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Sammandrag / Abstract 
 
Sammandrag 
Detta projekt återspeglar åsikten att det finns stora vinster att göra när redan nu väl etablerad 
teknik vidareutvecklas, förfinas, och rationaliseras med hjälp av datorisering. Denna rapport 
summerar bakgrund, arbete och slutresultat för ett projekt där denna filosofi har legat till 
grund för att erbjuda ett företag strategiska marknadsfördelar inom en redan väl etablerat 
verksamhet – Borrning av djupa hål i berggrunden. Projektet Borr IT tar verksamheten ett steg 
vidare genom att erbjuda visualisering av borrprojekt med hjälp av 3-dimensionell 
datorgrafik. 
 
Abstract 
This project reflects the opinion that there are large profits to be made when existing 
technology evolves, is refined and becomes rationalized by means of computerization. This 
report summarizes the background, work and final result for a project where this philosophy 
has been the foundation from which to offer a company strategic market advantages within an 
already well established sector – The drilling of deep holes in the bedrock. Project Borr IT 
brings operations one step further by offering visualization of drill projects with the help of 
three dimensional computer graphics. 
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Förord 
 
Så börjar arbetet lida mot sitt slut och det är dags att summera vad som hänt. Examensarbetet 
inleddes i september 2004 och har pågått under hösten och vintern fram till början av januari 
2005 samt har baserats på GNC ABs kontor i Luleå. Tanken till projektet togs upp redan 
under sommaren 2004 samtidigt med att ett databasprojekt utfördes för ett annat företag på 
samma våning som GNC. Direkt efter att detta projekt slutförts togs utförligare diskussioner 
upp med Göran på GNC, där han berättade om sina planer på att visualisera företagets djupa 
borrhål i berg med hjälp av datorgrafik i 3 dimensioner och vilka fördelar detta skulle kunna 
ge verksamheten. Efter lite funderingar formulerades, specificerades och avgränsades hans 
planer till något som skulle kunna bli ett examensarbete. Efter några dagars väntan på 
Systemtekniks bedömning erhölls slutligen klartecken om att få påbörja projektet som kom att 
gå under arbetsnamnet Borr IT. 
 
Innan det gås in på några ytterligare detaljer, vill författaren här passa på att tacka alla 
inblandade parter som på något vis funnits med på ett hörn under arbetets gång. Utan någon 
speciell ordning nämnes här några: Göran och Britt-Inger på GNC; beställare av arbetet och 
trevliga kontorskamrater, alla hårt arbetande personer på Storgatan 11 som utgör ett utmärkt 
fikagäng – ni vet vilka ni är, samt den gamle pluggkamraten Roger, utan vars inledande tips 
och rekommendationer om företagen på Storgatan detta examensarbete inte hade inträffat i 
den form det gjort. Även tack till examinatorn Thomas Bladh, övriga vänner och bekanta samt 
föräldrar, som alla visat ett genuint intresse för projektets framåtskridande. 
 
 
 
Stefan Rydbjörk 
Luleå, Januari 2005 
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1. Bakgrund 
 
Fröet till det som skulle komma att bli Borr IT såddes då Göran på GNC började fundera på 
olika sätt att utnyttja datorgrafik som stöd för företagets hantering av borrhål.  Företaget har 
specialiserat sig på borrning av djupa hål i berggrunden, bland annat för bergvärme, 
undersökningar av berg och annat.  Vid borrning av ett hål genererar borrmaskinerna håldata 
som kan exporteras till Microsofts Excelformat eller till råa textfiler.  Fram till nu har man 
inte haft någon möjlighet att se hur ett borrhål verkligen ser ut, utan man har fått förlita sig till 
en viss känsla för hålens krökning genom berggrunden efter de borrkoordinater man har 
kunnat se i filerna.  
 
Problemställningen för examensarbetet var att utifrån dessa borrhålsfiler med varierande 
datauppsättningar beroende på olika typer av krökningsmätningsutrustning, sammanställa och 
behandla data gällande ett borrhål samt kunna visualisera hålets utseende och krökning genom 
berggrunden i 3D. Tanken är att man ska kunna se ett eller flera borrhål och fritt kunna rotera 
eller zooma vyn över dessa i presentations och överblickssyfte, då detta tidigare ej varit 
möjligt. Detta är av intresse då riktningen av borrhålen med avseende på hur lång hålvolym 
som hamnar inom olika sorters berggrund har en avgörande betydelse för borrhålets förmåga 
att generera bergvärme. Man är intresserad av att visualisera verkliga likväl som tänkta hål, 
för att kunna jämföra utseende och den värmeeffekt dessa kan erbjuda samt väga in detta mot 
kostnader och slitage på borrutrustningen och i slutändan mot kundens behov, budget eller 
krav på hålen. Möjligheten att se ett hål flyttas omkring helt dynamiskt och fritt i 3D ger en 
kraftigt ökad förståelse för hålets faktiska utseende och utsträckning relativt markplanet och 
andra närliggande hål. 
 
Visualiseringen av hålen inbegriper inläsning av borrhålsdata från fil samt viss 
användarinteraktion vid val av hur många hål som skall läsas in samt specifikation av de olika 
berglagrens djup vid just det gällande hålet. Programmet ska sedan utifrån detta kunna 
generera överblicksvyer med ett markplan och hålens utseende under marken och sedan 
kunna visa stödplan eller andra riktmedel på valfritt intervall för att underlätta tolkningen av 
vyn. Man ska även kunna se namngivning av hålen samt välja hur dessa skall renderas – i 
tonad skala efter borrdjup, i färgskala enligt berglager eller i färgskala enligt värmeeffekt man 
kan ta ut. Man vill även ha en lathund för att kunna se vad de olika färgerna betyder. Man ska 
kunna tända och släcka renderingen av ett eller flera specifika hål, samt få veta hur mycket 
värme ett visst hål kan generera. Vyn skall vara möjlig att rotera och zooma fritt i 3 
dimensioner med hjälp av tangentbord och/eller mus. Det ska vara möjligt att spara inmatade 
hål och presentationer som projekt för att sedan snabbt kunna ladda in en vy man tidigare 
specificerat. Förutom detta var det även önskvärt att kunna skriva ut en vy till papper.  
 
Projektet är att se som en rationalisering och vidareutveckling av befintlig verksamhet. Syftet 
är att utnyttja ny teknik i sin strategi för att skapa fördelar för GNC som övriga konkurrenter 
på marknaden ej besitter. Det beslutades att det kommande programmet ska implementeras på 
Windows-miljö med hjälp av grafikbiblioteket OpenGL. Projektet kom att baseras på GNC 
ABs kontor i Luleå och beräknades ta 10 veckor eller mer. 
 
Denna rapport är skriven och uppdelad i kronologisk ordning, på så vis att bakgrunden och 
alla förutsättningar tas upp först, följt av utvecklingsprocessen för själva programvaran med 
allt vad detta innebar, för att sist av allt gå över till slutsatser om projektet, tillbakablickar och 
analys av vad som skett samt tänkbara framtidsscenarion.  
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2. Förutsättningar, förstudier, material och utrustning 
 
2.1 - Utgångspunkter 
Redan till en början fastställdes det i samråd med GNC att programmet skulle utvecklas för 
Windows XP / 2000 då den datoriserade delen av GNCs verksamhet bedrivs uteslutande i 
denna miljö. Då programmet endast är avsett för internt bruk och ej kommer nå någon yttre 
marknad, fanns det inga väl motiverade skäl att lägga ner energi på att utveckla plattforms-
oberoende för en bredare målgrupp inom UNIX / Linux / MAC - världen eller liknande. 
 
Innan den faktiska utvecklingen kunde påbörjas stod valet av hårdvara, utvecklingsmiljö, 
programvaror och önskvärda APIer. Utbudet av editorer, kompilatorer och kompletta 
utvecklingsmiljöer liksom APIer är väldigt stort och det slutgiltiga valet måste baseras på 
flera faktorer och avvägningar. 
 

• Vilka hårdvarumässiga krav måste ställas på utvecklingsplattformen? 
• Vad avväger mellan en dyr utvecklingsmiljö och en gratismiljö? 

Vilka behov och krav finns för projektet? 
Var går den ekonomiska ramen för den programvarumässiga utrustningen? 

• Vilka APIer bör väljas och varför just dessa? 
• Vad kommer krävas i informations, dokumentations och literatturväg? 

 
2.2 - Hårdvara 
Eftersom projektet i sig handlar om 3-dimensionell grafik, är ett grundkrav att systemet måste 
ha ett dugligt grafikkort som stöder detta tillräckligt bra både sett till APIer, funktioner 
implementerade i hårdvara och stabila drivrutiner. Allt detta bör också erbjudas med en 
acceptabel prestanda. Förutom själva grafikkortet i sig är det önskvärt med ett någorlunda 
snabbt system för att hålla nere kompileringstider och rent allmänt ge en högre mån av 
respons under utvecklingen, vilket befrämjar produktiviteten. Detta uppnås med en tillräckligt 
snabb processor och tillräckligt mycket minne. 
 
Det valda systemet ser ut som följer: 
 
Låda / moderkort Shuttle barebone 
Processor Intel Pentium4 2.8GHz 
Minne 512MB DDR-RAM 
Grafikkort ATI Radeon 9600SE 128MB 
Hårddisk 120GB 
Monitor 15" TFT 
 
Det bör nämnas att detta system ej reflekterar ett minimikrav för att kunna använda det 
färdigutvecklade programmet. För en analys av programmets prestandakrav, se kapitel 3. 
 
2.3 - Utvecklingsmiljö 
Frågan som bör ställas är, vad blir tillgängligt via en stor och kostsam miljö som ej kan fås 
med en gratismiljö och finns det ett verkligt behov av denna skillnad? Kommer man någonsin 
utnyttja det som tillkommer eller är endast en viss grundläggande kärna av funktionalitet 
tillräcklig? En komplett miljö kan visserligen ge mycket stöd i form av medföljande 
hjälpmaterial och mallar av olika slag. Den kan också erbjuda underlättad konstruktion av 
program sett till dess grundläggande grafiska element såsom knappar och paneler och även 
erbjuda en grundläggande kodstruktur för detta. På samma sätt som detta hjälper utvecklaren, 
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löper det även en viss risk att dölja komplexitet som kanske är önskvärd för att till fullo kunna 
utveckla programmet i önskad riktning eller för att senare kunna utveckla andra typer av 
program med hjälp av samma kunskap, teknik och APIer. Att utveckla något på ett mer 
manuellt sätt från grunden, kan ofta ge en solid förståelse som man inte alltid får om man litar 
på grafiska verktyg som gör delar av arbetet åt en. I detta fall bedömdes det vara önskvärt och 
intressant ur läromässig, konstruktionsmässig och kanske även prestandamässig synpunkt att 
faktiskt skriva direkt mot APIerna istället för att använda sig av kompletta miljöer som t.ex. 
Delphi, Microsoft Visual Studio, med flera. Under letandet efter lämplig utvecklingsmiljö föll 
uppmärksamheten på Bloodshed Dev C++, en gratis miljö för utveckling i C / C++, ironiskt 
nog utvecklad i Delphi. Dev C++ ansågs erbjuda allt som behövdes för att skriva och editera 
kod, ge överblick över projektets komponenter samt enkelt kunna kompilera och testköra 
under utvecklingens gång. Till fördelarna kan även läggas att det är litet, slukar lite resurser 
samt lusar ej ner övriga delar av operativsystemet som vissa större miljöer gjort sig kända för. 
Rent kostnadsmässigt skedde inga diskussioner om huruvida ett mera komplett paket från 
Microsoft, Borland eller andra tillverkare vore möjligt eller ej, men utvecklaren själv ansåg att 
en sådan investering ej stod i paritet till projektets storlek och omfattning. 
 
2.4 - Val av API 
I fallet då valet av API för utveckling av 3D grafik skulle göras, fanns det egentligen bara två 
tänkbara alternativ att överväga mellan - OpenGL [1] eller Direct 3D. 
  
OpenGL är ett bibliotek ursprungligen utvecklat av Silicon Graphics som numera blivit portat 
till många andra system, vilket är fritt att använda utan att källkoden för den skull är fri. I 
samband med PC-spelbranschens snabba utveckling under den senare halvan av 1990-talet, 
fick OpenGL ett enormt genomslag både tack vare branchledande spel som Quake av ID 
Software och även de hårdvaruaccelererade grafikkorten som släpptes på marknaden av 
3DFX nästan direkt efteråt. Direct 3D är Microsofts eget svar på OpenGL när det gäller att 
erbjuda 3D-grafik till spel och andra applikationer, dock endast tillgängligt för de olika 
varianterna av Microsoft Windows. Vid en avvägning för och emot de båda APIerna, togs 
följande faktorer i beaktning. 
 
Direct 3D bedömdes medföra mera förberedande arbete med inställningar och liknande för att 
kunna producera faktisk 3D-kod än OpenGL. Det bedömdes även erbjuda aningen större 
funktionalitet, dock var detta ej ett argument eftersom denna funktionalitet låg såpass långt 
utanför projektets krav att det var oväsentligt. OpenGL ansågs vara snabbare att komma igång 
med samt även det erbjuda mer än tillräcklig funktionalitet och sågs kunskaps och 
framtidsmässigt som en aningen mera värdefull investering för utvecklaren själv. 
 
Detta resulterade i ett val av OpenGL som 3D-API. Som programspråk valdes C. För 
projektets rena fönsterkomponenter användes Microsofts eget Windows API vilket finns 
tillgängligt online via deras MSDN – webplats [2]. 
 
2.5 - Information, Dokumentation och Litteratur 
Vid projektets början gjordes en inledande uppskattning av den information och kunskap som 
skulle komma att behövas för att genomföra arbetet. Den mesta kunskapen bedömdes ligga 
inom områdena OpenGL samt Windowsprogrammering; däribland OpenGLs allmänna 
funktionalitet och grundläggande struktur för Windowsprogram samt detaljfakta om t.ex. 
olika metoder, komponenter och systemmeddelanden inom detta API. Redan sedan tidigare 
fanns det kännedom om det stora flertal utmärkta kostnadsfria guider för OpenGL som ligger 
åtkomliga på nätet, avsedda att hjälpa nybörjare likväl som mer avancerade programmerare. 
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Med detta i åtanke, med några solida webguider såsom ”Neon Helium Productions” [3] funna, 
med boken ”OpenGL Programming Guide” [4] i PDF - format nertankad efter visst letande på 
webben och IRC, bedömdes det att ingen ytterlig litteratur inom ämnet OpenGL skulle 
behöva införskaffas för tillfället.  
 
Vad gäller Windowsprogrammering fanns sedan tidigare boken ”Programutveckling för 
Windows och Windows NT” [5] av Hans-Erik Eriksson tillgänglig. Med tanke på den 
utmärkta befintliga onlinedokumentationen bl.a. på MSDN, alla de forum och andra 
programmeringsinriktade websidor som finns åtkomliga endast en sökning bort via sökmotorn 
Google [6], bedömdes det även där att ytterligare litteratur skulle vara överflödig. Naturligtvis 
ansågs allmän programmerings-kunskap och kunskap inom kommande ej ännu identifierade 
områden krävas i lagom stora mängder. Detta ansågs dock vara något som fick tas om hand 
senare under arbetets gång med hjälp av generella programmeringsböcker inom C såsom 
”Programmeringsspråket C” [7] av Kernighan & Richie, eller via andra källor till information. 
 

 
Fig. 2.1 – Skrivbordsmiljön i Windows Fig. 2.2 – Kontorsmiljön 
 
2.6 - Start 
Efter att allt ovanstående blivit utrett till belåtenhet, hårdvaran införskaffats, operativsystemet 
installerats, programvaror konfigurerats och all utrustning kommit på plats, sattes så arbetet 
igång under september månad. Ingen visste exakt hur det hela skulle komma att utvecklas, 
men det skulle snart visa sig. 
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3. Projektet och dess genomförande 
 
3.1 - Design och utvecklingsprocessen 
Efter att kravspecifikationen skrivits och godkänts, fanns det härmed några grundtankar att 
låta designen utgå ifrån. Naturligtvis fanns det inga detaljer på detta stadie och det första som 
gjordes var att skissa på en mall över ett tänkbart utseende för det framtida programmet. Detta 
skedde med utgångspunkt från en grov tänkbar visuell layout vilken skapades i HTML. Vid 
skapande av mallen togs det hänsyn till de funktioner som var önskvärda samt även designen 
av andra befintliga presentations eller CAD-program med 3D-grafik, för att komma fram till 
en design som både underlättar hanteringen och förståelsen av programmet såväl som 
maximerar dess funktionella potential. 
 
Eftersom programmets huvudsyfte är att visualisera en vy över en borrplats inklusive borrhål, 
måste en övervägande del av dess totala fönsteryta reserveras till 3D-grafik. För att kunna 
kontrollera vyn och snabbt komma åt funktionalitet för de olika visualiseringslägena, 
beslutades det att en del av ytan även måste åsidosättas till någon form av panel med 
klickbara kontroller. Med borrhålens utseende i åtanke, nämligen deras vertikala sträckning, 
beslutades det att det vore viktigare att få ett så högt fönster som möjligt i vertikalled än 
horisontalled. I samma anda avsattes den outnyttjade ytan i horisontalled till en växlingsbar 
sidopanel med kontroller. Som ett komplement till denna disposition, skulle mindre vanligt 
förekommande funktioner eller inställningar läggas i lämpliga menyer i fönstrets menylist. 
Programmets totala yta skulle komma att uppta 800x600 pixels1 i horisontellt och vertikalt 
led, varav 600x600 ansågs räcka till 3D-grafiken. För att få någon form av flexibilitet vid 
olika former av borrvyer, skulle programmet även klara av att hantera fria storleksjusteringar 
av fönsterytan likväl som att maximeras. Dock ansågs ett dedikerat fullskärmsläge ej vara 
varken nödvändigt eller önskvärt med tanke på de menyer i programmets fönsterlist som 
skulle komma att ingå. I HTML-skissen som gjordes, lades även notiser med som antydde hur 
styrningen av vyn skulle kunna gå till - både med tangentbord, via sidopanelen med kontroller 
och via mus. Några grundläggande menyer inklusive menyelement och deras funktionalitet 
nämndes också för att det skulle finnas lite mera att gå efter. 
 
Efter att detta blivit utrett, påbörjades så själva utvecklingen. Redan från första början gjordes 
allting i en relativt metodisk anda av konstruktion och angreppssätt från grunden och upp, från 
stort och övergripande till smått och detaljerat. Allting, så gott det gick, blev bemött i en 
relativt logiskt och utvecklingsmässigt sett kronologiskt korrekt följd. Ordningen som 
programmets komponenter och funktioner utvecklades i var avsedd att spegla en maximal 
kontinuerlig testmöjlighet av grundläggande funktionalitet, innan nästa utbyggnadsfas 
påbörjades. Som en lite lös analogi kan nämnas tillvägagångssättet vid ett omfattande 
brobygge: Brons mindre detaljer forslas inte på plats innan vägbanans stomme blivit lagd och 
gjuten, man påbörjar inte vägbanan innan fundamenten blivit resta och man reser inte 
fundamenten innan man muddrat bort dyn och förberett flodbotten. I projektfall där det av 
olika finansiella, marknadsmässiga eller övriga skäl vore önskvärt att producera ett visuellt 
resultat så snabbt som möjligt kanske energin måste fördelas på annat sätt om de tillgängliga 
resurserna tillåter det. Här ansågs det dock bara medföra ett extrajobb att ta fram något som 
sedan ändå måste byggas om till stor del för att passa den efterkommande stommen det ska 
sättas in i. Dessutom hålls testkomplexiteten nere om så lite programkod som möjligt måste 
granskas åt gången. Eftersom detta var det första större utvecklingsprojekt av denna typ och i 
denna miljö som bemötts bör det tilläggas att själva detaljutvecklingen ofta skulle komma att 

                                                 
1 Från engelskans ”picture element”; en skärmbilds minsta beståndsdel. 
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ske i en anda präglad av att studera nya företeelser och begrepp samt testa sig fram och 
utforska. 
 
3.2 - Genomgång av utvecklingen av Borr IT 
Eftersom skissen och tanken av hur programmet skulle komma att se ut redan var klar, var det 
bara att sätta igång att studera den grundläggande strukturen hos ett Windowsprogram. Av 
tidigare erfarenhet fanns redan en viss känsla för detta närvarande vilket medförde att 
problemet att skapa ett första fönster mest fungerade som en kortare repetition av kunskaper. 
För att delge läsaren en viss förståelse inför kommande diskussioner, ges här en grov 
överblick över strukturen hos ett fönsterprogram i Windows, vilken är som följer.  
 
I likhet med ett konventionellt C-program har även ett Windowsprogram en main-metod, 
dock med namnet WinMain. Standardförfarandet är att i denna registrera en eller flera 
fönsterklasser beroende på programmets behov av fönsterytor. Sedan skapas ett eller flera 
fönster baserat på någon av dessa, oftast visas ett huvudfönster och slutligen inleds en loop 
där man lyssnar efter meddelanden och sedan skickar dem vidare till berörd fönsterprocedur 
för behandling eller låter Windows ta hand om dem. Förutom WinMain består ett Windows-
program av åtminstone en sådan fönsterprocedur, vilken kopplas till en fönsterklass som 
skapats. Det är fönsterprocedurens jobb att reagera på de meddelanden som fönstret tar emot 
eller genererar. Man kan se ett fönster i Windows som en tillståndsmaskin som kan fås att 
byta tillstånd eller utföra något via stimuli från de olika meddelanden som skickas till och från 
det. Dessa meddelanden representerar olika händelser och kan till exempel genereras via 
interaktion från fönsterkomponenter såsom knappar eller textfält och mus eller tangentbords-
interaktion med dessa, av interrupts såsom från timers eller annan hårdvara, eller någon 
kombination av ovanstående. Naturligtvis går det även bra att avsiktligt skicka meddelanden 
av övriga godtyckliga skäl och mängder mjukvarumässigt. Windows självt innehåller något 
hundratal meddelanden för olika bruk och sammanhang, och de flesta program definierar egna 
meddelanden för att täcka det behov av meddelandelogik som kan finnas. 
 
Ett nytt projekt som inom kort fick det tveeggade namnet Borr IT skapades i Dev C++ och det 
första programskelettet var uppe och fungerade inom några dagar. Dock var det inte riktigt så 
enkelt som att bara visa en fönsteryta. Det finns en uppsjö av stilar, komponenter och 
standardbeteenden representerade i form av en logisk OR-operation av konstanter som 
specificeras då en fönsterklass registreras, skapas och visas i Windows. Efter lite funderande 
och letande i litteratur och på webben hittades en önskvärd kombination av egenskaper för 
huvudfönstret i vilket programmets andra underfönster skulle komma att placeras. De 
egenskaper som eftersträvades var bland annat en menyrad, standardknappar för att minimera 
/ maximera och stänga programmet, en systemmeny samt möjlighet att justera programytan 
fritt med musinteraktion i programmets hörn eller dess långsidor. 
 
3.2.1 - Programmets huvudkomponenter 
Enligt vad som redan nämnts tidigare, kom Borr ITs fönsteryta att delas in i fyra huvuddelar: 
 

• Ett huvudfönster med menyrad och fönsterlist med standardutseende, innehållande: 
• Sidopanel med kontroller längs höger kant, innehållande grundläggande funktioner för 

att kontrollera vyns orientering samt vissa hjälpfunktioner för tolkningen av vyn.  
• Ett mindre informationsfönster nederst i sidopanelen, för att ge användaren feedback 

vid interaktion med vyn och dess objekt.. 
• En stor fönsteryta reserverad för att hysa den kommande 3D-vyn, vilken lämnas tom 

med endast en grå bakgrund under tiden vyn ej är aktiverad. 
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Bland det första som gjordes programmeringsmässigt var att få fönstren att positioneras 
korrekt relativt varandra samt få dem att behålla sin inbördes placering vid justering av 
huvudfönstrets storlek. Detta innebar några dagars genomgång av fönstermeddelanden i 
Windows och programmering av dessa. Efter det att fönsterytorna ordnats till belåtenhet, 
påbörjades arbetet med att designa layouten av sidopanelens knappar. Detta medförde genast 
en djupdykning i Windows API och blev en smärre grundkurs i fönsterdialoghantering. 
Panelerna med knappar designades som så kallade statiska tillståndslösa dialoger med 
tillhörande dialogprocedurer. Dessa kan använda sig av alla de välkända fönster-
komponenterna i Windows men i motsats till tillståndsdialoger som endast existerar en 
kortare tid medan användaren interagerar med dem, ligger de kvar och blockerar inte åtkomst 
till programmets övriga delar eller exekvering fram till att användaren agerat färdigt mot dem. 
Eftersom kontrollerna ska finnas åtkomliga vid behov under programmets hela körningstid, 
var valet av dialogtyp inte särskilt märkvärdigt. 
 
3.2.1.1 - Sidopanelen - Den interaktiva delen 
Tanken bakom sidopanelen och de kontroller som skulle placeras där var att ge användaren ett 
första enkelt gränssnitt för att navigera och orientera 3D-vyn. Resonemanget var sådant att 
detta mestadels skulle finnas till för att underlätta en första bekantskap med programmet innan 
användaren övergår till den huvudsakliga och i särklass mest smidiga interaktionen - direkt 
och steglös styrning via musrörelser. Av dessa skäl ansågs det vara önskvärt att kunna slå av 
och på dessa kontroller i ett senare skede då användaren kanske känner att han / hon klarar sig 
bra utan dem och istället vill maximera den tillgängliga programytan till att visa vyn och styra 
allting via musen och tangentbordet.   
 
Förutom kontrollerna skulle sidopanelen få ytterligare ett syfte, nämligen att erbjuda snabb 
åtkomst till diverse visuella hjälpmedel för att underlätta tolkningen av vyn. Panelen delades 
upp på så vis att kontrollerna lades överst och visualiseringsverktygen lades på den nedre 
halvan. Under båda dessa skulle informationsfönstret placeras. 
 
Funktionaliteten för av och påslagning av kontrollerna och visualiseringshjälpmedlen 
designades så att antingen slås hela panelen av, vilket medför att alla interaktionsmöjligheter 
och informationsfönstret döljs, eller så kan kontrollerna och visualiseringsverktygen växlas 
individuellt. Dock har det vid tiden för denna rapports skapande ännu ej dykt upp några 
alternativa objekt som kan fylla den plats som upptas av kontrollerna och annars ej skulle 
användas till något. Därför avaktiverades funktionaliteten för att växla individuellt och endast 
möjligheten att växla hela sidopanelen lämnades kvar.  
 
Följande kontroller för att orientera vyn lades in i sidopanelen: 
 

• Panorera –  Detta flyttar den synliga vyn i skärmens fyra längdriktningar. 
• Zooma – Detta flyttar vyn närmare eller längre bort från betraktaren. 
• Rotera – Detta roterar vyn runt dess origos X och Y axel i positiv och negativ riktning. 
• Fasta vyer – Detta positionerar vyn i de fixa lägena Topp, Framifrån och Vänster. 

 
Kontrollerna implementerades som standardknappar i Windows och de justerar vyn stegvis 
per musklick. Layouten gjordes efter utseendet på piltangenterna vilka återfinns på alla 
vanligt förekommande tangentbord på marknaden. Det ansågs att knapparnas inbördes 
placering och pålagda piltecken eller +/- tecken i respektive riktningar skulle vara tillräckligt 
intuitivt i en ny användares ögon. 
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De visualiseringshjälpmedel för vyn som lades in i sidopanelen är som följer: 
 

• Bergart – Renderar borrhålens färger enligt dess bergartsintervall. 
• Djup – Renderar borrhålens färger enligt en successivt tonad färgskala efter håldjup. 
• Värme – Renderar borrhålens färger enligt värmekapaciteten hos dess bergartintervall. 
• Centrera vyn – Positionerar vyn på dess exakta origo. 
• Stödlinjer – Rendering av en vertikal array av korta horisontella linjer var 10:e meter. 
• Stödplan – Rendering av en lodrät array av horisontella kvadratiska profiler på valfritt 

intervall. 
 
Funktionerna är relativt självförklarande och en längre genomgång av dem enskilt vore 
överflödig. Däremot bör nämnas att stödplanen fungerar ihop med ett textfält där användaren 
matar in ett heltal vilket representerar önskat intervall mellan planen. Både planen och 
stödlinjerna renderas i en uppsättning per hål och både hålet och dessa utgår från samma 
startpunkt. Detta för att ge användaren en någorlunda korrekt uppfattning av vyns lodlinje då 
vyn roterats bort från någon av de fasta fixa vyerna och det kan vara svårt att orientera 
eventuellt krökta hål gentemot vyns koordinatsystem. Det kan diskuteras huruvida centrering 
av vyn på dess origo hör hemma i denna kategori. I brist på någon mera pedagogisk 
motivation ur användningssynpunkt får nämnas att den tillgängliga programytan bland de 
övre kontrollerna för orientering av vyn var begränsad såtillvida det är önskvärt att undvika 
grova stilbrott i knapparnas layout. 
 
För att ha grunden klar inför kommande utveckling gjordes strukturen för knapparnas 
meddelandehantering, logik och utseende klar redan i detta skede. Detta skedde genom att 
definiera konstanter och värden för dessa i projektets headerfil ( filtypstillägg .h ). Samtidigt 
med detta definierades sidopanelens knappdialoger upp via projektets resursfil ( filtypstillägg 
.rc ). Dessa resurser innehåller all information Windows behöver för att skapa dialogerna och 
ge dem önskvärda attribut såsom font, placering inom den tillgängliga fönsterytan, storlek och 
sist men inte minst de meddelanden som ska kopplas till de enskilda dialogelementen. 
Eftersom Dev C++ är en relativt liten utvecklingsmiljö fanns det inte någon resurseditor 
tillgänglig, varvid detta skulle visa sig vara en väldigt tidsödande process. Tack vare den 
tillgängliga boken om Windowsprogrammering och ett omfattande letande via MSDN och 
sökmotorn Google var det dock möjligt att finna lämpliga pusselbitar för att kunna definiera 
upp resurserna.  
 
3.2.1.2 - Sidopanelen - Informationsfönstret 
Slutligen innehåller sidopanelen även informationsfönstret, vilket placerades nederst. Detta 
fönster var tänkt att innehålla information om den aktiva vyn och information över eventuella 
aktiva objekt. Exempel på sådan information är det aktuella avståndet från betraktaren till 
vyns origo. I fallet där användaren interagerar med ett specifikt hål, visas även information 
om hålets namn och dess vertikala djup. I ett kommande skede skall här även finnas utskrivet 
hålets värmekapacitet samt även kapaciteten hos ett fullkomligt rakt hål borrat från samma 
punkt i samma riktning. Vid tiden för denna rapports sammanställning finns inte en 
tillfredsställande formel för hålvärmen tillgänglig varvid  textfälten som avsatts i detta syfte 
skrivs ut utan någon tillhörande värmedata. Den tillgängliga grafiska ytan inom fönstret är 
med ovanstående delar aktiva fortfarande ej fullt utnyttjad. Detta lämnar plats för en eventuell 
framtida utbyggnad av programmet där det är tänkbart att mera information måste presenteras 
för användaren. 
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3.2.1.3 - Vyfönstret och stommen för OpenGL 
Då programmets vidare utveckling nu till fullo hängde på närvaron av den grafiska vyn, 
påbörjades arbetet med att skapa ett fönster kapabelt till OpenGL ( härefter ibland förkortat 
GL ). Till skillnad från skapandet av ett vanligt tomt fönster vilket klarar av att hysa Windows 
grafiska standardelement i sitt grundutförande, krävs en hel del extraarbete för att skapa ett 
färdigt fönster kapabelt att rendera tillstånden i en OpenGL-miljö. Förutom själva fönstret 
tillkommer en uppsjö GL-specifika företeelser och hantering för att koppla ihop dessa med 
Windows, vilket lite grovt ter sig som följer. 
 
Först registreras en fönsterklass som stöder OpenGL, har dubbelbuffring och har en egen 
”device context”. Lite förenklat är en device context en datastruktur i Windows som skapar en 
koppling till en fysisk hårdvaruenhet via en drivrutin. Programmeraren får ett handtag till en 
DC ( av typen HDC ) av Windows och detta används sedan vid flera grafiska operationer. En 
DC tillhandahåller även verktyg för att skapa grafik och då programmeraren använder sig av 
dessa översätter Windows GDI - modul2 generella grafikoperationer till något den aktuella 
hårdvaruenheten kan förstå. Även intelligensen hos olika enheter är inkapslad av GDI, vilket 
medför att de operationer som kan utföras hela tiden utförs så gott det går givet den kapacitet 
den aktuella hårdvaran besitter. I de flesta fall är hårdvaran ett grafikkort men kan även vara 
en printer eller andra enheter.  
 
Efter att fönsterklassen registrerats, ett fönster skapats och en DC kopplat till fönstret erhållits,  
måste ett passande pixelformat väljas och sättas upp. Windows kapslar in informationen om 
en pixel i en PIXELFORMATDESCRIPTOR, vilket är en struktur innehållande ett stort antal 
attribut rörande en pixel. Då Windows returnerat ett så passande format som möjligt, sätts 
detta aktivt för den DC som erhållits. Härefter tillkommer det som verkligen möjliggör en 
länk mellan OpenGL och fönstret. För att kunna rendera OpenGL, måste fönstrets DC kopplas 
till ett handtag till en GL ”rendering context” ( av typen HGLRC ); vilket helt enkelt är det 
som inkapslar en uppsättning av en miljö med GL-grafik. Om denna operation lyckas, kan 
den HGLRC som erhållits aktiveras och fönstret slutligen visas för användaren. 
 
Då detta standardförfarande blivit utfört, var det dags för initialisering och vissa inställningar 
rörande hur vyn och dess kommande grafiska element skulle se ut. Rent intuitivt borde det 
finnas en koppling mellan vyns storlek och den tillgängliga fönsterytan, vilket också är fallet. 
Vyn specificerades i den bredd och höjd som den underliggande fönsterytan  hade och gavs 
samma aspektratio; det vill säga förhållande mellan bredd och höjd. Betraktelsevinkeln sett 
från användaren sattes till 45 grader i Y-led. Samtidigt som detta sattes vyvolymens djup. 
Detta innebär den tänkta pyramid som utgör vyn sett med spetsen från användarens 
betraktelsepunkt och botten täckande den area som önskas göras synlig. Mer om volymens 
djup och diverse relaterade komplikationer senare. Förutom detta sattes modellen för 
färgtoning av grafiska objekt, bakgrundsfärg, kvaliteten på vyns perspektivberäkningar och 
några andra tillstånd och grepp för att göra vyn redo att utföra och rendera grafikkommandon. 
 
I detta läge fanns  äntligen ett fönster och en GL–miljö i användbart skick. Nu påbörjades en 
serie aktiviteter för att både lyckas rendera något i denna, få ordning på dess orientering och 
länka samman användarinteraktionen med sidopanelen, musen och tangentbordet. Här lades 
grunden för all framtida utbyggnad av vyn och dess grafiska objekt. De operationer som sker 
varje gång vyn ska renderas kapslades in i en metod vilken designades på följande vis. Först 
nollställs matrisstackarna som kontrollerar vyns orientering, sedan translateras3 punkten de 
                                                 
2 Graphics Device Interface; den modul i Windows som sköter grafik och text. 
3 Term för förflyttning. 
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kommande ritoperationerna utgår från i X, Y och Z-led i den utsträckning vyn ska befinna sig 
sett från användarens fixa betraktelsepunkt. Innan translationen sker befinner sig denna punkt 
i fönsterytans origo, med positiv X-axel åt höger och positiv Y–axel uppåt. Skalan på vyn är i 
detta läge –1.0 till +1.0 i både X och Y–planet. Efter translationen roteras koordinatsystemet 
för vyn i tur och ordning runt X, Y och Z–axlarna. Detta sker genom att en tänkt vektor ansatt 
från translationspunkten med spetsen i den riktning som anges av en kombination av X, Y och 
Z–vektorer och en vinkel anges som argument till en GL-funktion för rotation. 
Koordinatsystemet roteras då runt den angivna vektorn med angivet antal grader. I fallet Borr 
IT sker rotation endast runt X och Y-axlarna. Efter ovanstående operationer är det slutligen tid  
att specificera något grafiskt objekt för rendering enligt gängse GL–metodik. Här skapades till 
en första början endast en bruntonad rektangel och två sammanhängande linjesegment 
utgående från centrum av dess undersida. Detta var den enkla modell föreställande markytan 
och ett borrhål som fick tjäna som testobjekt under tiden interaktionen för styrning och 
orientering av vyn utvecklades och teorin för translation och rotation blev inlärd till fullo.   
 
För att återknyta till koordinatsystemets placering gentemot användarens önskemål, 
hanterades detta på följande vis: Händelser från mus, tangentbord eller sidopanelen tas emot 
och skickas till GL-fönstrets fönsterprocedur som meddelanden, där de hanteras och de 
variabler som rör vyns orientering, rotation, zoomfaktor likväl som alla grafiska objekt 
justeras på lämpligt vis. Efter att ett meddelande hanterats anropas tidigare nämnda metod 
vilken renderar om vyn för att reflektera eventuella uppdateringar. Här bör nämnas att 
renderingen först sker till en framebuffer som inte är kopplad till skärmen, sedan sätts den 
nyfyllda buffern till att vara aktiv buffer och skärmytan uppdateras. Detta upprepas vid varje 
uppdatering av vyn. Anledningen till detta är att undvika ett grafiskt fel som kan uppstå om 
man renderar direkt till en framebuffer samtidigt som man läser ur denna. Dessa yttrar sig på 
så vis att användaren ser en kombination av nyinskrivet och gammalt grafiskt material. Här 
renderas skärmbilden klart och sedan visas det färdiga resultatet utan att det går att se att 
ritoperationerna pågår. I fallet med spelprogram, till vilka Borr IT ej räknas av skäl som snart 
ska framgå, finns mer att tillägga om denna metod. 
 
I samband med att vyn satts i ett fungerande skick, skrevs även funktionaliteten för att kunna 
läsa in ett enskilt borrhål från fil i sin mest grundläggande form. Detta gjordes i testsyfte; både 
för att lösa problemställningen att klara av inläsningen av ett hål och rendera det, men även 
för att bereda väg för två viktiga kommande funktioner. Först och främst är detta det GUI som 
skulle hantera uppsättningen av ett nytt vyprojekt innehållande ett till flera hål, och som en 
logisk följd av detta, funktionaliteten för att läsa in ett befintligt vyprojekt från fil. 
 
Då vyn och dess hantering ansågs tillräckligt robust togs nästa större steg i utvecklingen – 
utformning och konstruktion av de GUI som skulle behövas för att hantera borrfilerna och alla 
deras fasta attribut. All denna funktionalitet skulle göras tillgänglig via de menyer som sedan 
länge låg synliga i huvudfönstrets menylist. 
 
3.2.1.4 - Huvudfönstret och dess Menyer 
Som namnet antyder är detta det fönster hela programmet utgår från. Dess jobb är att skapa 
och hysa alla de underfönster som behövs samt hantera händelser som rör storlek och 
placering hos Borr IT på användarens skrivbordsyta i Windows.  Dessutom sker all hantering 
av större programglobala händelser här. Dessa innefattar att starta och avsluta programmet, 
skapa, öppna, spara, slå av och skriva ut ett borrhålsprojekt, växla vyrelaterade funktioner och 
slutligen nå hjälpfunktioner. Dessa mycket omfattande delar kommer att beröras nedan.  
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Arkiv / Nytt Projekt 
Tanken bakom Nytt Projekt var att erbjuda all nödvändig funktionalitet för att definiera upp 
ett projekt innehållande ett till flera borrhål och deras respektive bergartsintervall vad gäller 
de lager av bergarter som hålet korsat. Vid en närmare granskning stod det klart att en hel del 
designarbete måste läggas ner för att erbjuda användaren en intuitiv och användarvänlig 
grafisk lösning på problemet. Den grafiska lösning som nåddes kan beskådas nedan. 
 
 

 
Fig. 3.1 – GUI för Nytt Projekt 

Målsättningen var att enkelt kunna lägga till 
hål, bläddra genom projektets hål samt ange 
hålens egenskaper individuellt. För att kunna 
ange bergartsintervall krävs kunskap om 
hålens sträckning, varvid en metod för att läsa 
in ett hål måste exekveras först. Av denna 
orsak behålls hålets komponenter utgråade 
fram till att användaren angett ett filformat för 
inläsning, varvid kontrollerna för bergarts-
intervallen kan aktiveras. Intervallen anges 
med start och stoppunkt, val av aktuell bergart 
ur listan samt ett knappklick för att lägga till 
ett eller flera intervall av aktuell storlek. 
Startpunkten flyttas fram för att reflektera 
redan definierade intervall. Funktionaliteten 
för håltillhörighet är till för det fall då ett hål 
är av typen Rakt och måste associeras med ett

normalt hål av någon av de andra typerna. Innan projektet kan visualiseras måste ett namn 
anges, detta namn kommer sedan att användas som standardalternativ vid dialogen för Spara 
projekt. Då användaren klickat på knappen för att Visualisera utförs även allt förberedande 
arbete för att kunna rendera vyn över det nya projektet. Ett globalt vyorigo beräknas fram och 
datastrukturerna som innehåller de redan inlästa enskilda hålen fylls i med information lagrad 
för att optimera renderingen av deras bergartsintervall. Efter detta stängs fönsterdialogen, 
själva GL-vyn skapas och initialiseras samt ett fönstermeddelande som tvingar fram en första 
rendering av vyn skickas till GL-fönstret. Själva programinteraktionen tar vid här. 
 
Gränssnittet innehåller ingen funktionalitet för att ångra eller stega bakåt av rent 
tidsbegränsande skäl. Detta uteslöts i ett första skede då det skulle medföra en ökad tidsåtgång 
på grund av komplexitet som inte stod i paritet med den vikt det kunnat erbjuda framför 
utvecklingen av andra mer funktionskritiska detaljer i programmet. Gränssnittet tog redan i 
sin nuvarande form en väldigt lång tid att utveckla med sin handframställda layout, all sin 
underliggande fönsterhantering och all hantering av hålobjekt.  
 
Arkiv / Spara och Öppna projekt 
Som kanske redan framgår, bygger dessa två funktioner på att ett nytt projekt redan skapats. 
Spara projekt utför skrivning av allt som utgör projektets objekt och deras fasta egenskaper 
till en projektfil. Öppna projekt återskapar projekt baserat på dessa filer. Dessa egenskaper 
utgörs av ett heltal som representerar antalet borrhål i projektets borrvy följt av ett lika antal 
sektioner med information om de enskilda hålen. Dessa sektioner innehåller filnamn för det 
aktuella hålet, dess hålformat, dess håltillhörighet, antal bergartsintervall, hålsegmentnummer 
för bergartsintervallens startpunkter samt slutligen en array med heltal vilka representerar den 
bergart varje hålsegment tillhör. I nuläget sparas inställningar för vyns orientering ej ner till 
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disk då det ansågs att önskvärda betraktelsepunkter enkelt kan åstadkommas eller återskapas 
manuellt med de mycket dynamiska faciliteter för vykontroll programmet erbjuder. 
 
Arkiv / Skriv ut 
Funktionaliteten för att skriva ut vyn till skrivare var det sista bland de stora momenten att 
programmera. Dock stod vidden av dess komplexitet och tidsåtgång på intet vis klar vid 
projektets tidigare faser eller under planeringsstadiet, där frågan om utskrifterna hittills inte 
tagits på fullt allvar som lika viktiga som övrig funktionalitet. Utskrifterna blev helt enkelt 
nedprioriterade in i det sista. Förvisso kan det även övervägas huruvida det vore meningsfullt 
att skriva ut något innan all vyhantering verkligen var klar och såg representativ ut för den 
slutgiltiga produkten. För att delge läsaren en viss förståelse för problematiken som möter 
programmeraren vid utskrifter av OpenGL, följer en kortare diskussion om möjliga 
tillvägagångssätt och det sätt som användes i fallet med Borr IT.  
 
Till att börja med är OpenGL endast en tillståndsmaskin som kan renderas till en framebuffer. 
Någon funktionalitet för att stödja utskrifter existerar överhuvudtaget inte. Detta medför att 
det lämnas upp till programmeraren att utnyttja sina egna allmänna kunskaper tillsammans 
med de faciliteter operativsystemet rent generellt erbjuder för utskrifter för att finna någon 
lämplig utskriftsmetod. Efter mycket letande hittades några uppslag till metoder som i de 
flesta fall var gravt okompletta eller vaga. 
 
Den första metoden gick ut på att läsa av GL-fönstrets pixlar individuellt med hjälp av en 
funktion i OpenGL. Pixlarna sparas i Windows bitmapformat och skrivs sedan ut. 
Nackdelarna med denna metod är att den är väldigt långsam och kopierar endast det som finns 
i framebuffern – detta får som följd att då ett annat fönster överlappar GL-vyn så kommer 
detta följa med i kopieringen. Den andra metoden gick ut på att rendera till en vanlig bitmap i 
minnet, men var begränsad till framebufferns upplösning. Den tredje metoden gick ut på att 
rendera GL direkt till en enhetsoberoende bitmap. Detta görs genom att skapa ett 
minnesbaserat DC och koppla ett nytt GLRC till detta. Detta GLRC sätts aktivt och sedan 
utförs all nödvändig vyförberedelse och slutligen renderas vyn. Pixlarna kan sedan 
bitblockkopieras och sparas ner till en bitmap för utskrift eller annan behandling. En fördel 
med denna metod är att upplösningen kan sättas valfritt för att matcha den tillgängliga 
skrivarens upplösning. En nackdel med detta är att en tillräckligt högupplöst bitmap kan ta 
enorma mängder minne. Den fjärde och bästa metoden använder sig av Windows metafiler, 
vilka kan lagra GDI-kommandon för framtida bruk. Efter att en GL-vy renderats till en 
metafil kan denna användas som printspooler för att erhålla en mindre minnesintensiv 
utskriftsmetod. Denna metod klarar att rendera till adekvat hög skrivarupplösning. Nackdelen 
med denna metod är att utskrifterna blir långsammare och att den är dåligt dokumenterad och 
som en följd svårare att implementera. I fallet med Borr IT valdes den tredje metoden baserat 
på en avvägning av acceptabelt minnesutnyttjande tillsammans med en utskriftskvalitet som 
ansågs bra nog för utskrift till A4-papper. I det ideala fallet hade den fjärde metoden 
implementerats, men tidsbrist orsakad av dess utökade komplexitet och avsaknad av fullgod 
dokumentation gjorde att så ej skedde. Om framtida behov uppstår är det möjligt att ersätta 
utskriftsmetoden utan att påverka resten av programmet. 
 
I samband med utskriftsproblemet löstes även en för en ovan OpenGL-utvecklare tämligen 
underlig företeelse. Tidigare hade något som hitintills ansetts vara en drivrutinsrelaterad bugg 
noterats under drift av programmet på en annan dator än utvecklingsdatorn. Detta hade ansetts 
bero på att denna dator var utrustad med ett äldre och sämre grafikkort. När GL-vyn 
renderades i tre gånger högre upplösning än normalt för att anpassas efter skrivaren, dök 
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samma bugg upp på utvecklingsdatorns utskriftsvy. Detta tedde sig rent visuellt som att 
näraliggande polygoner delvis såg ut att smälta samman och släppa fram delar av grafiska 
objekt som låg väldigt nära bakom dem men borde vara dolda. Efter en stunds funderingar 
och studier av vissa högupplösta ytor med märkligt låg färgtoningskvalitet, gissades det att 
buggen måste framstått på grund av någon form av missad precision vilket visade sig vara 
sant. Detta fenomen kunde framträda då vyvolymen som bestämmer vilka objekt som ska 
vara synliga och vilka som ska försvinna i sidled och djupled definierats slarvigt. Hanteringen 
av ytors placering i djupled sköts av OpenGLs djupbuffer vilken har en ändlig och 
användardefinierad precision. Denna precision måste dock fördelas på vyvolymens hela djup 
och om volymen är onödigt fritt tilltagen med en mycket liten vy, medför detta ett slöseri av 
precision. Precisionen påverkas till en mera övervägande del av det näraliggande planet som 
avgränsar hur nära betraktaren ett grafiskt objekt kan renderas, än av det avlägsna planet som 
avgör var vyns bortre gräns går. Genom att bygga in viss dynamisk justering av det 
näraliggande och avlägsna planets position kunde denna förbryllande företeelse elimineras. 
 
Visa 
Denna meny kom att innehålla i stort sett samma funktionalitet som erbjöds av kontrollerna 
på sidopanelen med skillnaden att de alltid är tillgängliga oavsett om panelen är dold eller 
synlig. Dock togs funktionen för stödplan ej med eftersom den kräver ytterligare information 
om ett önskat intervall. I ett framtida läge kan naturligtvis ett popupfönster där användaren får 
ange ett intervall implementeras, men detta har ej prioriterats. Förutom den funktionalitet som 
återspeglas från sidopanelen, lades åtkomst till ytterligare funktioner som tillkommit under 
projektets gång in i menyn, likväl som funktioner som planerats redan från början men ansågs 
mera lämpade för menyn. En komplett lista över menyalternativen i menyn för Visa vid tiden 
för denna rapport ser ut som följer:  
  

• Sidopanelen Av / På – Detta växlar visning av hela panelen. 
• Håltjocklek Låg / Hög – Detta växlar grovlek på linjesegmenten som utgör ett hål. 
• Hålnamn Av / På – Detta växlar rendering av hålnamn intill ett hål. 
• Raka hål Av / På – Detta växlar rendering av ett håls eventuella raka motsvarighet. 
• Bergarters kant Av / På – Detta växlar rendering av halvtransparenta vertikala ytor 

intill hålen, färglagda enligt de bergarter som utgör ett hål. 
• Bergarters botten Av / På – Detta växlar rendering av en bottenyta under hålen vilken 

spänns upp av ytan som upptas av ett håls sträckning i XZ-planet. 
• Lathund för bergarter – Detta växlar ett popupfönster med lathund för tolkning av de i 

Bott IT förekommande bergarter ett hål kan utgöras av. 
• Dekorationer Av / På – Detta växlar rendering av mindre viktiga utsmyckningsobjekt.  
• Markyta Av / På – Detta växlar rendering av ett halvtransparent grönt plan vilket 

markerar markytan som spänns upp av borrhålen som utgör vyn.  
• Följande funktioner som nämnts tidigare lades också in i menyn: Hålrendering enligt 

Bergart / Håldjup / Värme, Vertikala stödlinjer Av / På och Centrera vyn. 
 
Någon närmare förklaring av menyelementen torde vara överflödig. 
 
Hjälp 
Som namnet antyder, var det tänkt att denna meny skall tillhandahålla svar på de frågor en 
användare kan ha gällande programmet och dess användning. Detta var tänkt att lösas i form 
av en manual enligt samma eller liknande format som Windows hjälpfiler skapas i. Förutom 
manualen, lades även ett menyalternativ för Om med. Syftet med detta var endast att visa kort 
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fakta om aktualiteten hos Borr IT såsom programmets namn, versionsnummer samt 
konstruktörens namn. 
 
3.3 - Borrvyns grafiska objekt 
För att delge läsaren en bättre förståelse för de programkomponenter som just tagits upp, 
följer här en serie exempelbilder som belyser de grafiska objekt som utgör en vy i Borr IT. 
Här syns även några av de dekorationsobjekt vilka lagts till för att skänka en viss verklighets-
anknytning och referens gentemot en naturlig skala till vyn. 
 
 

 
Fig. 3.2 – Tre borrhål renderade efter bergarter. 
 

 
Fig. 3.3 – Ett hål renderat enligt djupskala markerat. 

 

 
Fig. 3.4 – Ett borrtorn inzoomat. 
 

 
Fig. 3.5 – Markyta, träd & väderstreckskors i origo. 

 

 
Fig. 3.6 – Ett  hål och dess raka motsvarighet. 

 
Fig. 3.7 – Full vy med sidopanelen avslagen. 



Borr IT - Visualisering av borrhål med OpenGL 

Stefan Rydbjörk  15 
  

3.4 - Datastrukturer, Grafiska Objekt och Designavväganden rörande Borr IT 
För att delge läsaren en aningen större inblick i sammansättningen hos de grafiska objekten, 
datastrukturerna och GL-fönstrets hantering, ges här en översiktlig genomgång av detta.  
 
Borr IT inkapslar i stort sett en typ av huvudobjekt – borrhål. Hela programmet kretsar runt en 
meningsfull hantering av en borrplats med ett eller flera borrhål. När Nytt eller Öppna projekt 
genomförts, skapas en ny borrplatsstruktur och nog mycket minne allokeras för att kunna hysa 
alla tillhörande borrhål. Datatypen som utgör en borrvy är i grunden en struktur som beskriver 
en sådan borrplats. Denna innehåller borrplatsens projektnamn, en räknare för antalet borrhål, 
en pekare till en datatyp som inkapslar ett borrhål, fyra variabler som innehåller index för de 
hål som spänner upp det största markplan borrplatsen upptar i GL-vyns XZ-led samt slutligen 
lite variabler för hantering av användarfeedback vid interaktion med ett enskilt hål. Datatypen 
som representerar ett borrhål innehåller följande; hålets filnamn, en räknare för antalet inlästa 
hålsegment, en array med hålets alla segment i enheter om X,Y och Z-koordinater grupperade 
i följd,  en array med heltal representerande bergart per hålsegment, en array med grupper av 
flyttal representerande den aktuella bergartens röda / gröna / blåa färgkomponent per 
hålsegment,  segmentens start och stoppindex, hålets koordinater enligt RT904, hålets max 
och minvärde i X och Z planet och slutligen dess filformat med en tillhörande variabel vilken 
visar eventuell tillhörighet till ett annat hål i fallet att hålet var av filformatet för raka hål. 
Tanken bakom att gruppera koordinaterna i enheter om XYZ är för att senare kunna optimera 
GL-vyns rendering. Hålen, som renderas i form av linjesegment, skulle i normalfallet kräva 
ett anrop till GL för att starta hålets linjedefinition, ett anrop per segment och ett anrop för att 
avsluta definitionen. Genom att skapa en sammanhängande serie av koordinater och färger 
kan man beordra GL att tolka arrayerna som pekare till ett givet antal GL-vertexar eller rgb-
triplets för att sedan rendera hela hålets sträckning via ett enda funktionsanrop, dock med en 
närmast marginell prestandaförlust för att slå på och av vertex och färgpekarna. De smärre 
objekt av dekorativt syfte som lades in i Borr IT optimerades på så vis att de lades in i så 
kallade display lists, vilket grovt innebär att deras komposition cachelagras för att sedan 
kunna kopieras ut i valfritt antal med så liten prestandakostnad som möjligt. Detta i motsats 
till att utföra detaljkomposition av t.ex. ett borrtorns alla ytor varje gång ett torn ska placeras 
ut, vilket innebär en onödigt stor mängd GL-metodanrop och prestandaförlust på grund av den 
höga mängden av dessa. 
 
Vad gäller grafikens komplexitet gjordes en rad avvägningar. Målet med programmet var att 
kunna tyda ett eller flera borrhåls krökning genom berggrunden. Utvecklingen inriktades på 
att ge användaren möjlighet att bilda sig en korrekt uppfattning om ett håls verkliga 
orientering gentemot sin omgivning genom att erbjuda en stor frihet att betrakta hålet från 
olika riktningar. I samverkan med dynamiken hos den mycket rörliga vyn lades visuella 
hjälpmedel som hade som främsta uppgift att hjälpa användaren tolka ett håls sträckning 
gentemot en tänkt lodlinje eller markplanet samt låta användaren enkelt kunna bilda sig en 
korrekt uppfattning om ett håls vertikala djup. Med dessa motiv i åtanke, ter det sig rimligt att 
inte utsmycka vyn med en överdriven detaljrikedom som inte tillför något i tolkningssyfte 
utan snarare kan vilseleda och göra borrvyn mera svårbedömd eller tyngre prestandamässigt. 
Som ett exempel kan nämnas representationen av hålen själva av linjesegment av justerbar 
tjocklek istället för av en rund extruderad profil. En profil skulle endast tynga ner vyn och ej 
tillföra något då hålen alltid måste vara relativt långt utzoomade för att dess krökning ska 
kunna tolkas korrekt. Man får även ha i åtanke att ett håls minsta längdsegment är tre meter, 
varefter mödan att rendera en ungefärligen en decimeter tjock profil ter sig tämligen onödig 

                                                 
4 Rikets Triangelnät 90; ett nationellt fastställt koordinatsystem vilket täcker hela landet. 
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och förmodligen skulle resultera i ett ännu tunnare hål än i nuläget. Det går även att vända på 
resonemanget och hävda att ett hål kunde renderas med en profil vilken skapas lite tjockare än 
hålet är i verkligheten, men om så sker kommer hålet behöva bli så pass tjockt för att erhålla 
en märkbar rundhet att  en viss känsla för dess krökning går förlorad. Frågan om texturering 
av objekten togs också upp, och det beslutades att detta inte kommer till sin rätt då alla objekt 
är så pass långt utzoomade i den överväldigande majoriteten av betraktelsefallen. 
 
Förutom de enskilda grafiska objekten, gjordes ett grundläggande avsteg från den gängse 
metodiken i program som visar en 3D-vy. Vanligtvis brukar programmens meddelandeloop 
designas på så vis att programmet ser efter om ett meddelande väntar, i så fall tar hand om det 
och sedan renderas 3D-scenen. Detta får som följd att då inga meddelanden väntar, spenderar 
processorn all tid till att rendera om grafiken. I fallet då ett spel konstrueras finns det en 
mening i detta då en så snabb uppdateringsfrekvens som möjligt är önskvärd. I fallet med 
Borr IT är situationen helt annorlunda. Borr IT fungerar mer passivt och behöver endast 
uppdatera sin vy då användaren uttryckligen ber om det, t.ex. via musrörelser för att rotera 
vyn. Detta genererar en ström mushändelser till GL-fönsterproceduren vilka uppdaterar 
vyinställningarna och renderar om vyn för att reflektera detta. En ytterligare sidoeffekt är att 
vid full belastning av processorn genereras värme som i flera fall kan få datorns kylfläktar att 
gå upp i varv för att kompensera för det ökade behovet av kylning. Detta innebär en onödigt 
ljudlig upplevelse för en grafikaktivitet som inte på långa vägar kräver en sådan extrakraft. 
 
Rent subjektivt upplevs prestandan hos Borr IT som utmärkt med utvecklingsdatorns 
processor och grafikkort. På en likvärdig AMD-processor med ett Geforce2 MX är känslan i 
stort sett densamma. På en 733MHz Intel Pentium3 processor med grafikkort inbyggt på 
moderkortet var dock prestandan under all kritik, likaså på en Intel Pentium2 450MHz med ett 
åldrat ATI-grafikkort. Då någon äldre hårdvara än ovanstående ej testats, är det svårt att ange 
ett absolut minimikrav för Borr IT. Förmodligen kan all PC-hårdvara från Intel Pentium och 
upp köra programmet, visserligen med en väldigt låg prestanda. Dock får minimikravet sättas 
runt en processor på 450MHz, 128MB minne, ett grafikkort med hårdvaruaccelererad 
OpenGL och Windows XP. Denna nivå valdes med hänsyn till användarens upplevelse av 
programmet, vilken ej får tillåtas bli alltför påfrestande tålamodsmässigt. Ett rekommenderat 
system skulle däremot bli dubbla prestandan hos minimikravet. Satt i relation till prestandan 
hos ett urval grafikkort, innehåller en typisk scen med tre borrhål och tillhörande objekt 
omkring 1000 GL-primitiver. Nedanstående tabell summerar den ungefärliga maxprestandan 
hos tre vanligt förekommande kort ur budgetsegmentet för respektive generation av hårdvara. 
Endast Nvidias kort har bekräftade officiella specifikationer på antalet trianglar det klarar av 
att rendera per sekund, vilka med god marginal överstiger de typiska kraven. Prestandan hos 
övriga kort har sammanställts från ett antal websidor som undersöker och recenserar hårdvara.  
 
Grafikkort Miljoner trianglar / s Lanseringsår Prestandaklass 

ATI Radeon 9600SE [8] ~ 160 2003 Medelbudget 
Nvidia Geforce2 MX [9] 20 2000 Medelbudget 

Intel 810, integrerat chip [10] ~ 1-3 1999 Budget 

 
Som summering får sägas att Borr IT går en godkänd balansgång mellan prestandakrav, 
vykomplexitet och inte minst utvecklingstid. Förmodligen kommer programmet ej att köras 
på gårdagens hårdvara. Slutsatsen blir att Borr IT ej lider av några prestandamässiga problem. 
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4. Slutsatser 
 
4.1 - Projektets målsättning 
Om man ser tillbaka i efterhand och ställer sig frågan om projektet har uppfyllt de krav som 
specificerats, vad får man för svar? En jämförelse gentemot kravspecifikationen visar att 
bland de krav som ställts upp är alla uppfyllda utom ett: lagringen av ett håls värmekapacitet. 
Anledningen till att detta ej kommit med i en första version av programmet är främst tidsbrist 
då det gällde att få fram gällande formler och metoder för detta. Däremot har utskrift av 
borrvyn implementerats, vilket inte uttryckligen stod med i kravspecifikationen men ändock 
var att anse som ett krav. Ser man till visualiseringen av borrhål har detta uppfyllts till 
belåtenhet och till fullo enligt alla de kriterier som fanns uppställda. Som svar på frågan om 
projektet uppnått sin målsättning att visualisera borrhål, blir svaret Ja. 
 
4.2 - Tillbakablickar och efterklokhet 
Med facit i hand, finns det något som hade kunnat göras bättre? Finns det något som visat sig 
vara bra beslut? Rent generellt kan sägas att de eventuella misstag som gjorts, mestadels 
härrör till slöseri av tid. Detta mestadels på grund av den manuella utveckling och tillhörande 
teoriinhämtning som skedde för de grafiska komponenterna i användargränssnittet. I den 
synvinkeln hade en mera komplett utvecklingsmiljö snabbat upp processen vid dess rent 
layoutmässiga del. Risken med detta är dock att det vid eventuella problem kunnat bli 
markant tyngre att ta sig vidare då någon underliggande förståelse  för problemens karaktär 
inte funnits tillgänglig. Ur en långsiktig lärdomssynpunkt anses det valda angreppssättet dock 
ha varit det rätta. På liknande vis kan argumenteras att en större kännedom om Windows API 
hade snabbat upp detta projekt; redan den lilla mängd kunskap som existerade sedan tidigare 
var till stor hjälp. Man får dock minnas att ett examensarbete inte enbart är ett applicerande av 
kunskap utan också ett utmärkt tillfälle för lärdom. En ytterligare markant fördröjning av 
projektet kan härledas till problemet med utskrifterna av Open GL. Någon utredning av 
utskriftsmöjligheter skedde överhuvudtaget inte under projektets planeringsstadie och frågan 
lades helt enkelt åt sidan för att lösas på något ospecificerat vis då allting annat redan fåtts att 
fungera. Denna attityd visade sig vara en underskattning, men eftersom utskrifterna ändock 
måste lösas får detta anses ha varit det bästa tillvägagångssättet. En alltför stor djupdykning i 
detta vid ett tidigare skede hade kanske fördröjt projektet som helhet för mycket. Som det är 
nu, hade återstoden av programmet redan varit färdigställd även om utskrifterna ej hade 
kunnat fås att fungera. Rent allmänt kan också nämnas att det strukturerade angreppssättet vid 
programmets konstruktion betalade sig väl i form av relativt få buggar upptäckta i efterhand 
och en relativt låg koncentration av samtidiga problem att tampas med.  
 
4.3 - Tänkbara förbättringar och möjligheter till utbyggnad 
Med tanke på att detta var det första program av någon nämnbar storlek som författaren 
utvecklat i Windowsmiljö, finns det naturligtvis en del saker som kunde gjorts bättre. Detta 
har mest att göra med valet och utnyttjandet av fönsterkomponenter. I den nuvarande 
versionen använder sig Borr IT genomgående av samma sorts standardknappar över hela 
sidopanelen. Naturligtvis fungerar detta utan några problem, men med en lite djupare dykning 
i utbudet av GUI-komponenter hade vissa kontroller kunnat ersättas av mera resurssnåla 
lösningar. Andra komponenter hade kunnat designas med hjälp av mera intuitiva lösningar, 
t.ex. i fallet med rendering av ett håls bergart. Hålen renderas alltid enbart med ett av tre 
renderingsalternativ specificerat vilket kunde ha lösts med tre radiobuttons. Vissa kontroller 
hade även kunnat ersättas av klickbara grafiska symboler. Det hade även varit tänkbart med 
en modifierbar sidopanel där användaren själv kan bestämma vilka kontroller han eller hon 
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vill ha tillgängliga alternativt göra panelen bläddringsbar i vertikalled. Detta är dock inget 
funktionskritiskt och kan också om behov uppstår implementeras i framtiden.  
 
Fram till denna punkt har endast befintliga programkomponenter med tänkbara alternativ 
tagits upp, men sedan tillkommer naturligtvis frågan om helt nya programfunktioner. I takt 
med att programmets utvecklades skapades en lista över sådana som kom att växa sig ganska 
stor. Vissa av dess punkter härrör till sådant som bara är utsmyckning och annat är verkligt 
fundamentalt nya funktioner. En lista över nämnvärda utbyggnader ser ut som följer.  
 

• En mer avancerad grafikmotor inklusive full djupsortering av objekt för att erhålla en 
bättre transparens vad gäller bergartsintervall och markyta. Ljussättning vore också en 
möjlighet, om programmets detaljrikedom som helhet höjs och texturer inkluderas. 
Tänkbart vore att kunna importera 3D-objekt ur en större designmiljö som t.ex. 3D 
Studio eller Alias. 

• Justering av personliga eller systemspecifika kontrollpreferenser. Detta skulle kunna 
vara en egen konfigurering av tangentbordskontroller och en inställning för 
styrhastighet vid musbaserad interaktion. 

• Alternativa hål. Detta skulle kunna åstadkommas genom att hålens krökning 
approximeras med en matematisk modell för kurvor. Användaren kan sedan via 
manipulation med musen längs hålet eller på eventuella viktade kontrollpunkter, 
modifiera dess utseende. Detta kan vara av intresse efter att värmekapaciteten blivit 
implementerad. Användaren kan då direkt testa sig fram till en optimal hålkrökning, 
kanske innan själva borrningen ens tagit vid. Detta hänger naturligtvis även på en 
adekvat kännedom om berglagrens utseende längs de tänkta hålens sträckning. 

• Precisionszoom. Detta kunde implementeras i form av att användaren håller nere en 
musknapp och drar ut en markeringsrektangel täckande en del av vyn, sedan zoomas 
vyn in så att markeringsrektangelns innehåll täcker hela den tillgängliga fönsterytan. 

• Alternativt vyperspektiv. Den nuvarande vyn renderas med ett korrekt perspektiv med 
hänsyn till betraktarens avstånd och betraktningsvinkel. I fallet med de fasta vyerna 
vore det kanske önskvärt att kunna ändra vyn till en ortogonal projektion. Det kan 
även tänkas att den mindre markytan vid varje hål då ersätts av ett kryss eller liknande 
objekt som markerar startpunkten men ej skymmer sikten. Detta kan tänkas vara till 
hjälp vid vissa utskrifter, där betraktaren ej får tillgång till den allmänna dynamik som 
ett normalt användande av programmet erbjuder. Avsaknaden av denna dynamik kan 
eventuellt göra vyn svårtolkad i vissa fall. 

• Vertikal placering av hål relativt varandra. I nuläget byggs vyn upp av ett gemensamt 
markplan, men smärre avvikelser kan förekomma mellan hålens startpunkter, vilka 
specificeras enligt rikets höjdnät. Dock är dessa skillnader inom en viss borrplats 
skalmässigt sett oftast ej så stora att det ger någon märkbar skillnad i utseende på 
borrplatsens markplan. 

 
Den nyfikne läsaren kanske även ställer sig frågan hur portningsmöjligheterna ser ut för andra 
operativsystem. Uppskattningsvis skulle detta vara ett mycket stort arbete, även om 
programstommen, strukturen för meddelandehantering och fönsterkomponenterna redan finns 
genomtänkt. Det var dock inte aktuellt att utveckla i den riktningen med anledning av att 
GNC endast använder sig av Windows XP. I rent läromässigt syfte anses det dock vara en 
både nyttig och intressant tänkbar utmaning.  
 
Sist av allt skall nämnas att examensarbetet varit både trevligt och lärorikt, men någonstans 
måste man säga stopp och knyta ihop säcken, åtminstone för Borr IT version 1.0. 
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