TARTU ÜLIKOOL

Arvutiteaduse instituut
Informaatika õppekava

Harri Alasi
3D-mudelite vaatur Mediawiki tarkvarale
Bakalaureusetöö (6 EAP)

Juhendajad: Raimond-Hendrik Tunnel, MSc
Ivo Kruusamägi, BSc

Tartu 2017

3D-mudelite vaatur Mediawiki tarkvarale
Lühikokkuvõte:
Käesoleva töö raames valmis laiendus Mediawiki tarkvarale, mis võimaldab kasutajatel laadida
üles STL-formaadis (lühendatud sõnast Stereolithography) 3D-mudeli faile, nimetatud faile
Mediawiki faililehel asuva vaaturi sees kuvada ning mudeli asendit vaaturi sees muuta.
Kirjeldatud on arendusprotsessi, esilekerkinud probleeme ning edasiarenduse võimalusi.
Samuti on välja toodud selgitused STL-formaadist, Mediawiki tarkvarast ning vaaturi
kasulikkusest ja vajalikkusest. Töö lõpuosas on kirjeldatud laienduse testimist ning tekkinud
probleemi Mediawiki ametliku testkeskkonnaga.
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3D model viewer for the Mediawiki software
Abstract:
This paper describes the created extension, which enables users of Mediawiki software to
upload 3D models in STL (short for Stereolithography) file format, display them in a viewer
that is placed in the file page of the Mediawiki software and change the position and dimensions
of the model inside the viewer. Topics covered are the development process, arisen problems
and possibilities of further development of this extension. Finally, this paper describes the
testing of the extension and the problem that came up regarding the official testing environment
of Mediawiki.
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1 Sissejuhatus
Käesoleva praktilise suunitlusega bakalaureusetöö eesmärk oli luua 3D-mudelite kuvamise
funktsionaalsus ühte kuulsamasse tasuta ning avatud lähtekoodiga vikitarkvarasse1 Mediawiki
(MW). Suhtluses MW arendajatega Wikimedia Foundationist selgus, et formaat, mida vaatur
toetama peab, on STL 2 (vt lähemalt ptk 2.1). Peamise põhjusena toodi välja formaadi
populaarsus, näiteks 3D-printimise korral. Lisaks mainiti, et STL on tekstipõhine, mis
minimeerib turvariske, kuigi see tõsi ei ole, mida on mainitud ka käesolevas töös.
Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate praktilise osa raames valminud vaaturist, mille
lähtekoodi ning installeerimisjuhendi leiab töö lisast. Vaatur põhineb JavaScripti teegil
Three.js. Vaatur toetab nii binaarseid kui ka ASCII-kodeeringus STL-faile, nende hiirekliki
abil pööramist ning panoraamimist ning hiire rulliku abil suumimist.
MW-t kasutab näiteks populaarne veebiportaal Wikipedia.org, kus võimalus 3D-mudeleid üles
laadida ning kuvada annaks artiklitele sisulise poole pealt palju juurde. 3D-mudelid on
viimastel aastastel populaarsuses kõvasti tõusnud tänu 3D-printerite laiemale levikule ning
koduarvutite võimsuse kasvule, mis võimaldavad aina keerulisemate mudelite kuvamist
reaalajas.
Teises peatükis tutvustame täpsemalt MW keskkonda ning käsitletavat probleemi.
Kolmandas peatükis käsitleme vaaturi arendamist ning selle käigus esilekerkinud probleeme
ning lahendusi nendele. Viimases sisulises peatükis käsitleme lahenduse testimist ning
võimalusi edasiarendamiseks. Tööga on kaasas ZIP-fail (Lisa 1), mis sisaldab töö raames
arendatud laiendust ning installeerimisjuhendit.

1
2

Viki – Autorite koostööd võimaldav veebisait.
Fakt selgus kirjavahetuses Mediawiki arendajatega.
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2 Probleemi avamine
Selles peatükis seletatakse lahti käesoleva töö keskmeks olevad tehnoloogiad ning nende
kasutusalad. Samuti selgitatakse arenduse vajalikkust ning erinevaid võimalusi probleemi
lahendamiseks. Peatüki lõpuks kirjeldatakse lühidalt arenduse alustamist MW tarkvaras.

2.1 STL-failivorming
STL on 3D Systemsi loodud failivorming stereolitograafias raalprojekteerimise (ehk
inglisekeelse lühendi CAD, computer-aided-design) programmides kasutamiseks. See
kirjeldab struktureerimata kolmnurkadest koosnevaid pindu. STL-vormingut kasutatakse
tööstusdisainis prototüüpide loomisel ning raalvalmistuses ehk CAM-süsteemis (computeraided-manufacturing). STL-formaat võib olla nii tekstiline ehk ASCII-formaadis kui ka
binaarne ehk kahendkoodis esitatud [1].
Kuigi tavaline STL-fail infot mudeli värvi kohta ei sisalda, on olemas vähemalt kaks
mittestandardset kahendkoodis STL-formaadi variatsiooni, mis toetavad värve [2]. Käesoleva
töö raames arendatud vaatur toetab Materialise Magics’i loodud värvilist STL-formaati.
2.1.1 ASCII-formaadis STL
ASCII-vormingus STL-fail algab reaga:
solid nimi
milles “nimi” on vabalt valitav sõne ning võib üldse puududa.
Järgmised read sisaldavad kolmnurkade definitsioone kujul
facet normal ni nj nk
outer loop
vertex v1x v1y v1z
vertex v2x v2y v2z
vertex v3x v3y v3z
endloop
endfacet
kus iga normaalvektori koordinaat n ja iga kolmnurga tipu v iga koordinaat on e-notatsioonis
ujukomaarv. Lisaks peab iga v olema mittenegatiivne. Fail lõpeb reaga
endsolid nimi
mis lõpetab mudeli kirjelduse [2].
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2.1.2 Kahendkoodis STL
Kuivõrd ASCII-tüüpi STL-failid võivad olla väga suured, on nende esitamiseks kasutusele
võetud kahendkoodis failid. Sellistel failidel on 80-sümboliline päiseosa (mis ei tohi alata
sõnaga “solid”, sest paljud tarkvarad võivad sellisel juhul seda kahendkoodis faili ekslikult
ASCII-vormingus olevaks pidada ning tulenevalt formaatide erinevusest loevad seda valesti).
Päisele järgneb neljabaidiline täisarv, mis näitab, mitu kolmnurkset tahku on mudelis.
Iga kolmnurk on kirjeldatud 12 ujukomaarvuga (3 normaalvektori ning 3 iga kolmnurga tipu
koordinaadi jaoks), millele järgneb kahebaidine atribuudi baitide arv. Enamik tarkvaradest ei
tea, mida teha selle numbriga, kui see ei ole 0. Samas on käesolevas töös arendatud vaatur
värviliste STL-failide toega, mis tähendab, et atribuudi baitide arvust ning väärtustest sõltub
mudeli värv [2].
Kahendkoodis STL-faili pseudokood:
UINT8[80] – Päis
UINT32 – Kolmnurkade arv
foreach triangle
REAL32[3] – Normaalvektor
REAL32[3] – Tipp 1
REAL32[3] – Tipp 2
REAL32[3] – Tipp 3
UINT16 – Atribuudi baitide arv
end

2.2 Mediawiki tarkvara
Mediawiki (MW) on tasuta ning avatud lähtekoodiga programmeerimiskeeles PHP kirjutatud
viki tarkvarapakett, mis algselt oli loodud kasutamiseks Wikipedia.org veebilehel [3]. Praegu
kasutatakse seda kõigis Wikimedia Foundationi projektides ning kuivõrd pakett on tasuta, on
selle põhjal loodud ka arvukalt teisi vikisid. Näiteks Siteground.com autorite koostatud
võrdluse järgi võib eeldada, et tegu on ühe populaarsema vikitarkvaraga, kuigi andmete põhjal
koostatud diagramm põhineb vaid saidi enda serverites asuvatel vikidel [4].
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2.3 Vaaturi vajalikkus
Praeguse seisuga puudub MW tarkvaral vajalik funktsionaalsus 3D-mudeleid esitada ning
seepärast ei aktsepteeri vaikeseades MW sellise laiendiga faile. Tehnika on aga niivõrd
arenenud, et ka nõrgemale arvutile ei valmista raskusi mõistliku suurusega 3D-mudeli
kuvamine ning hiire abil tema positsiooniga manipuleerimine [5]. Osalt eelkirjeldatud
arvutusvõimsuse suurenemise põhjusel on 3D-failide levik ning nõudlus nende järele viimastel
aastastel kiiresti kasvanud. Seepärast annab see laiendus võimaluse MW-d ajakohastada.

2.4 Mediawiki laienduste arendus
MW tarkvara koosneb põhiosast, mille üldnimetus on core, ning paljudest valikulistest
laiendustest (inglise keeles extension), mis lisavad MW tarkvarasse võimalusi või laiendavad
olemasolevaid. Edasine sõltub soovitavast lahendusest – kui soovitakse arendada laiendust, on
parim lugeda vastavat kasutusjuhendit [6]. Kui aga soovitakse muuta põhiosa, tuleb vaid muuta
soovitud faile MW põhiosas.
MW ametlikud arendajad on põhiosas arendamise kuulutanud rangelt mittesoovitatavaks, sest
neil on raske reprodutseerida ettetulevat probleemi, kui nemad täpselt ei tea, mida põhiosas
arendaja muutnud on. Mõne lihtsama funktsiooni lisamiseks võib põhiosa muutmine olla aga
kiireim moodus. Tasub aga meeles pidada, et peale iga versiooniuuendust kirjutatakse vanad
failid sel juhul üle.
Arendajatel, kellel puudub varasem kokkupuude MW-ga, soovitatakse alustada juhendist, mis
kirjeldab sammhaaval vastavalt kasutatavale operatsioonisüsteemile arenduskeskkonna
(virtuaalmasina ning sellel töötava serveri) installeerimist [7]. Peale keskkonna ülesseadmist
on juhendis näidatud kaustas olemas kogu MW tarkvara lähtekood.

2.5 Alternatiivid probleemi lahendamiseks
STL-formaadis faili sisselugemiseks on mitmeid võimalusi. Algselt plaaniti kasutada faili
JSON-formaati muundamist ning viimase sisselugemist. See lahendus aga tol hetkel ei
sobinud, kuivõrd arenduse algushetkel oli uusim Three.js toetatava STL-faili JSON-formaadi
dokumentatsioon puudulik. Ka kinnitasid Three.js teegi autorid 3, et puudub vajadus mitte
kasutada sisseehitatud STL-failide laadimisteeki STLLoader.js, sest seda teeki kasutatakse
laialdaselt ning seetõttu ei kavatseta lõpetada teegi toetamist. Samuti ei jää autorite arvates

3

See selgus tekstivestluses IRC-kanalis #three.js
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laadimine aeglasemaks, kui tegemist on väiksemate ja üksikute mudelitega. Käesoleval juhul
MW tarkvara puhul mudelitel sellised omadused ongi.
Samuti on olemas võimalus töödelda ning kuvada vaaturis faili serveripoolel, kuid siinkirjutaja
otsustas luua vaaturi kliendipoolel kuvamiseks. Peamisi põhjuseid on kaks:


Arvutite jõudlus on jõudnud punkti, kus 3D-mudelite kuvamine ei valmista arvutitele
raskusi.



Kliendipoolne lahendus lubab kuvada mudeleid väga paljudele lõppkasutajatele
korraga, ning ei nõua selleks äärmiselt võimast serveriparki [8], mis võib olla olulise
tähtsusega väga suure kasutajaskonnaga saitidele nagu seda on näiteks Vikipeedia.

Lisaks vähendab see serveri ja kliendi vahelist edastatavat andmemahtu, mis võib osutuda
oluliseks arengumaades, kus internetiteenus võib olla väga kallis.
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3 Vaaturi arendamine
Selles peatükis tutvustatakse arendamises kasutatud abiteeki Three.js, laienduse tööpõhimõtet
ning esilekerkinud probleeme.

3.1 Three.js graafikateek
Three.js on teek, mis muudab veebibrauseris 3D-graafika jaoks mõeldud kasutajaliidese
WebGL kasutamise lihtsaks [9]. Three.js teek on üles ehitatud objektorienteeritud
programmeerimise tavasid järgides. Selle tõttu oli koodi kirjutamisel teegi funktsioonide
kasutamine mugav ja kerge ning Three.js sobis arenduseks väga hästi. Samuti on Three.js teeki
sisse ehitatud laadimisteek STLLoader.js, mis võimaldab STL-formaadis failide sisselugemise
Three.js teeki kasutavasse rakendusse. Nendel põhjustel ongi arendamiseks kasutusele võetud
Three.js.
3.1.1 Three.js stseeni ülesehitus
Three.js teegis stseeni loomisel on vaja kolme objekti: kaamerat, valgusallikat ja vaadeldavat
objekti e. mudelit. Kaameratüüpe on kaks, ortograafiline ja perspektiivne. Ortograafilise
kaamera korral ei tule kaamera kaugusest sõltuvalt perspektiivmoonutust – kaugemal asuvad
objektid ei ole nähtavalt väiksemad. Kuivõrd perspektiivi arvestav vaade näib loomulikum,
on käesolevas arenduses kasutusele võetud just perspektiivne kaameratüüp.
Ka põhilisi valgusallika tüüpe on kaks: suunatud valgusallikas ja punktvalgusallikas. Põhiline
erinevus seisneb selles, et suunatud valgusallikal ei ole lähtepunkti, on vaid suund. Seega
tulevad valguskiired ühest suunast ning ei lõpe kunagi.
Punktvalgusallika korral tulevad valguskiired ühest punktist ning igas suunas. Samuti valgus
ka hääbub. Suunatud valgusallikast võib mõelda kui päikesest vaadelduna meie planeedilt.
Punktvalgusallikast võib mõelda kui päikesest meie galaktikast loodud peopesasuuruse mudeli
korral.
Käesolevas arenduses on võetud kasutusele suunatud valgusallikas, sest objekti on võimalik
pöörata ning panoraamida. Suunatud valgusallikas võimaldab valgustada mudelit erinevatest
külgedest, sõltuvalt pöördest.

3.2 Lahenduse kirjeldus
Käesoleva töö praktilise osa raames arendatud vaatur on loodud laiendusena olemasolevale
MW tarkvarale.
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Selleks, et laiendus töötaks, tuleb lisaks failide õigesse kausta asetamisele lubada MW
tarkvaras vaikimisi keelatud STL-failide üleslaadimine. Seda tuleb teha kahest kohast:


Lisada seadetefailis LocalSettings.php “stl”-faililaiend MW-s lubatud laiendite
järjendisse.



Sisestada faili mime.types – mis sisaldab endas kõikide lubatud failitüüpide üheseid
identifikaatoreid – STL-formaadis faili identifikaator ”application/sla stl”.

Soovi korral saab laienduse installeerija määrata, millise suurusega on tema lõuend. Hetkel on
suuruseks määratud 600 korda 480 pikslit ning katsetatud mudelite pööramisel ei läinud selliste
lõuendi mõõtude korral kaamera objekti sisse, kuid teoreetiliselt on see võimalik, ning seetõttu
kasutatakse kaamera positsiooni arvutamisel mudeli ümbritseva sfääri raadiust (vt. ptk. 3.3.3).
Lisaks on olemas kontroll vaaturi skriptifailis, mis keelab mittepositiivsed arvud. Vastasel
juhul brauser määratud mõõtmeid ei arvesta ning loob lõuandi laiusega 300 ja kõrgusega 150
pikslit.
Laienduse seadetefailis on defineeritud vastavus STL-faili identifikaatori ning laienduses
paikneva töötlejaklassi (ing. k. handler class) vahel.
STL-failide kuvamisega tegeleb MW tarkvara põhiosas klass Imagepage. Nimetus on jäänud
sellest ajast, kui MW tarkvara võimaldas vaid piltide üleslaadimist. Seetõttu leiab segast
terminoloogiat ka mujal, näiteks viidatakse mitmes kohas suvalisele failile muutujanimega
image ehk pilt.
Kui luuakse uus selle klassi isend, mille argumendiks on STL-fail, käivitub laienduses loodud
töötlejaklass. Kui server saab ülesande fail kuvada, käivitatakse Imagepage klass, mis teeb
kindlaks antud faili formaadi. Kui tegu on STL-failiga, kutsutakse välja töötlejaklass
StlHandler. Ühenduste ehk hook’ide abil seotakse omavahel faililehe laadimisjärk ning
töötlejaklassi funktsioonid. Näiteks ühendus beforePageDisplay käivitab enne lehe kuvamist
töötlejaklassi funktsiooni onBeforePageDisplay, kui see on defineeritud. Selle puudumisel
käivitatakse sama funktsioon ülemklassist Imagepage. Eelnimetatud funktsioon laadib
käesolevas laienduses faililehele mooduli ext.StlHandler.
Kui lehe laadimisjärk jõuab imageOpenShowImageInlineBefore ühenduseni, käivitatakse
jällegi funktsioon, milles asuv kood loob väljundisse vaaturi skripti ning käivitab selle, võttes
argumendiks vajamineva STL-faili aadressi serveris. Faili kuvamisel kasutatavas vaaturi
skriptifailis on lõuendile defineeritud STL-objekt, valgustus ning kaamera. Mudeli
panoraamimiseks ning suumimiseks on kasutatud Three.js teegi autorite loodud ning põhiteeki
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täiendavat OrbitControls.js klassi. Mudeli pööramiseks on kasutatud pööramist kvaternioonide
järgi (vt. punkt 3.3.2). Laienduse-serveri koostöö on visualiseeritud joonisel 1.
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Joonis 1. Järgnevusdiagramm laienduse tööst.
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3.3 Esilekerkinud probleemid
3.3.1 Topeltarendus
Arendusprotsessi ajal selgus, et probleemiga on tegelenud üks Wikimedia Foundationi
arendaja ning hackathon’i e. arendusmaratoni raames kirjutanud eksperimentaalstaadiumis
oleva laienduse [10]. Temaga sai ühendust võetud ning arutatud koostöövõimalusi. Tema
laienduses on implementeeritud mudelitest pisipiltide genereerimine, mida käesolevas
laienduses tehtud ei ole. Samas puudub lahendus kaamera asendi muutmiseks vastavalt objekti
suurusele. Samuti käitus testides mudeli positsiooniga manipuleerimine mitmete erinevate
mudelite korral erinevalt.
Väiksemaid erinevusi on teisigi. Seega on autori hinnangul võimalik arenduste ühendamine, et
kokku saaks mõlema laienduse häid külgi sisaldava lahenduse.
3.3.2 Probleem objekti pööramisega
Three.js teeki täiendavas OrbitControls.js failis (skript, mis tegeleb objekti asendi
manipuleerimisega) on defineeritud vasaku hiireklikiga objekti pööramine nii, et ei pöörata
mitte mudelit, vaid kaamerat stseeni koordinaatide keskpunkti ümber. Kaamera pööramisel
tekib visuaalselt samasugune efekt, nagu objekti liigutamisel mööda ringjoont, mille raadius
on stseeni koordinaatide alguspunktist objekti ruumi keskpunktini. Seega mudeli esmasel
laadimisel on ringjoone raadius 0, sest objekti ruumi keskpunkt ja stseeni koordinaatide
alguspunkt ühtivad ning seetõttu objekt pöörab ümber oma keskpunkti. Kui objekt keskelt ära
liigutada ning siis üritada pöörata, siis raadius suureneb ning mudel “pöörleb” veidral moel ehk
on aru saada, et objekt mitte ei pöörle ümber iseenda telje, vaid näiliselt liigub mööda
eelmainitud

raadiusega

ringjoont.

Lahenduseks

on

kasutatud

koodi,

mis

läbi

kvaternioonobjektide (matemaatilised objektid pöörde hoidmiseks) seob hiirega pööramise
mitte kaamera, vaid mudeliga. Koodinäide on leitav viitest [11]. Tööpõhimõte: Kui hiir on alla
vajutatud, võetakse kaks järjestikust hiire asukohta, kujutatuna vaateakna keskel asuvale
maksimaalse vaateakna sisse mahtuva mõõduga sfäärile. Nende järgi arvutatakse hiirega
loodud pööre. See lisatakse objektil olevale pöördele ning saadakse uus pööre. Olgu objekti
kvaternioon enne pööret tähisega 𝑄𝑒 ning pöördele vastavat kvaternioon tähisega 𝑄𝑟 . Pööratud
objektile vastav kvaternioon 𝑄𝑝 on leitav korrutisega
𝑄𝑝 = 𝑄𝑒 ∙ 𝑄𝑟 .
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3.3.3 Kaamera asend vastavalt objekti suurusele
Vaatur võimaldab igasuguste STL-failide kuvamist, mis tähendab ka erinevaid mudeli
suuruseid. On vaja muuta kaamera asendit nii, et ilma suumimiseta näeks mudelit peaaegu
terve lõuendi laiuse või kõrguse ulatuses, olenevalt sellest, kumb mudeli mõõde on suurem.
Selleks on vaja teada kaamera vertikaalset vaatenurka, olgu selleks 𝐹𝑂𝑉𝑣 (ing. k. vertical fieldof-view), mis määratakse kaamera loomisel vaaturi skriptifailis. Arvutite puhul kasutatakse
selleks väärtusi vahemikus 60-90 kraadi. Kuigi inimese silmade horisontaalne vaateväli on
peaaegu 200 kraadi ning vertikaalne ligikaudu 135 kraadi [12], asub monitor vaikimisi
olukorras silmadest piisavalt kaugel, et vaatenurgad sellest vahemikust on silmadele sobivad
ning mudel ei tundu moonutatud.
Edasi on vaja kalkuleerida objekti mõõtmed. Selleks on Three.js teegis olemas meetodid
computeBoundingSphere() ja computeBoundingBox(), mis arvutavad välja vastavalt objekti
ümbritseva vähima raadiusega sfääri ja vähima risttahuka ning on visualiseeritud joonistel 2 ja
3. Käesoleva töö raames arendatud vaaturis oma kasutatud ainujlt objekti ümbritseva kasti
arvutamist, sest see risttahukas annab infot nii objekti kõrguse kui ka laiuse kohta ja näitab, kas
objekti laius on suurem kui kõrgus või vastupidi. Sfääri raadiuse teadmine võimaldab objekti
hiirega pöörata nii, et kaamera ei läheks mitte kunagi objekti “sisse” olukordades, kus
horisontaalne või vertikaalne vaatenurk on üle 90 kraadi. Käesolevas töös on vertikaalne
vaatenurk 75 kraadi ja horisontaalne 98 kraadi. Vaaturi laius ja kõrgus on fikseeritud 600 ja
400. Kuigi teoreetiliselt on võimalik, et mudel pöörab kaamera sisse, siis üldiselt katsetatud
mudelitega nii ei juhtunud. Probleemi tulevikus esinemise korral tuleks võtta arvesse objekti
raadiust (vt. ptk. 4.2). Eelis kasti kasutamisel on see, et objekt ei jää kaamerast liiga kaugel e
ehk mahutub vaatlemisel kasti järgi täpselt ühe vaateakna mõõtme sisse.

14

Joonis 2. 3D-mudelit ümbritsev kast.

Joonis 3. 3D-mudelit ümbritsev kera.
Kaamera suumi arvutamisel tuleb leida horisontaalne vaatenurk (edaspidi 𝐹𝑂𝑉ℎ ehk horizontal
field-of-view). Seda saab teha, teades vertikaalset vaatenurka 𝐹𝑂𝑉𝑣 , vaateakna kõrgust ning
vaateakna laiust. Arvutuseks vajalikud matemaatilised objektid on defineeritud joonisel 4.
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Joonis 4. Kaamera asend vastavalt objekti suurusele.
𝐹𝑂𝑉ℎ leidmiseks võtame kasutusele uue tundmatu 𝑑, mille defineerime kui kaamera kauguse
vaateaknast. Samuti tuleb kaamera loomisel määratud 𝐹𝑂𝑉𝑣 jagada kahega, et saaks kasutada
täisnurkse kolmnurga tangensfunktsiooni, mis on võrdne poole kõrguse ja kaamera kauguse
jagatisega
𝑏
.
𝑑

(1)

Seega kogu valem on
tan 𝛼 =

𝑏
.
𝑑

Korrutades valemist (2) saadud väärtuse vaateakna külgede suhtega
𝑎
,
𝑏

(2)

(3)

saab kätte vertikaalselt moodustatud täisnurkse kolmnurga vastaskaateti ja lähiskaateti jagatise
𝑎 𝑎
tan 𝛼 ∙ = ,
(4)
𝑏 𝑑
mis on defineeritud kui tangensfunktsioon nurgast 𝛽. Seega tuleb võrduse paremast poolest
võtta arkustangens ning selle väärtus ongi 𝛽:
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𝑎
𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 ( ) .
𝑑

(5)

Pannes kokku valemid (2), (4) ja (5), saame:
𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (tan 𝛼 ∙

𝑎
)
𝑏

(6)

Nurk 𝛽 on aga pool vajalikust, sest arvutamise alguses oli vaja jagada vaatenurk kahega. Seega
tuleb korrutada saadud nurk kahega:
𝐹𝑂𝑉ℎ = 2 ∙ arctan (tan 𝛼 ∙

𝑎
)
𝑏

(7)

See valem võimaldab ilma vahevastuste arvutamiseta leida kohe soovitud nurga.
Teades vaatenurki, saab leida mõlema kohta väärtuse, mille võrra kaamerat nihutada, et objekt
mahuks vaatevälja. Olgu selle väärtuse tähiseks 𝑘. Arvutamiseks on vaja teada ümbritseva kasti
vastava serva vastava koordinaadi absoluutväärtust (sest mudel asub koordinaatide
alguspunktis ning seetõttu ümbritseva kasti kaamerapoolse tahu tippude koordinaadid erinevad
üksteisest vaid märgi poolest). 𝐹𝑂𝑉ℎ korral on selleks ülemise või alumise serva x-koordinaat
ning 𝐹𝑂𝑉𝑣 korral parem- või vasakpoolse serva y-koordinaat. Tähistame selle tähega 𝑢 ning
olgu 𝐹𝑂𝑉𝑢 kas horisontaalne või vertikaalne vaatenurk, sõltuvalt sellest, kumba väärtust 𝑘
parasjagu leitakse. Väärtuse arvutamiseks tuleb koorinaat 𝑢 jagada poole vaatenurga
tangensiga. Seda seepärast, et mida lähemal on vaatenurga väärtus 180 kraadile, seda väiksem
tuleks 𝑘 ehk seda vähem tuleks kaamerat nihutada, et mudel mahuks vaatevälja. Valem on

𝑘=

𝑢
.
𝐹𝑂𝑉𝑢
𝑡𝑎𝑛 (
)
2

(8)

Edasi tuleb asendada kaamera z-koordinaat (z-telg on vaataja silmade sihiline, ehk zkoordinaati muutes liigub kaamera vaatajale lähemale või kaugemale) maksimaalsega
arvutatud 𝑘-de väärtustest. Lõpuks liidame sellele ümbritseva kasti kaamerapoolse serva zkoordinaadi, sest eelnevalt leitud 𝑘-d on arvutatud mitte mudeli keskpunktist, vaid ümbritseva
kasti vastavatest servadest.

Lihtsustatult öeldes tuleb võrrelda, kumma vaatenurga

(horisontaalse või vertikaalse) järgi peab rohkem nihutama, et mudel mahuks tervenisti
vaaturisse.
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4 Lahenduse testimine ning analüüs
Selles peatükis esitatakse laienduse tagasisidet puudutav teave ning kirjeldatakse edasise
arenduse võimalikke suundi.

4.1 Tagasiside Mediawiki ametlikust testkeskkonnast
2. jaanuari 2017 seisuga on rakendusel olemas koduleht MW ametlikul lehel (viide [13]) ning
link lähtekoodile (viide [14]) on leitav samuti samalt lehelt. Siiski, puudub tagasiside MW
kasutajatelt laienduse probleemide kohta. Selle põhjuseks võib olla väga pikk aeg alates
arenduse algusest kuni lähtekoodi jaoks MW lehel projekti loomiseni ning seetõttu aega testida
on olnud vähe. Suurelt osalt on põhjus eelkirjeldatud topeltarenduses (vt. ptk. 3.3.1) – puudub
vajadus kahe samaeesmärgilise laienduse järele – ning selle loojas, kelle laienduse jaoks MW
lehele ruumi saamisel esines kindlasti vähem takistusi. Samas pole 2. jaanuari seisuga
topeltarenduses muudatusi sisse viidud alates 2016. aasta aprillist.

4.2 Edasiarenduse võimalused
Laiendusele saab autori hinnangul juurde arendada mitmeid võimalusi:


Tekst, mis ilmub lõuendi kõrvale ning sisaldab juhiseid, kuidas vaaturit kasutada. See
tekst peab olema tõlgitav ning ilmuma selles keeles, milles vikit parasjagu kasutatakse.



Funktsionaalsus, mis enne mudeli laadimist küsib kasutajalt kinnitust. See võib olla
oluline kasutajatele, kes kasutavad laiendust mahupõhise internetiühendusega, sest
STL-failid võivad olla mahult väga suured.



Muude failiformaatide tugi. Topeltarenduses (vt. ptk 3.3.1) on lisaks STL-failidele
toetatud ka AMF failid, mille sisselaadimine käib analoogselt, teegiga AMFLoader.js.
Lähtudes lisaks sellele ka faktist, et Three.js teeki on sisse ehitatud ka mitmete teiste
formaatide automaatseid laadimisteeke, tundub nende lisamine suhteliselt lihtne töö.
Põhjus, miks pole seda tehtud, on MW autorite eelistus esialgu toetada vaid STL-faile.
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5 Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö ajendiks oli 3D-mudelite toe puudus ühes suurimas vikitarkvaras
nimega Mediawiki, ent MW arendajate väitel oli olemas kasutajate nõudlus selle järele. Töö
raames otsustati, et formaat, mida vaatur toetama peaks, on STL, mida kasutatakse palju 3D printimisel. Töö käigus valmis Three.js graafikateeki kasutav STL-failide vaatur Mediawiki
tarkvarale. Laienduse eesmärk tundus jõuetekohane ning tekkis selge visioon, mida ülesande
lahendamiseks teha tuleb. Töö kirjalikus osas on kirjeldatud vaaturi arendust ning teisi
võimalusi probleemi lahendamiseks. Laiendust arendati siinse bakalaureusetöö raames
põhiliselt kolme kuu vältel. Kasutatavuse mugandamiseks tuli lahendada mitmeid
esilekerkinud probleeme seoses objekti positsiooni muutmisega. Arendamise ajal selgus, et
sarnast laiendust kirjutab ka üks teine arendaja. Tema versiooni katsetamisel selgus, et kahel
arendusel on erinevaid jooni piisavalt, et nende ühendamisel saaks kokku võimalusterohke
MW laienduse. Kuigi arendatud laiendus on üleval MW veebisaidil koos lähtekoodi ning
installeerimisjuhendiga, pole tagasisidet sellele pakutud. Siiski, peale ekstensiivset
arendajapoolset testimist võib tehtuga rahul olla. Töös on välja toodud mitmed
kasutusmugavust suurendavaid ning kohandamist võimaldavaid lisafunktsioone, millest
mõned võib leida paralleelselt arendatud vaaturist, kuid teised on veel implementeerimata
ideed.
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