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Sammanfattning 
Målet med detta examensarbete har varit att undersöka möjligheten att 
visa larmstatus från en byggnad på en tredimensionell VRML-modell4. 
Modellen skall kunna visa status baserat på händelser från larmsystemet 
och erbjuda viss interaktion på objekt i modellen. Resultatet som jag 
uppnått är ett Javafönster i vilket en tredimensionell VRML-modell är 
presenterad. För att presentera modellen används en VRML-tolk till att 
ladda in modellen. Java 3D3 används sedan för att presentera modellen för 
användaren. I och med detta har jag bevisat att det är möjligt att presentera 
larmstatus på en tredimensionellmodell. Det finns stora 
utvecklingsmöjligheter för att bygga vidare på programmet. 
 



Abstract 
The goal with this Bachelor thesis has been to research the possibility to 
show alarm status from a building on a three-dimensional  VRML-
modell4. The model should be able to show the status based on events 
from an alarm system and provide some interaction on objects in the 
model. The result I have achieved is a Java window in which a three-
dimensional VRML-model is presented. To present the model a VRML-
parser is used to load the model. Java 3D3 is then used to present the 
model to the user. Thereby I have proved that it is possible to present 
alarm status on a three-dimensional model. The application has great 
potential for further enhancements. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Utvecklingen av program för att indikera larmstatus visuellt i en byggnad 
har fram till nu till största delen varit på en tvådimensionellbild. Den 
tvådimensionella presentationen kan kännas oöverskådlig och svår att 
förstå. 
 
När man vill presentera larmstatus visuellt i en byggnad så är det önskvärt 
att få en så överskådlig och funktionell vy som möjligt. Att indikera status 
på en tvådimensionellbild kan vara bra för den enskilda våningen, men för 
att kunna se på vilken våning i byggnaden och samtidigt få en uppfattning 
om var på våningen indikationen befinner sig kan en tvådimensionellbild 
vara otillräcklig. 
 
Här kommer då den tredimensionella bilden till nytta. Den tredje 
dimensionen ger den överskådliga vyn som de tidigare presentationerna 
har saknat. Som exempel kan nämnas att när en väktare kommer till ett 
område som är svårt att överblicka, kan det vara effektivare att få en 
tredimensionell vy över området. Denne kan då snabbt se var det kan 
finnas problem samt enkelt se hur man snabbt kan navigera sig dit. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att påvisa möjligheten att visa 
larmstatus i en tredimensionell VRML-modell4. Denna modell skall 
integreras i befintlig Javaapplikation för passer- och larmsystem. 
Modellen skall kunna uppdateras från CORBA6 baserade händelser som 
genereras av larmsystemet. Det skall även finnas möjlighet att göra viss 
manöver på objekt i modellen. 
  

1.3 Krav 
Arbetet skall resultera i ett fönster som skall integreras i befintlig 
Javaapplikation för passer- och larmsystem. Fönstret skall visa upp en 
VRML-modell. VRML var ett krav därför att det är ett format som de 
flesta tredimensionella grafiska verktyg kan exportera sina modeller med. 
Modellen skall kunna uppdateras från CORBA baserade händelser som 
genereras av larmsystemet. Det skall finnas möjlighet att göra viss 
manöver på objekt i modellen, t ex att öppna dörrar. 
 
I fönstret ska det förutom en vy på en tredimensionellmodell finnas en 
larmlista. På larmlistan skall larm från systemet kunna visas upp. Denna 
larmlista ska kopplas ihop med objekten och markera ett objekt när ett 
larm har valts. Det var inget krav att implementera larmlistans alla 
funktioner utan endast kopplingen mellan objekten var viktig. 
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1.4 Begränsningar 
För att göra det så enkelt som möjligt hanteras endast klot som VRML-
objekt i den nuvarande versionen. Larmlistan tar inte emot riktiga 
händelser utan dessa är statiskt kodade i programmet. Programmet bör 
köras i en upplösning på skärmen större eller lika med 1024x768 för bästa 
presentation.  
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2. Förutsättningar 
 

2.1 Programmeringsspråk 
Java har använts som programmeringsspråk eftersom larmsystemet som 
arbetet skall integreras med är skrivet i Java. För att visa upp 
tredimensionella modeller i Java har jag använt mig av Java 3D3. 
Kommunikation mot larmsystemet sker med CORBA6 som ger 
distribuerad kommunikation. 
 

2.2 Verktyg 
JBuilder 4 har använts som utvecklingsmiljö under arbetet. Som tillägg till 
JBuilder 4 har Java 3D installerats. 
 
För modifiering av VRML-modellen4 har Cosmo Worlds 2.0 använts. 
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3. Begrepp 
I detta avsnitt ges en grundläggande beskrivning av vissa termer som 
används i rapporten. För att få en djupare insikt i termerna hänvisas 
läsaren till referensförteckningen. 

3.1 VRML 
VRML4 är en förkortning av Virtual Reality Modelling Language och är 
ett textbaserat format för att beskriva utseendet av tredimensionella objekt 
och miljöer. 
 
En VRML-modell kan skapas antingen genom att skriva koden i en enkel 
textredigerare eller genom att använda sig av en grafisk modellerare som 
genererar VRML-modeller. En enkel VRML-modell som beskriver en 
grön cylinder med radien fem enheter och höjden tio enheter kan se ut 
som figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna modell kan sparas i en fil, vanligtvis med filändelsen wrl, och visas 
upp i en VRML-visare. 

#VRML V2.0 utf8  
Shape {  
    appearance CylinderAppearance {  
        material GreenMaterial {  
            diffuseColor 0 1 0 
        } 
    }  
 
    geometry Cylinder {  
        radius 5 
        height 10 
    } 
}

Figur 1 
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3.2 CORBA 
CORBA6 är en förkortning av Common Object Request Broker 
Architecture och är en standard för att skapa distribuerade system 
oberoende av programmeringsspråk, datorarkitektur och operativsystem. 
Ett distribuerat system innebär att ett kommando skall kunna processeras 
och utföras på andra datorer 
 
I CORBA skriver man ett gränssnitt till det distribuerade objektet man 
tänker skapa med hjälp av Interface Definition Language. Från denna 
gränssnittsbeskrivning genereras på klient sidan en stubbe som klienten 
anropar och på server sidan en skelettdel som server sidan ärver från när 
den implementerar sitt distribuerade objekt. Anropen går till så att klient 
sidan utför en begäran till det distribuerade objektet via sin stubbe. 
Stubben använder sig av en Object Request Broker för att förmedla 
meddelandet vidare till server skelettet, vilket kan vara över ett nätverk. 
Server skelettet anropar objektets implementering på servern som 
eventuellt returnerar ett svar tillbaks genom samma väg. Se figur 2. 
 
 

 

Klient 

IDL 
stubbe 

 
 
 

Object Request Broker 

Objekt 
implementering 

IDL 
skellett 

Begäran 

Figur 2 
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4. Eget arbete 
 

4.1 Analys 
För att läsa in VRML-filen och visa upp den i ett Javafönster så började 
jag med att undersöka marknaden efter olika sätt att visa en VRML-
modell i Java. De varianter jag fann kan man dela upp i två typer. Den ena 
typen var en VRML-uppspelare som kunde läsa in en VRML-fil, visa upp 
den på en yta och erbjuda viss navigering. Den andra typen var en VRML-
tolk som kunde läsa in en VRML-fil och skapa en modell som kan förstås 
av Java 3D som är en tredimensionellmotor. VRML-uppspelaren var bra 
genom att den hade inladdning och uppvisning av modellen i ett paket, 
problemet var dock att i och med det sammanbyggda systemet var det 
svårt att modifiera modellen i realtid. Därför inriktade jag mig på typen 
VRML-tolk. Jag hittade två stycken som jag tyckte verkade vara 
användbara. Den första jag testade var CyberVRML971 vilken verkade 
fungera acceptabelt men dock verkade arbetet med den ha avstannat. Mitt 
val föll på den andra som var Xj3D2. Xj3D hade från början utvecklats av 
Sun men nu tagits över av Web3D consortium's source task group som 
fortsätter att utveckla den. Den klarade av att hantera de VRML-modeller 
som skulle användas. 
 

4.2 Design 
 
Se bilaga B för klassdiagram. 
 
4.2.1 Huvudfönstret 
Presentationen av programmet sker i ett fönster som larmsystemet skapar. 
I fönsterobjektet skapas förutsättningarna för den tredimensionella miljön 
och med hjälp av scenobjektet så laddas VRML-filen in. Larmlistobjektet 
skapas och listan läggs i botten på fönstret. En mushanterare skapas som 
anropar ett dörrobjekt när en användare klickar på en dörr i modellen. 
Med hjälp av kameraobjektet så flyttas kameran till ett fördefinierat 
startläge när fönstret skapas. 
 
4.2.1 Scenobjekt 
Huvuddelen i systemet är scenobjektet. Denna laddar in VRML-filen och 
tolkar den med hjälp av Xj3D-tolken till en tredimensionell modell i form 
av en trädstruktur. I denna trädstruktur finns de olika objekten i modellen 
som noder i trädet. Dessa noder kan representera olika dörrar, larmpunkter 
eller kameror. I trädstrukturen lägger scenobjektet till ljussättning så 
modellen syns. I VRML-beskrivningen av modellen kan objekten 
namnges för att enkelt hämtas från trädet. Jag utarbetade en namnstandard 
för hur objekten skulle namnges, se bilaga A. Denna standard gör det 
enkelt att binda samman olika objekt som finns i samma område, t ex så 
gör den det enkelt att hitta den områdeskamera som hör till en speciell 
dörr. Namnstandarden gör det även enkelt att lägga till nya objekt. 
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Noderna i trädet ges ett egenskapsobjekt som anger vad det är för ett 
objekt, vad det har för namn och dessutom finns det möjlighet att lägga in 
andra egenskaper på objektet. Scenobjektet tillhandahåller metoder som 
gör att man kan hämta de namngivna objekten från trädstrukturen. 
 
4.2.2 Namnobjekt 
Namntolkningsobjektet delar upp namnet enligt namnstandarden och 
sparar det i ett egenskapsobjekt som håller reda på vad objektet är för typ 
samt annan information om objektet. Namnen i VRML-modellen kopplas 
samman med objekt i larmsystemet genom att namnet översätts till 
motsvarande identifierings sträng i larmsystemet. Kopplingen sker i ett 
namnöversättningsobjekt som alla andra objekt kan komma åt. Namnen 
läggs dynamiskt in i objektet, i framtiden kan man tänka sig att namnen 
skall ligga i en databas. 
 
4.2.3 Dörrobjekt 
Från trädstrukturen hämtas alla dörrar med hjälp av scenobjektet och läggs 
i ett dörrhanteringsobjekt. Detta objekt sköter hanteringen av när det 
händer något med dörrarna i modellen. När objektet får veta av 
huvudfönstret att användaren har klickat på en dörr frågar den 
larmsystemet vad som går att göra med dörren och visar upp det i en 
meny. Om användaren väljer att göra något med dörren så meddelar 
dörrobjektet larmsystemet vad som skall ske. Skulle en dörr inte vara 
kopplad till ett objekt i larmsystemet får man upp ett alternativ om att 
koppla den, då får man i larmsystemet välja det objekt som motsvarar 
dörren. 
 
4.2.4 Kameraobjekt 
För kamerorna i modellen finns det ett kameraobjekt som håller reda på 
alla kameror som användaren kan använda sig av för att se modellen. 
Kamerorna hämtas från trädstrukturen med hjälp av scenobjektet. 
Kameraobjektet tillhandahåller metoder med vilka man kan välja olika 
kamera vyer. 
 
4.2.5 Händelseobjekt 
För att kunna uppdatera objekten skapas ett händelseobjekt, detta objekt 
ärver av ett objekt i larmsystemet som sköter CORBA hanteringen. I 
händelseobjektet sätts en händelsekanal upp genom att en metod i objektet 
som anropas av larmsystemet tar emot händelser. Ur denna händelsekanal 
filtreras de händelser som är önskvärda ut och bearbetas så eventuella 
objekt kan uppdateras till att reflektera den händelse som skett. 
 
4.2.6 Larmlistan 
Larmlistan består av en tabell där varje rad är ett larm. Objektet som 
larmet härstammar från i larmsystemet är samman kopplat med 
motsvarande objekt i modellen med hjälp av namnöversättningsobjektet. I 
larmlistan sätts en hanterare upp som tar hand om när ett larm markeras, 
då hämtas motsvarande objekt i modellen med hjälp av 
namnöversättningsobjektet samt scenobjektet. När objektet i modellen är 
hämtat så markeras det genom att göra objektet större. 
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4.3 Interaktionsdiagram 
Interaktionsdiagram mellan av mig utvecklad VRML-visare och övriga 
använda program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Implementation 
Eftersom jag tidigare varken sysslat med Java 3D eller VRML så fick jag 
börja med att lära mig dessa. För att få en förståelse för VRML så använde 
jag mig av VRML Sourcebook 2.04. När jag skulle lära mig använda Java 
3D läste jag Getting Started with the Java 3D™ API5 och gjorde några av 
de medföljande exemplen. 
 
När jag lärt mig hur allting fungerar så implementerades de objekt som 
designats fram. 

Larmsystemet 

Java3D 

VRML-visaren Xj3D VRML-
tolk 

Ladda in VRML-modell 

1. Ange filnamn 

2. Returnera tolkad  
Java3D modell 

Händelser 

VRML-visaren 

1. Anslut 
händelsekanal 

2. Ta emot händelser 

VRML-visaren Larmsystemet 

Utför operationer på 
dörrar 

VRML-visaren 

Metoder för hantering av 
tredimensionella objekt. 
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5. Resultat 
I mitt examensarbete har jag påvisat att det är möjligt att visa larmstatus 
på en tredimensionellmodell. Detta har påvisats genom ett Javafönster 
med en larmlista som läser in en VRML-modell och visar upp modellen 
för användaren, se figur 3. I modellen finns dörrobjekt i form av klot 
ovanför dörrposten, se figur 4. 
 

 
Figur 3 Huvudfönster 

 

 
Figur 4 Dörrobjekt 
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Det fanns ett krav att man skulle kunna göra viss manöver på objekten i 
modellen. Detta har lösts genom att programmet frågar larmsystemet efter 
de manövrer som går att göra på objektet och visar upp dem i en meny när 
man högerklickar på en dörr i modellen, t ex att öppna dörren, se figur 5. 
För att ta emot händelser från larmsystemet så ansluts programmet till en 
händelsekanal mot larmsystemet. När händelsehanteraren tar emot en 
händelse från en dörr så ändras färgen på tillhörande dörrobjekt. 
Exempelvis så blir dörrobjektet gult när en dörr öppnas och grön när den 
stängs.  
 

 
Figur 5 Dörr meny 
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6. Användnings beskrivning 
När man klickar på en larmhändelse i larmlistan blir den aktuella dörren i 
modellen som motsvarar larmets dörr markerad genom att dess klot blir 
stort så det tydligt syns vart objektet befinner sig, kameravinkeln är då en 
översikts vy över hela byggnaden, se figur 3. Dubbelklickar man på en 
larmhändelse så väljs en fokuserad kamera vy från den sektionen på en 
våning som den aktuella dörren befinner sig på. Även då blir den aktuella 
dörren markerad, se figur 6. Om man vill göra manöver på ett objekt så 
högerklickar man på objektet. Då får man upp en meny av saker man kan 
göra på objektet, se figur 5. För att kunna ta emot händelser så måste man 
ansluta sig till en händelsekanal. Detta görs genom att man klickar på 
menyn Händelsekanal i fönstret och väljer Anslut. Nu kan man välja från 
larmsystemet vilken händelsekanal man vill ta emot händelser från. 
 

 

 
Figur 6 Fokuserad vy 
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7. Diskussion 
 

7.1 Slutsats 
Med min kunskap och med lite hjälp från olika personer på Data Ductus 
lyckades jag under den utsatta tiden på tio veckor att slutföra mitt 
examensarbete. Det har varit en både rolig och lärorik period. Jag känner 
mig nöjd med det som jag åstadkommit och hoppas att mitt arbete kan 
visa sig komma till nytta.  

7.2 Problem 
Mitt arbete har förlöpt utan större problem. Larmplattformen är dock 
under uppbyggnad och därigenom saknas det en del funktionalitet. Detta 
har lett till en del svårigheter men allteftersom examensarbetet pågick så 
blev nödvändiga funktioner implementerade i larmplattformen och 
svårigheterna löstes. 

7.3 Rekommendationer 
Det finns stora möjligheter för fortsatt utvecklingsarbete av programmet 
dels genom att tredimensionella bilder kan vara användbara i många andra 
sammanhang än bara larmsystem. Det skulle också vara möjligt att lägga 
till mer funktionalitet. 
 
Förbättringar som kan göras i programmet är att nu statiska data bör 
läggas upp mer dynamiskt. Programmet kan även ges generellt bättre 
felhantering. Det finns även flera tänkbara möjligheter till utbyggnad. 
Navigation skulle kunna implementeras för att fritt kunna röra sig i 
modellen. Att välja olika förstoringsnivåer för användaren är en annan 
funktion som kan vara möjlig att utveckla. 



 13 

8. Referenser 
 

1. Konno, Satoshi. CyberVRML97 for Java. URL: 
http://www.cyber.koganei.tokyo.jp/vrml/cv97/cv97java/index.html 
(2001-05-30). 

2. Web3D CONSORTIUM. Xj3D Open Source Browser. URL: 
http://www.web3d.org/TaskGroups/source/xj3d.html (2001-05-
30). 

3. Sun Microsystems. Java 3D™ API Home Page. URL: 
http://java.sun.com/products/java-media/3D/index.html (2001-05-
30). 

4. Andrea L. Ames mfl (1997). VRML 2.0 Sourcebook. 2:a upplagan. 
USA : John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 0-471-16507-7. 

5. Dennis J Bouvier. Getting Started whith the Java 3D™ API. URL: 
http://java.sun.com/products/java-
media/3D/collateral/j3d_tutorial_ch1.pdf (2001-06-06). 

6. Object Management Group, Inc. CORBA FAQ. URL: 
http://www.omg.org/gettingstarted/corbafaq.htm (2001-06-18). 



 14 

Bilaga A. Namnstandard för VRML-objekt 
 
Namnen på objekten i VRML-modellen är uppbyggt med en rad av delar 
där varje del är separerad med ett semikolon. Varje del identifieras med ett 
numeriskt värde från noll och uppåt. Följande delar finns att tillgå samt 
syntax för hur de skall användas. 
 
Område 
Syntax för område: Area_i 
Syntax för områdeskamera: Area_i:Camera_o 
 
Byggnad 
Syntax för byggnad: Area_i:Building_j  
Syntax för byggnadskamera: Area_i:Building_j:Camera_o 
 
Våning 
Syntax för våning: Area_i:Building_j:Floor_k 
Syntax för våningskamera: Area_i:Building_j:Floor_k:Camera_o 
 
Sektor av våning 
Syntax för sektor: Area_i:Building_j:Floor_k:Sector_l 
Syntax för sektorkamera: Area_i:Building_j:Floor_k:Sector_l:Camera_o 
 
Dörr 
Syntax för dörr: Area_i:Building_j:Floor_k:Sector_l:Door_m 
 
Sensor 
Syntax för sensor: Area_i:Building_j:Floor_k:Sector_l:Sensor_n 
 
Tecken förklaring 
i anger områdets nummer 
j anger byggnadens nummer 
k anger våningens nummer 
l anger numret på sektorn av en våning 
m anger dörrens nummer i sektorn 
n anger sensorns nummer i sektorn 
o anger kamerans nummer (standard värde är 0). 
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Bilaga B. Klassdiagram 
 
 

C3DObjectNameHelpe r

C3DObjectNam eHelper()
Ins tance()
add()
Nam e2GUID()
GUID2Nam e()

<<Singelton>>

CObjectProperties
$ TYPE_MALFORMED_NAME : int = - 1
$ TYPE_UNDEFINED : int = 0
$ TYPE_AREA : int = 1
$ TYPE_BUILDING : int = 2
$ TYPE_FLOOR : int = 3
$ TYPE_SECTOR : int = 4
$ TYPE_DOOR : int = 5
$ TYPE_SENSOR : int = 6
$ TYPE_AREA_CAMERA : int = 7
$ TYPE_BUILDING_CAM ERA : int = 8
$ TYPE_FLOOR_CAMERA : int = 9
$ TYPE_SECTOR_CAMERA : int = 10
mArea : int = - 1
mBui lding : int = - 1
mFloor : int = - 1
mSector : int = - 1
mDoor : int = - 1
mSensor : int = - 1
mCamera : int = - 1
mObjectT ype : int = TYPE_UNDEFINED

CObjectProperties()

COb jectNameParser
m StartPos  : int
m EndPos  : int

CObjectNam eParser()
Ins tance()
Parse()
getNext()
getArea()
getBuilding()
getFloor()
getSector()
getDoor()
getSensor()
getCam era()

<<Singelton>>

C3DScene

C3DScene()
Instance()
createSceneGraph()
LoadVRM L()
LoadVRM L()
DisableAl lPickable()
getSceneGraph()
moveCamera()
getNode()
getNamedObjects()

<<S ing el ton >>
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AObjectHandler

AObjectHandler()
LoadNodesByType()

<<Abstract>>

ICORBAEventListener
(f rom Larmsy stemet)

<<Interface>>

CCameraHandler

CCameraHandler()
Instance()
LoadCameraPositions()
ChangeCamera()
ChangeCamera()

<<Singelton>>CDoorHandler

CDoorHa ndler()
Loa dDoors()
cl i ckDoor()
Ge tDoorNa me()
Ge tDoorO bj ect()
ShowPro perty ()
ShowCon nect()
ConnectF rame Closed()
Ge tMan euverSub Menu()
Man euverSub Menu Clicke d()

CVRMLEventHandler

CVRM LE ventHan dler()
Event Rece ive d() CLoadThread

mResult : boolean

CLoadT hread()
run()

(f rom CMainFrame)

CMainFrame
m Mou se Handl er : CM ouseHa ndler

CM ainF rame ()
j bIni t()
L oadVRM L()
F inished Loa ding()
Event LogFrame Closed()

CMouseHandler

CMouseHandler()
mouseExi ted()
mouseEntered()
mouseReleased()
mousePressed()
mouseClicked()
mouseDragged()
mouseMoved()

(f rom CMainFrame)
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ACST ab leModel
(f rom  Larm sy ste met)ACSTable

(f rom Larmsy stemet)

CAlarmListPanel
mZoomFactor : int = 1

CAlarm ListPanel()
jbI ni t()
AlarmT able_mouseReleased()
AlarmT able_KeyReleased ()
MakeObjectLarge()
RestoreObjec t()

CAlarmListTableModelRow
SecurityLevel : int

C Alarm Lis tTableModelRo w()
U pdate()
toString()

CAlarmListTableModel
mFieldsT oDisplay[] : short

CAlarm ListTableModel()
CAlarm ListTableModel()
UpdateColumns()
getColumnCount()
getRowCount()
getColumnName()
SetRowData()
GetVisibleFields()
getValueAt()
removeValueAt()
addRow()
getRowValueAt()
getColumnClass()
GetMaxWidthRenderObject()

 
 
 


