,
emiatt ez lesz az a pont, ami mélységben a képernyő mélységének felel meg. A
másik pont az igazítási pont, melyet arra használunk, hogy a sarokpontot választva
a forgatás középpontjának egymásba forgassuk a két pontot. Tehát kiválasztjuk a
két igazítási pontot (ami az előző példánál maradva lehet egy a háttérben/előtérben
lévő tárgy pl. egy oszlop egy kitüntetett pontja), és ha nem egy vonalban van a két
pont, akkor elforgatjuk (így javítjuk ki azt a hibát, hogy nem pont egy vonalban
voltak a fényképezések). Ez az igazítás mint látható egyetlen fotó esetén manuális
még működik, bár elég időigényes feladat. Egy virtuális világ esetén azonban a
manuális igazítás nem járható út, így itt egyszerűen a két viewport-ot egymásba
toljuk, ami középen van az lesz a figyelem központjában, a 0 mélységben.

13. Ábra - a két kép egymásba tolása, a felső félig átlátszó.
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A fókuszpont itt a két monitor találkozási pontja lett

3. A baloldali szemen a piros szűrő van, ezen keresztül a piros színek látszanak, a kék
és zöld feketének tűnik. Tehát a baloldali képnek pirosnak kell lennie, hiszen csak a
baloldali szemmel akarjuk látni. A jobboldali kék szűrőn keresztül (az esetleges
szellemképtől eltekintve) nem látjuk (feketének látjuk) a pirosat, így teljesülhet,
hogy a baloldali szemmel csak a bal képet látjuk. Jobboldali esetén ugyanez, ott a
cián (kék+zöld) színkomponenseit hagyjuk meg a színnek. Ebben a lépésben tehát a
baloldali képből vonjuk ki a zöld és a kék színkomponenseket (a lenti képletben a
szín egy 6 jegyű hexadecimális szám, azaz 32 bit mélységű):
Új szín = régi szín – (kék+zöld) = RRGGBB – GGBB = RR0000
4. A jobboldali képben az előbb vázolt okokból a kék, és zöld komponenseit hagyjuk
meg a színnek, azaz kivonjuk a piros összetevőt:
Új szín = régi szín – piros = RRGGBB – piros = 00GGBB
5. Az előző két pont egy egyszerű, az esetek jó részében működő megoldás, de főleg
ha egy fotót manipulálunk, akkor érdemes a hue, saturation, levels értékekkel
eljátszani. Az itt imént leírt megoldás a „full color” Anaglyph (lásd Anaglyph
színszűrők), de használhatjuk a „half color”-t is.
6. A két darab képet összemossuk a SCREEN blendmóddal. Az eredmény egy kevert,
fényesebb kép. Matematikailag a következő formulát jelenti:
Result Color = 255 - [((255 - Top Color)*(255 - Bottom Color))/255]
A színeket invertáljuk, összeszorozzuk

(multiply blendmód), és az eredményt

invertáljuk, ezzel ekvivalens: az felső képet invertáljuk, megszorozzuk az alsóval és
az eredményhez hozzáadjuk a felsőt (vagy vice versa). Ez kommutatív művelet,
nem számít melyik kép van felül, előnye, hogy szolidabb eredményt ad mintha csak
összeadnánk a két értéket, azaz az eredményben nem lesznek túl fényes területek.
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14. Ábra - az elkészült Anaglyph kép.

A fenti lépések végrehajtása egy általánosan módja Anaglyph képek készítésének.
Photoshopban is végrehajthatjuk például, ha készítettünk két megfelelő képet, de akár egy
3D-s motorban, játékban is megvalósíthatjuk, ahol futásidőben, programkód vezérlésével
történik a fényképezés a két virtuális kamerával. Hasonló a félig színes (half color)
módszer (a jobboldali kép piros csatornába kerül a baloldali kép deszaturált képe), mellyel
kevesebb színt, kontrasztot, de ugyancsak kevesebb szellemképet kapunk.
Előnye a módszereknek, hogy automatizáltan is működnek, de egy fotónál például
érdemes lehet manuálisan finomhangolni a színcsatornákat a legjobb eredmény elérése
érdekében.
Tökéletes megoldás nincs, meg kell találni a megfelelő összhangot a megfelelő színek
eltalálása, a retinális versengés és a szellemképek minimalizálása között.

3.1.2. Demó alkalmazás készítése
Az első példaalkalmazás során egy egyszerű színteret készítettem el: középen egy
bolygóval, melyet pöttyökként megvalósított csillagok vesznek körül. A bolygó forog a
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tengelye körül, körülötte egy hold, távolabb pedig a csillagok keringenek nagy sebességgel
egy körpályán. Az első, sztereoszkópia nélküli kódot csak néhány sorral kellett
kiegészíteni az Anaglyph hatás eléréséhez:
7. Két Viewport3D létrehozása (a Papervision-ben ez a viewport). Az eddigiekkel
összhangban a _vpLeft a baloldali kamerával készült fényképet tartalmazza, ezt
nevezzük baloldali képnek.
_vpLeft = new Viewport3D(width, height);
_vpRight = new Viewport3D(width, height);

Csak két kötelező paramétere van a viewport-nak, a szélesség és a magasság A
kapott referenciákat eltároljuk egy-egy lokális változóban.
8. A két viewport hozzáadása a színpadhoz. Amelyiket később adjuk hozzá, az lesz
felül.
addChild( _vpLeft );
addChild( _vpRight );

9. A fenti (jelen példában a jobboldali, de ez megcserélhető, mivel a Screen blendmód
kommutativ) viewport blendmódjának Screen-re állítása.
_vpRight.blendMode = BlendMode.SCREEN;

10. A két viewport egymásba mozgatása:
_vpLeft.x -= 20;
_vpRight.x += 20;

A baloldali viewport (_vpLeft) az a viewport, melyet a baloldali szemből
rendereltünk, a _vpRight-ot hasonlóan a jobboldali szemből. Ha tehát a
fókuszpontnak egy középső (két szemtől azonos távolságra lévő) pontot választunk
ki, akkor ennek a pontnak a közös pontba mozgatásához ugyanannyit kell eltolni a
bal és jobb viewport-ot vízszintesen (a bal-t balra, a jobb-at jobbra). Itt éppen 20
pixellel, ezt lehet próbálgatással változtatni, az előző fejezetben elmondottak
alapján (igazítás).
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11. A színcsatornák módosítása:
// red
_vpLeft.transform.colorTransform = new ColorTransform(1,0,0,1,0,0,0,0);
// blue
_vpRight.transform.colorTransform = new ColorTransform(0,1,1,1,0,0,0,0);

A baloldali képet a baloldali szemünkkel akarjuk látni. Ezen van a piros szűrő,
amin a piros színek igen, a kékek nem (feketének) látszanak, tehát ennek a
viewport-nak a „full color Anaglyph” készítése leírásnál elmondottaknak
megfelelően a piros színcsatornáját meghagyjuk, a kéket és a zöldet kinullázzuk.
A ColorTransform paraméterei:
ColorTransform(redMultiplier, greenMultiplier, blueMultiplier, alphaMultiplier,
redOffset, greenOffset, blueOffset, alphaOffset);

Ahol a pixel színe a következőképpen írható fel:
New red value = (old red value * redMultiplier) + redOffset
New green value = (old green value * greenMultiplier) + greenOffset
New blue value = (old blue value * blueMultiplier) + blueOffset
New alpha value = (old alpha value * alphaMultiplier) + alphaOffset
Tehát egyszerűen változatlanul hagyjuk a piros összetevőt, és nullával szorozzuk a
kéket és a zöldet. Érezhető, hogy ezzel a színek egy jó részét elveszítjük.
A jobboldali kép esetében a piros összetevőt nullázzuk ki, és hagyjuk meg a kéket
és a zöldet, így kapunk ciánt, ami a jobboldali cián filterrel látszik (és a baloldali
vörössel nem, illetve nem szabadna – lásd szellemképek).
12. A kamerák elhelyezése.
_cameraLeft = cloneCamera( _basicview.camera );
_cameraLeft.x =- 20;
_cameraRight = cloneCamera( _basicview.camera );
_cameraRight.x =+ 20;

30

WEBES 3D MEGJELENÍTÉSI LEHETŐSÉGEK KUTATÁSA
Itt példányosítjuk a két kamerát, úgy hogy azok az alap kamera klónjai (ugyanolyan
értékekkel rendelkező kamera, de más objektumpéldány). A _basicView változó itt
egy BasicView típusú objektumra mutató referenciát tárol, ez egy Papervision
osztály, melynek feladat, hogy egyszerűen létrehozhassunk alapbeállítások
segítségével egy alap színteret, kamerát, viewport-ot, egyszóval mindent, ami egy
3D-s programhoz kell. Mivel a Papervision kamera osztályának nincs ilyen clone
metódusa, ezért itt egy segédfüggvényt használunk, ami elvégzi a feladatot, majd a
kamerákat eltoljuk, hogy egymástól 40 pixelre legyenek. Ez a 40 pixel az
előzőekben említett úgynevezett interokuláris távolság, a két szem közötti távolság
(63 mm), de ez nyilván attól függ a virtuális világunkban lévő méretektől, a kamera
beállításaitól, ezért legeredményesebben kísérletezgetéssel érdemes beállítani.
Minél nagyobbra vesszük, annál inkább növeljük a mélységérzetet, de nem szabad
túlzásokba esni sem.
13. Az előző lépéseket egyszer, a program elején kell végrehajtani értelemszerűen.
Ezek után már csak annyit kell a kódban változtatni, hogy a rendereléskor futó
függvényben a két viewport-ra renderelünk a két kamerából. A renderer
renderScene metódusának a scene-t, a kamerát, és a viewport-ot kell megadni, és
meg is vagyunk a program Anaglyph 3D hatással való kiegészítésével.
_basicview.renderer.renderScene(_basicview.scene, _cameraLeft, _vpLeft);
_basicview.renderer.renderScene(_basicview.scene, _cameraRight, _vpRight);

3.1.3. Eredmények
A demó elérte a kívánt hatást, de voltak hibái. Jó minőségű, színes, realisztikus
térhatású, szellemképmentes Anaglyph készítése nagy körültekintést igényel. Könnyű
elkészíteni egy valamilyen szinten működő példát, ami megadja a kedvet, de apránként
javítani és egy nagyon meggyőző hatást elérni nehéz feladat.
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15. Ábra - Anaglyph demó alkalmazás

Az ábrán látható egy pillanatkép a demó alkalmazásból. A látható hibák:
-

Nagy kontraszt: nem jó, ha nagy a kontraszt az elő, és háttérben lévő objektumok
között, mert ez szellemképet okoz.

-

A hatást nagyban segíti (lehetőleg függőleges) mintázat, azaz textúra, ami itt hiányzik.
A függőleges mintázatot keresi az agy a két képen, amikor egy objektumot keres (a
vízszintesen ismétlődő mintázat azért nem jó, mert a vízszintes pozícióbeli
különbségből inkább a mélységre következtetünk, ha az agy nem tudja összerakni a
jobb és baloldali képet, ezért ez hamis mélységérzetet kelthet). Egyszínű esetben (mint
a demónál, a középső bolygót leszámítva).
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3.2. Mozgásérzékelés, gesztusfelismerés
3.2.1. Bevezető
Ez a terület megint csak egy komoly szakirodalommal rendelkező önálló téma, én csak
egy egyszerűn példán keresztül mutatom be, hogy használható eredményeket a mai webes
lehetőségekkel könnyen lehet készíteni. Azért is szükséges egyszerű, gyors algoritmusok
használata, mert a kód a webes kliens gépén fut, amiről nem feltételezhetünk sokat, a Flash
pedig főleg platformfüggetlensége miatt lassúnak számít. Emiatt gyors, de mégis
működőképes megoldásokat kellett találni.

3.2.2. Mozgásérzékelés
Egy egyszerű mozgásérzékelést valósítottam meg az előbb írtak alapján.
Alapgondolata, hogy egy adott időpillanatban az előző képkockabeli képet hasonlítja össze
az éppen aktuálissal a „Difference” blendmód segítségével. Ez nem csinál mást, mint
visszaadja azt a BitmapData objektumot (ez Flash-ben a bitmap képek reprezentációra
használatos, gyakorlatilag egy 2 dimenziós tömb, melynek elemei az egyes pixelek színeit
tartalmazza), ami két BitmapData megfelelő pixeleinek színkülönbségeit adja vissza
színcsatornánként. Tehát ha az (i,j) koordinátájú pixel színe az egyik BitmapData-ban pl.
0x998877, a másikban 0x889977, akkor az eredmény 0x111100. Ezzel azt érjük el, hogy a
két kép közötti változást kapjuk meg. Ha ugyanolyan a szín, akkor az eredmény 0, tehát ott
lesznek világos foltok a képen, ahol mozgás történt. Nyilván ha nincs tényleges mozgás,
akkor is változik a kép valamennyit a fényviszonyok, vibrálás, kamera miatt, tehát ezután
egy „treshold” filtert alkalmazva egy megadott küszöbérték feletti színeket átszínezzük
fehérre, az alattiakat feketére. A kapott BitmapData-n megkeressük azt a legkisebb
téglalapot, ami minden fehér pixelt magába foglal, és ennek vesszük a súlypontját (ahol
több fehér pixel van arra jobban eltolódik a pont, mintha csak a geometriai középpontját
vennénk a téglalapnak). Ezzel egy olyan pontot kapunk, ami a változást legjobban jellemző
pont az adott pillanatban. A pontot kinullázzuk, ha a téglalap mérete nem ér el egy
bizonyos szintet, ezzel jelezve, hogy mikor nem volt jelentős mozgás. Az algoritmus
egyszerű, épp ezért viszonylag gyors, és mégis használható eredményt ad. A legnagyobb
hibája az, hogy nem rendelkezik memóriával, csak az adott pillanatbeli változást érzékeli,
ebből következtet a mozgásra.
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3.2.3. Gesztusfelismerés
Az

előző

szakaszban

leírt

mozgásérzékelésre

építve

valósítottam

meg

gesztusfelismerést. Alapja, hogy érzékeljük mikor nincs mozgás, ezután egy tömbbe
eltároljuk a következő mozgáspontokat (amiket az előző pontban leírtak alapján
számolunk), majd ha megint észleljük, hogy nincs mozgás, akkor tudjuk, hogy lezajlott egy
mozgássorozat, és a kapott pontokból megpróbáljuk a gesztust kitalálni. Próbaképpen két
egyszerű gesztust implementáltam, a jobbra és balra húzást. Ezen gesztusok felismerésének
alapja az volt, hogy ha a képernyő jobboldalán indul a mozgás, tartalmaz legalább egy
bizonyos számú (pl. 8) pontot, és a képernyő baloldalán végződnek a mozgás utolsó
pontjai, akkor ez jó eséllyel egy balra húzás volt.
A demóalkalmazás finomítások után az esetek nagy részében felismerte a kívánt
gesztust. A működést szemlélteti az alábbi ábra.

Ábra 1 – mozgás, és gesztusfelismerés. Difference: a két egymást követő képkocka közti különbség.
motion point: az aktuális mozgást jellemző pont a difference kép alapján
motion track: az aktuális mozgássorozatot alkotó pontok
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4. ÖSSZEGZÉS
A webes területen a 3D lehetőségek rohamosan fejlődnek, de szembe kell nézni a
korlátokkal is. A kliensen fut a kód, ezért az erőforrásokat körültekintően kell használni, ha
nem akarjuk kizárni a látogatók jó részét az oldalunkról.
A jövő egyértelműen a hardveres 3D, de jelenleg nincs mindenki számára elérhető
megoldás. A Flash player elterjedt, de még nincs benne hardveres 3D (a következő
verzióban már lesz 2011-ben), a jelenlegi hardveres támogatású megoldások viszont nem
elterjedtek, gondolhatunk akár a plugines Unity-re, vagy a böngészők által a jövőben
remélhetőleg teljes körűen támogatott WebGL-re. Az eddigi gyakorlat webes 3D
létrehozására ezért a Flash volt (és jelenleg is az), aminek lassúsága miatt viszont a
lehetőségek limitáltak, az alkalmazást optimalizálni kell, hogy a felhasználók állomásainak
nagy részén jól fusson. A jövőben kérdéses, hogy mi lesz az elfogadott technológia, a
Unity plugin például szépen lassan előretör webes 3D játékok területén, ha a webGL
támogatva lesz minden nagy böngészőn az is népszerű lehet és a Flash 3D támogatásáról
sem szabad megfelejtkezni. Ráadásul a Flash nagyon hatékony eszköz különböző webes
alkalmazások készítésére, számottevő kényelmi funkcióval rendelkezik, hogy gyorsan,
komponens alapon hozhassunk létre komplex webalkalmazásokat. Nem véletlen, hogy bár
a HTML5-ben megjelent a videó tag, a nagyobb videómegosztó portálok (pl. youtube) egy
ideiglenes próbaidőszak után maradtak a Flash-nél, annak tartalomvédő, stream
szolgáltatásokban gazdag, teljesképernyős, stb lehetőségei miatt. A 3D-re is hasonló
következtetéseket lehet levonni, de a biztos csak az, hogy a hardveres 3D nemsokára
elengedhetetlen lesz, bármelyik technológia is szolgálja ezt ki.
A 3D egy speciális területét az Anaglyph sztereoszkóp 3D-t is vizsgáltam meg
demóalkalmazások készítésén keresztül. A módszer jól működik, ha jól használjuk, de
megvannak a hibái: ezeket ismerve azonban szép eredményeket lehet létrehozni, és a
mélység érzetét egy új szinten lehet elérhetővé tenni a látogatók számára a weben.
Sok lehetőség van a felhasználókat a megszokottaktól eltérő módon interakcióra bírni,
de itt is vigyázni kell, hogy a célközönséget figyelembe véve olyan lehetőségekkel éljünk,
amik használatához szükséges hardver rendelkezésre áll. Például, ha webkamerás
mozgásérzékelésre épít webalkalmazásunk, akkor kizárjuk, akiknek nincs webkamerája.
Érdemes az ilyen lehetőségek használata mellett alternatívaként a tartalom szokványos
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kiszolgálását is megoldani, így mindenki hozzájut a kívánt információhoz / felhasználói
élményhez, attól függetlenül, hogy mi áll rendelkezésére, különbség csak az élmény
nagyságában lesz. A webkamerás mozgás érzékelős példa megmutatta, hogy nem
szokványos interakciós lehetőséget lehet biztosítani a látogató számára, de az erőforrások
(leginkább a processzor) terhelésére vonatkozóan fellépő korlátokat figyelembe kell venni.
Ezzel együtt viszonylag jól használható eredményeket lehet felmutatni, amelyek nem
fogják megváltoztatni az eddig megszokott interakciós eszközöket (elsősorban egér,
billentyűzet), de érdekes és új lehetőséget jelentenek.
Minthogy a legtöbb szolgáltatás, amit az átlagfelhasználó a számítógépén használ
áttolódott a webre, úgy nem történt ez másképp a 3D-vel sem. Az emberek nagy része itt
szórakozik, dolgozik, tanul, szocializálódik. Ez magával vonja a 3D lehetőségek bevonását
is a webre, ami ugyan jelenleg még gondokkal küszködik, de elindultak olyan technológiai
váltások, hogy a jövőben jó eséllyel mindenki számára elérhető lesz gyors, 3D-s
webalkalmazások használata.
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