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Abstract
This paper describes the development of an application that receives a stream of positiondata that 
will be interpreted and rendered to the screen in real-time. The stream can be received by different 
means, for example from another computer, a local file or keyboardinput from the same computer.

The paper begins with some background, the design with explanations of the most relevant parts is 
presented later. The paper ends with discussion of the results and an implementation for replay of 
footballgames is presented.

Sammanfattning
Denna rapport beskriver utvecklingen av en applikation som tar emot en ström av positionsdata som 
sedan behandlas och renderas ut på skärmen i realtid. Det sätt som applikationen får strömmen av 
data kan vara från olika källor, exempelvis från en annan dator, en lokal fil eller 
tangentbordsinmatning från samma dator.

Rapporten börjar med bakgrund till arbetet, sedan presenteras designen med förklaringar av de mest 
relevanta delarna. Slutligen diskuteras resultatet och en implementation för uppspelning av 
fotbollsmatcher presenteras.
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1 Introduktion

1.2 Bakgrund
Det börjar bli allt vanligare att använda Internet för att sända TV, filmer och liknande tjänster. Men 
när man ser på något så är man väldigt begränsad till vad man kan se på; det som kameran filmar på 
är det man får se.

Nu finns det teknik för att kunna spara ner information om till exempel en fotbollsmatch under tiden 
som den spelas. Sedan kan informationen användas för att beräkna totala sträckan en spelare har 
sprungit, hur stor del av matchen bollen befunnit sig i luften, med mera.

I mitt examensarbete har jag utvecklat en applikation som har stöd för ovannämnda teknik för att 
spela upp en match med hjälp av den information den samlar upp. Applikationen presenterar sedan 
informationen visuellt i realtid i 3D, där man sedan kan agera som en observatör i världen och 
inspektera ett pågående spel från olika vinklar. Med detta finns även möjligheten att se på matchen 
över Internet samtidigt som den spelas.

1.2.1 AgentFX
AgentFX är ett API för Java för att rendera grafik som är utvecklat av Agency9 [1]. AgentFX har 
stöd för COLLADA [9] och animerade modeller samt shaders vilket är det som behövs för 
applikationen.

1.2.2 Problemställning
Problemställningen för mig var att få en bra och robust implementation samt att den ska vara 
tillräckligt generell för att hantera sportspel av liknande typ.

1.3 Syfte
Syftet med projektet har varit att utveckla en generell motor för att observera sporter som består av 
en plan med spelare och en boll. Till denna kategori hör till exempel fotboll, basket, tennis, med 
flera. Applikationen får in en konstant ström med positionsdata och övrig information från en källa 
som den sedan behandlar och renderar ut i ett fönster. Som observatör ska man kunna inspektera en 
match från till exempel varje spelares synvinkel. Applikationen har även inbyggt stöd för att spela 
upp fotbollsmatcher, inspelade eller live, genom ett protokoll utvecklat av TRACAB [2].

1.4 Begränsningar
Applikationen ska vara operativsystemsoberoende.
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1.5 Förkortningar och förklaringar
Förkortning Betydelse Förklaring
FPS Frames per second Det antal bilder som hinner 

renderas på skärmen under en 
sekund.

XML Extensible Markup Language Ett filformat i klartext som är 
väldigt utbyggbart [3].

HUD Head-up display Bilder i fönstret som alltid är 
riktade mot användaren.

ARB Architecture Review Board Ett antal företag som visar 
intresse för OpenGL och ser till 
att det hålls uppdaterat.

SSE Streaming SIMD Extensions Ett tillägg för processor 
utvecklat av Intel.

VM Virtual Machine En simulerad dator som körs på 
systemet.

COLLADA Collaborate Design Activity Ett filformat för 3D-modeller.
Cg C for graphics Ett shaderspråk utvecklat av 

Nvidia.
GLSL OpenGL Shader Language OpenGLs shaderspråk.
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2 Design
Vid designen användes en fotbollsmatch som referens. Fotboll består av, i likhet med det som 
beskrevs tidigare, en rektangulär plan med 23 spelare och en boll. Som användare vill man nog ha 
möjligheten att se matchen från ett antal olika vinklar, även från valfri spelares synvinkel. Alla 23 
spelarna ska vara animerade och röra sig naturligt. Man ska kunna återge någon slags information 
för användaren så man förstår vilka lag som spelar, var dom spelar och vilken fas matchen är i. Det 
ska finnas knappar i fönstret där man kan hantera applikationen.

Eftersom applikationen ska vara operativsystemsoberoende kommer den vara skriven i Java, för 
utritning kommer AgentFX 3.0 att användas. AgentFX renderar med OpenGL [11] och använder 
Nvidias [12] Cg [13] som shaderspråk. Det ska även finnas stöd för inmatning (input) från 
tangentbord och mus, nätverkstöd med Apache MINA [14] och inläsning av filer med positionsdata, 
händelser (events), knappar i fönstret som man kan klicka på samt textrendering. Det ska även gå att 
läsa in inställningar från filer för att underlätta konfigurering. Se figur 1 för ett enkelt flödeschema 
över applikationen.

Figur 1. Enkelt flödeschema över applikationen.

Den övergripande designen blev uppdelad i olika 
hanterare (managers). En hanterare har en specifikt 
tilldelad uppgift och det kan bara finnas en av varje 
hanterare i applikationen. Helst ska en hanterare inte 
veta om någon annan hanterare, men i vissa fall går det 
inte att komma ifrån. Totalt blev det fyra hanterare, där 
två stycken är globala. En global hanterare innebär att 
alla hanterare vet om att den finns och förväntar sig att 
den existerar. Se figur 2 för en övergripande design och 
figur 3 för det slutliga klassdiagrammet över 
hanterarna.

Figur 2. Övergripande design för hanterarna.
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Figur 3. Slutliga klassdiagrammet över alla hanterare.
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3 Implementation

3.1 Systemkrav
Det systemkrav som är bestämt på applikationen är att det ska fungera på en dator med minst en 
Intel 2GHz eller AMD 2000+ med 256 MB RAM och ett grafikkort som klarar ARB shader profile.

3.2 Klasser
Beskrivning av de mest relevanta klasserna i applikationen. Totalt blev det 84 klasser och över 
23000 rader kod.

3.2.1 Logic
Logikhanteraren är huvudpunkten i applikationen. Den ser till att alla hanterare initieras, tar hand 
om allt som sker under tiden programmet körs och ser till att allting stängs av korrekt. I första hand 
hanterar den de hanterare som beskrivs nedan. Den initierar alla hanterare i den ordning som krävs, 
laddar in filer och sätter vissa standardlägen om det skulle behövas. Här finns även programmets 
huvudloop, där den plockar ut händelser och hanterar dem och kontrollerar att det finns en bild att 
behandla innan allting till slut ritas ut.

3.2.2 Managers
Klassen Managers är en singleton1 som tar hand om alla hanterare. Det är denna man ska kalla på 
för att komma åt någon hanterare.

3.2.2.1 ResourceManager
Den första globala hanteraren, kallas i fortsättningen för resurshanteraren. Alla resurser som 
hanteras i applikationen tas om hand av den här klassen, så som objekt som behövs användas i 
andra klasser. Klassen är abstrakt2.

Klassen ColladaResourceReader ärver från resurshanteraren och sköter inläsning av modeller 
genom AgentFX. All inläsning sker genom trådar som innebär att programkoden utförs parallellt 
med övrig kod.

3.2.2.2 EventManager
Den andra globala hanteraren. Den här klassen tar hand om alla händelser som sker i applikationen. 
De kan delas upp i två olika grupper; den ena är användarhanterade händelser (synliga), den andra 
är applikationhanterade händelser (osynliga). Exempel på synliga händelser kan vara när 
användaren trycker på en tangent eller stänger av applikationen. Exempel på osynliga händelser kan 
vara när applikationen kopplar upp mot en server eller laddar någonting. Klassen är inte abstrakt 
och är tänkt att användas som den är.

1 En singleton är ett designmönster som begränsar antalet instanser av en klass till ett enda objekt.

2 En abstrakt klass innebär att den inte går att instansieras, så man måste definiera en klass som ärver den för att skapa ett sådant objekt.
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3.2.2.3 FrameManager
All information om vad som ska visas under en bild (tillsvidare frame) tar den här klassen hand om. 
Det sätt man får tag i en frame är inte definierat, det kan vara över nätverket, via filer eller annat 
medel. Varje frame som ska användas för tillfället sparas i resurshanteraren. Klassen är abstrakt.

3.2.2.4 DisplayManager
Den här klassen tar hand om allting som syns visuellt. Vad som ska synas när en bild ska renderas 
beror på innehållet i den framedata som finns i resurshanteraren. Det sätt man ritar ut är inte 
definierat. Klassen är abstrakt.

Klassen AgentFXRenderer ärver från DisplayManager och sköter om allting som kommer att 
renderas genom AgentFX samt tangentbords- och musinmatning. Den uppdaterar allting som 
kommer att ritas ut i fönstret, som textlistan, HUD, transformer, utseende på karaktärer, animation 
och kamera.

3.2.3 StoredData, Settings
StoredData är väldigt lik resurshanteraren; det vill säga att den innehåller en lista över objekt. 
Skillnaderna är att den endast får innehålla vanliga datatyper som integer, float, boolean och string 
och att den är tänkt att existera temporärt.

Klassen Settings består av en StoredData och det är den här klassen man ska använda sig av. Den 
tar hand om att spara ner och ladda in inställningar i XML-format. XML-hanteringen sker genom 
Javas gränssnitt för serialisering.

3.2.4 Externa inställningar
Många inställningar vill man inte ha hårdkodade i programmet, utan istället lättåtkomliga i olika 
filer. För att enkelt kunna hantera inställningar externt kommer dem att vara begränsade till klartext. 
Klassen Settings används för att spara ner informationen till XML-filer. En extern inställning består 
av en nyckel och värde. En flagga beskriver vad värdet är för slags datatyp.

För att enkelt kunna hantera alla externa inställningar behövdes ett separat program för just den 
uppgiften. Programmet bestod till en början endast av en lista av nycklar och en textruta för att 
ändra värdet. Detta höll dock inte i längden när applikationen i sig blev större och krävde mer 
avancerade inställningar. Den slutliga versionen har fyra olika lägen beroende på vilken inställning 
som skall ändras, vilka beskrivs nedan. Alla inställningar som vill ha tillgång till dessa lägen börjar 
med ”id:” i sitt nyckelnamn, till exempel en inställning för text börjar ”text:”. De fyra lägena är text, 
HUD (head-up display), input och den tidigare textrutan man kunde fylla i.

hud:testButton
eventTest:test.png:0.0:0.0:0.05:0.05:1.0:true:top:left:true

Exempel på en nyckel med tillhörande värde.
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3.2.4.1 Normala nycklar

Figur 4. Normala nycklar i inställningsprogrammet.

Skillnaden med en normal nyckel är att man kan förändra den fritt, medan de andra är begränsade 
till sin typ. Valet av datatyp är viktigt då applikationen kommer att anta att vissa värden är av en 
särskild typ, så om man väljer automatiskt val av datatyp är det rekommenderat att dubbelkolla 
efteråt så rätt typ valdes. Ordning den testar värdet är i; integer (heltal), float (flyttal), boolean (sant 
eller falskt) och string (vanlig text).

3.2.4.2 HUD

Figur 5. HUD-nycklar i inställningsprogrammet.

En HUD-nyckel beskriver de bildelement som syns i fönstret när man kör applikationen. Man ska 
ha möjligheten att skapa vanliga bilder samt bilder som man kan klicka på för att aktivera en 
händelse.
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Clickable anger om man ska ha möjligheten att interagera med bilderna.

Stretch ser till att skala om bilden för att behålla en dess utseende över olika upplösningar.

Opacity bestämmer hur genomskinlig bilden ska vara i inaktivt läge. Om bilden går att interagera 
med kommer den att bli fullt synlig när muspekaren förs över den.

Alignment bestämmer bildens centerpunkt i fönstret.

Format på värde:
event:bild:position i x-led:position i y-led:bildens bredd:bildens höjd:opacitet:omvandling för 
bredbild:vertikal placering:horisontell placering:klickbar

3.2.4.3 Text

Figur 6. Text-nycklar i inställningsprogrammet.

En text-nyckel beskriver de textelement som syns på skärmen när man kör applikationen. Ett 
textelement kan exempelvis beskriva något som sker eller hur någonting är för tillfället, eller bara 
vara en vanlig sträng som syns hela tiden och aldrig förändras.

Det finns stöd för makron, vilket innebär att om man anger ett makro i en text så kommer den att 
bytas ut till ett objekt i resurshanteraren. Till exempel, om man har lagt till att makro ”$string” 
pekar på resurs ”resurs”, så kommer alla textsträngar där ”$string” förekommer att bytas ut till det 
värde som är lagrat i resursen ”resurs”. Av säkerhetsskäl går det endast att använda 
förprogrammerade makron. Se bilaga B för en lista över tillgängliga makron.

För att behålla textens storlek över olika upplösningar så kommer texten alltid att renderas som att 
bildens upplösning är 1024x768.

Alignment bestämmer textens centerpunkt i fönstret.

Format på värde:
position i x-led:position i y-led:röd:grön:blå:alpha:vertikal placering:horisontell 
placering:fontens namn:fontens storlek:synlighet:Lots and lots of text with a $macro...
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3.2.4.4 Input

Figur 7. Input-nycklar i inställningsprogrammet.

En input-nyckel sätter en händelse i applikationen till en särskilt knapp. Man kan endast använda 
händelser som finns förbestämda i applikationen. Osynliga händelser kommer inte att synas i listan 
över dem men det går att använda genom att sätta det manuellt. Nyckelnamnet på en input-nyckel 
måste bestå av en siffra som beskriver vilken knapp det rör sig om. Se bilaga C för en lista över 
tillgängliga händelser.

Format på värde:
event

3.3 Animationer
Animationer spelar en väldigt stor roll i spel idag, utan animationer skulle det kännas stelt och 
tråkigt. Applikationen kan animera antingen som vanligt via CPU eller via GPU.

3.3.1 CPU
Att animera på CPUn kan vara väldigt krävande om det är mycket annat som måste göras varje 
frame, så för att snabba upp det lades det till ett stöd för att välja att animera ett objekt till exempel 
var tredje frame istället. Detta innebär att animationerna inte kommer att se lika bra ut, men det ökar 
antalet FPS.

3.3.2 GPU
Eftersom en del av systemkravet var att ha stöd för ARB shader profile så lades det till stöd för att 
animera via GPU. Att animera via GPU är rekommenderat då det är väldigt snabbt.

3.4 Artificiell Intelligens
En väldigt enkel form av artificiell intelligens finns som bestämmer vilken animation som ska 
användas på karaktärerna samt var de ska titta någonstans vid olika tillfällen.
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Valet av animation sker genom att en uppskattning av varje karaktärs hastighet görs. Om 
hastigheten vid ett tillfälle är till exempel 3 meter per sekund så joggar karaktären, då kommer den 
animationen att användas. De värden som bestämmer vilken animation för vilka hastigheter är 
beskrivet i en inställningsfil. För att sedan bestämma vilken hastighet själva animationen ska ha 
används följande formel:

t = ( velocity / mid ) * mult

Där t är tiden in i animationen, velocity är hastigheten för karaktären, mid är medelvärdet för den 
valda animations hastigheter (om animationen sträcker sig mellan 2.1 meter per sekund till 5.5 
meter per sekund ger det ett medel på 3.8 meter per sekund) och mult är ett värde för att finjustera 
resultatet. Tiden t adderas sedan till den sparade tiden för animationen.

Om karaktären tittar åt ett visst håll men rör sig i motsvarande riktning kommer karaktären att anses 
gå baklänges och lämplig animation kan då användas.

Att bestämma hur karaktären ska vara roterad görs genom att bestämma en hastigheten, där allt 
under den hastigheten innebär att karaktären kommer att vara roterad åt något annat håll, förslagsvis 
mot bollen.

3.5 Fysik
I verkligheten vet inte den som styr kameran åt vilket håll det man tittar på är på väg, vilket gör att 
man kommer uppleva att kameran inte ”hänger med”. Så för att uppnå en bättre verklighetskänsla i 
applikationen så har fysik lagts på kamerans rörelser. Fysiken är byggd på krafter, vilket innebär att 
kameran dras till sitt mål, som då i sin tur inte behöver vara statiskt.

3.6 Grafik
Man kan inte lägga på alltför mycket grafiska effekter i ett sportspel då man vill att det ska se så 
tydligt ut som möjligt. I verkligheten läggs det ner mycket tid på att få bort oönskade effekter, som 
till exempel motion blur för att det ska se bra ut i slow motion [9].

Några experiment utfördes med effekterna motion blur (objekt ser otydliga ut när de rör sig snabbt), 
depth of field (objekt ser otydliga ut på avstånd) och fullscreen blur (allting har en svag ”glöd” 
omkring sig). Det visade sig att väldigt svag motion blur gav lite trevligare resultat än utan. Depth 
of field gjorde det hela väldigt otydligt och var mest irriterande. Fullscreen blur såg ganska bra ut 
när det var diskret, det gav en varm känsla över hela bilden.
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4 Resultat

4.1 Fotbollsapplikation
För att testa motorn implementerades TRACABs protokoll för uppspelning av fotbollsmatcher. 
Resultatet blev väldigt bra och möjligheten att observera matchen från andra vinklar än vad man 
kan se på TV kan göra det mer spännande och intressant. Se figur 8 för bilder på den färdiga 
applikationen.

Figur 8. Bilder på fotbollsapplikationen.
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4.1.1 Menyer
Menyerna är vanliga dialogrutor och är endast tillgängliga innan huvudloopen sätter igång. I 
huvudmenyn kan man välja om man vill koppla upp direkt mot en server och se på en match eller 
spela upp data från en fil. Man kan även komma åt avancerade inställningar. Om man startar 
applikationen för första gången kommer en funktion (GLDetect) att köras som tar reda på vad 
datorn klarar av.

Klickar man på Advanced visar en dialogruta där man kan göra avancerade inställningar. Här kan 
man välja vilket metod man vill använda sig av för att animera karaktärerna, där valen är Nvidias 
Cg, OpenGLs GLSL eller som vanligt via CPU. Om man valt CPU kan man öka prestandan genom 
att bestämma hur många karaktärer som ska animeras per frame. Man kan även ändra 
fönsterstorleken och om man vill ha fullskärm. Det går också att välja om man vill använda sig av 
anti-aliasing (kantutjämning) som gör kanterna mjukare.

GLDetect som nämndes ovan skapar en pixel buffer för rendering i bakgrunden, denna kan man 
använda för att ta reda på vad användarens grafikhårdvara klarar av. Om inte grafikkortet klarar av 
pixel buffer kommer den att skapa ett vanligt fönster istället. Den testar om grafikkortet har stöd för 
Cg, GLSL och anti-aliasing (i OpenGL kallas det multisampling). Den sparar även ner information 
om tillverkaren och modell på grafikkortet samt användarens operativsystem. Den informationen 
kontrolleras sedan mot en lista över speciella inställningar. Om det är någon inställning i filen som 
stämmer överens kommer den konfigurationen att användas istället. Detta är för att vissa 
datorkonfigurationer kan skapa problem.

Se figur 9 för bilder på menyerna.

Figur 9. Bilder på menyerna i fotbollsapplikationen.

4.1.2 Kameror
Det finns tre kameror tillgängliga i fotbollsapplikationen. Kamera 1 och 2 är kameror som har 
statisk position men som följer bollen. De befinner sig bakom målen. Kamera 3 följer bollen hela 
tiden en viss sträcka ifrån så man ser snett uppifrån. Se figur 10 för en bild över placeringarna.
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Figur 10. Hur kamerorna är placerade i fotbollsapplikationen.

4.1.3 HUD och text
Två HUD-element valdes att läggas till; en för att byta kamera och en för att stänga av 
applikationen. Kamerabilden placerades i det nedre vänstra hörnet och avslutningsbilden i det 
högra. Svag genomskinlighet sattes på dem för att de inte ska vara störande men ändå tydliga att se 
när man letar efter dem. Se figur 11.

Fem text-element valdes att läggas till; två som säger vilka lag som spelar, en som säger var 
matchen spelas någonstans, en som säger vilken fas matchen är i och en som berättar om spelet är 
pausat. Se figur 11.

Figur 11. Text- och HUD-element som används i fotbollsapplikationen.
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5 Diskussion

5.1 Problem och lösningar

5.1.1 Input
Mus- och tangentbordsinmatning i Java är baserat på händelser (events), vilket gör att Java 
processar händelserna när den har möjlighet. Detta gav upphov till problem på vissa datorer där 
applikationen gick långsamt; det tog för lång tid innan händelserna hann processas så det var väldigt 
svårt att klicka på spelare. Så för att vara säker på att musinmatningen kommer att ske precis när 
användaren har tryckt på knappen lades JInput [5] till, där man helt enkelt frågar om en viss knapp 
är nertryckt.

5.1.2 Animationer
När animationerna lades till i applikationen upptäcktes det snabbt att det inte fungerade med att 
animera ett stort antal karaktärer utan en stor försämring av antalet bilder per sekund. Som nämnt 
tidigare finns det två olika sätt att lösa detta på. Det snabbaste sättet är att låta grafikkortet sköta 
animeringen, men det är inte säkert att det fungerar för alla datorkonfigurationer. Istället lades det 
ner mer tid på att försöka ta reda på flaskhalsen för animationerna på CPUn, då den var alldeles för 
långsam. Efter lite tester upptäcktes det att det verkar vara läsningen från arrayer som orsakar 
problemen. Första tanken var att det var på grund av Javas gränskontroll på arrayer (bound check), 
men efter lite undersökning gäller det endast första gången man går igenom arrayen [6][7], sedan 
kommer den användas med normal hastighet. Fast det verkar inte ge tillräckligt mycket för ett bra 
resultat. En testimplementation av en native-lösning genom C++ gjordes, där motsvarande tester 
resulterade i minst 3 gånger snabbare animering vilket gjorde den till ett mycket bättre val.

Att göra någonting native innebär att man kompilerar ett externt bibliotek för just den plattformen i 
till exempel C/C++. Den enda egentliga nackdelen är då således att man måste ha ett bibliotek 
kompilerad för varje plattform som ska stödas.

För att öka prestandan ytterligare gjordes även en implementation mot SSE. SSE är ett tillägg för 
processorer framtagen av Intel för deras Pentium 3, AMD lade sedan till stöd från och med deras 
Athlon XP. [8] Se bilaga A för implementation.

5.1.2.1 Pseudokod
Animeringen är baserad på skelettanimation, som fungerar som så att man bygger ett träd med ett 
antal ben. Ändrar man på ett ben påverkar den alla ben under sig. Varje ben är associerad med ett 
antal vertexar och består av en transformationsmatris samt en vikt. Varje vertex i sin tur är kopplad 
till 4 ben där vikten bestämmer hur mycket som påverkar varje ben. Hela algoritmen består av två 
delar; första är att bestämma transformationsmatriserna för varje ben och andra är att multiplicera 
dem med alla vertexar och normaler. Det är den andra delen som är optimerad.

Pseudokod
 1 För varje modell som är animerad

 1.1 För varje vertex och normal i modellen
 1.1.1 Skapa tomma resultatvektorer för vertex och normal
 1.1.2 Gör följande fyra gånger

 1.1.2.1 Plocka ut vikten och transformationsmatrisen
 1.1.2.2 Multiplicera transformationsmatrisen med vertex- och normalvektorn
 1.1.2.3 Multiplicera resultaten med vikten
 1.1.2.4 Addera resultaten till resultatvektorerna
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Ovanstående kod kommer att utföra 4 matrismultiplikationer, 4 vektormultiplikationer och 4 
vektoradditioner för varje vertex och normal som är i modellen, sammanlagt 24 operationer. Om 
man beräknar totala antalet operationer för modellerna som används i fotbollsapplikationen, som 
har 927 vertexar och normaler, kommer 22248 operationer att utföras per modell. I applikationen är 
det 23 stycken modeller som animeras per frame, om ovanstående operationer ska utföras på alla 
animerade modeller blir det totalt 511704 operationer per frame.

5.1.2.2 Tester
Några prestandatester utfördes på 23 animerade karaktärer för att ta reda på skillnaden i FPS. Den 
enda skillnaden i applikationen var vilken kod som skulle användas vid animeringen. Testet 
utfördes i Windows XP 32-bit och datorn var en AMD Athlon 64 X2 4200+, 1GB RAM med ett 
Nvidia GeForce 6800 256MB. Alla tester utfördes med Vertex Arrayer. Testet utan animationer 
beräknade den första delen av animationsalgoritmen för att ge ett rättvist resultat.

Animationskod FPS FPS med -server
Java 11 18
C++ 30 38
C++ med SSE 34 42
GPU 35 44
Inga animationer 36 45

Diagram 1. Skillnad i FPS med olika språk på animeringsalgoritmen.

Att köra Java med -server innebär att man kör server VM istället för klient, som betyder att 
applikationen har snabbare operationshastighet men långsammare starttid [4].

5.1.2.3 GPU
När applikationen testades på olika datorkonfigurationer hade några problem med Cg, så en 
implementation gjordes även i OpenGLs GLSL.
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5.1.3 Fysik
Det upptäcktes att när tiden det tar för att rendera en frame blir för stor (antalet FPS blir för lågt) så 
tappar fysiken kontrollen över kameran. För att komma ifrån detta men fortfarande låta kameran 
bete sig som den ska kommer fysiken att avaktiveras när detta inträffar.

5.2 Vidareutveckling
Det finns fler sätt att lösa problemen med låg FPS, till exempel att lägga till så man inte 
renderar/animerar objekt som är utanför kamerans synfält och dynamisk animeringskvalité 
beroende på kamerans position. Göra motorn ännu mer generell med stöd för fler olika kategorier 
av sportspel. För att öka realismen så kan fler grafiska effekter läggas till, som exempelvis 
realtidsskuggor och morphning när animationen byts ut för en karaktär. Även små ljudklipp kan 
läggas till som enkla ljud för olika händelser. Att lägga till fler händelser skulle öka 
underhållningsvärdet, som till exempel när det sker ett mål.

5.3 Slutsats
Den här applikationen är ett enkelt och smidigt alternativt för att observera sporter från olika vinklar 
som inte är tillgängliga via TV eller på plats, till exempel från sin favoritspelare. Beteende och 
utseende på applikationen går enkelt att modifiera med hjälp av ett separat program.

Tyvärr är resultatet inte tillräckligt underhållande för att byta ut TV; användaren får till exempel 
ingen information om ifall det har skett ett mål eller om domaren har gett en utvisning. Men genom 
att kombinera dem båda kan göra det intressantare.
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7 Bilagor

A. Kod

SSE-optimerad C++-kod för animationer.
// multiply 4x3 matrix with a 4x1 vector
// the result will be stored in r
inline void mul4x3(__m128* m, __m128& v, __m128& r)
{
   r =               _mm_mul_ps(m[0], _mm_shuffle_ps(v, v, _MM_SHUFFLE(0, 0, 0, 0)));
   r = _mm_add_ps(r, _mm_mul_ps(m[1], _mm_shuffle_ps(v, v, _MM_SHUFFLE(1, 1, 1, 1))));
   r = _mm_add_ps(r, _mm_mul_ps(m[2], _mm_shuffle_ps(v, v, _MM_SHUFFLE(2, 2, 2, 2))));
   r = _mm_add_ps(r,            m[3]);
}

// multiply a 3x3 matrix with a 3x1 vector
// the result will be stored in r
inline void mul3x3(__m128* m, __m128& v, __m128& r)
{
   r =               _mm_mul_ps(m[0], _mm_shuffle_ps(v, v, _MM_SHUFFLE(0, 0, 0, 0)));
   r = _mm_add_ps(r, _mm_mul_ps(m[1], _mm_shuffle_ps(v, v, _MM_SHUFFLE(1, 1, 1, 1))));
   r = _mm_add_ps(r, _mm_mul_ps(m[2], _mm_shuffle_ps(v, v, _MM_SHUFFLE(2, 2, 2, 2))));
}

// multiply two vectors
// the result will be stored in v
inline void mulVec(__m128& v, float& s)
{
   v = _mm_mul_ps(v, _mm_set_ps1(s));
}

// add two vectors
// the result will be stored in v1
inline void add(__m128& v1, __m128& v2)
{
   v1 = _mm_add_ps(v1, v2);
}

// will be called from java
// the function assumes that all arguments are complete
JNIEXPORT void JNICALL Java_com_agency9_skinplugin_NativeSkinningPlugin_skin
  (JNIEnv *env, jclass obj, jobject vertexBufferIn, jobject normalBufferIn, jobject weights, 
jobject matrixIndices, jobject skinMatrices, jobject vertexBufferOut, jobject normalBufferOut)
{
   // amount of vertices
   jlong len = env->GetDirectBufferCapacity(vertexBufferIn);

   // get the arrays from the buffers
   jfloat* vbi = (jfloat*)env->GetDirectBufferAddress(vertexBufferIn);
   jfloat* nbi = (jfloat*)env->GetDirectBufferAddress(normalBufferIn);
   jfloat* vbo = (jfloat*)env->GetDirectBufferAddress(vertexBufferOut);
   jfloat* nbo = (jfloat*)env->GetDirectBufferAddress(normalBufferOut);
   jfloat* w = (jfloat*)env->GetDirectBufferAddress(weights);
   jint* mi = (jint*)env->GetDirectBufferAddress(matrixIndices);
   jfloat* sm = (jfloat*)env->GetDirectBufferAddress(skinMatrices);

   unsigned int p = 0;
   unsigned int v4Index = 0;

#ifdef linux
   // due to some strange problem the variables refused
   // to be aligned properly in linux
   char al[144];
   __m128* aligned_m128 = (__m128*)(int(al+16) & ~15);
   float* aligned_float = (float*)(&aligned_m128[4]);
 
   __m128* matrix = &aligned_m128[0];
   
   float* pInVec = &aligned_float[0];
   float* pOutVec = &aligned_float[4];
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   float* nInVec = &aligned_float[8];
   float* nOutVec = &aligned_float[12];
#elif WIN32
   __m128 matrix[4];

   __declspec(align(16)) float pInVec[4];
   __declspec(align(16)) float pOutVec[4];
   __declspec(align(16)) float nInVec[4];
   __declspec(align(16)) float nOutVec[4];
#endif

   __m128 tmp;
   __m128* pIn = (__m128*)pInVec;
   __m128* pOut = (__m128*)pOutVec;
   __m128* nIn = (__m128*)nInVec;
   __m128* nOut = (__m128*)nOutVec;
   for (jsize vertex = 0; vertex < len; vertex += 3)
   {
      // zero vectors
      *pOut = _mm_setzero_ps();
      *nOut = _mm_setzero_ps();
      // get position and normal
      pInVec[0] = vbi[vertex+0];
      pInVec[1] = vbi[vertex+1];
      pInVec[2] = vbi[vertex+2];
      nInVec[0] = nbi[vertex+0];
      nInVec[1] = nbi[vertex+1];
      nInVec[2] = nbi[vertex+2];

      for (jsize i = 0; i < 4; ++i)
      {
         jfloat* weight = &w[v4Index];

         // get matrix
         p = mi[v4Index] << 4;
         matrix[0] = _mm_loadu_ps(sm+p);
         matrix[1] = _mm_loadu_ps(sm+p+4);
         matrix[2] = _mm_loadu_ps(sm+p+8);
         matrix[3] = _mm_loadu_ps(sm+p+12);

         // position
         mul4x3(matrix, *pIn, tmp);
         mulVec(tmp, *weight);
         add(*pOut, tmp);

         // normal (we assume that there is no scaling)
         mul3x3(matrix, *nIn, tmp);
         mulVec(tmp, *weight);
         add(*nOut, tmp);

         ++v4Index;
      }
      // store position and normal
      vbo[vertex+0] = pOutVec[0];
      vbo[vertex+1] = pOutVec[1];
      vbo[vertex+2] = pOutVec[2];
      nbo[vertex+0] = nOutVec[0];
      nbo[vertex+1] = nOutVec[1];
      nbo[vertex+2] = nOutVec[2];
   }
}
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B. Makron
Example of a text string using macros,
“Teams: $TeamHomeName vs. $TeamAwayName. Location: $Location”

Name Description
$Location The location of where the game is played. The value can be changed in 

configLogic.xml.
$TeamHomeName Name of the home team. The value can be changed in configLogic.xml
$TeamAwayName Name of the away team. The value can be changed in configLogic.xml.
$LoadingProgress Loading progress in percent.
$GamePhase The current phase of the game.

Debug macros

Name Description
$GameFPS The FPS of the game that is replayed. The amount of frames that are parsed 

of the game per second. (Should be around the value of gameFPS in 
configResource.xml)

$AppFPS The FPS of the rendering. The amount of frames that are rendered per 
second.

$CurrentBufferSize Current size of the buffer that is used when replaying the game.
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C. Händelser
Normal events.

Name Description
eventQuit Quit the game
eventCameraNext Select the next camera
eventCamera[1-9] Select a camera by number, ex. eventCamera5

Events that is handled by the game. Should only be used for debugging purposes.

Name Description
eventLoading Flag that we're loading something
eventLoaded Flag that we've loaded everything
eventEngineReady Flag that the engine is ready
eventClientConnecting The client is connecting somewhere
eventClientConnected The client has connected somewhere
eventClientUnableToConnect The client was unable to connect
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