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Актуальність проблеми. Інтернет став невід’ємною частиною нашого 

життя, тому онлайн-ресурси набирають популярності. Завдяки використанню 

Web-додатків здійснюється економія апаратного ресурсу, підвищується 
ефективність проектно-дослідницької роботи [1]. 

Мета дослідження полягає в ґрунтовному ознайомленні з існуючими 

Web-додатками в контексті 3D моделювання і здійсненні ретроспективного 

аналізу щодо переваг та недоліків використання у порівнянні з офлайн-
ресурсами.  

Результати наукової розвідки. У комп’ютерній графіці 3D-моделювання  

використовується контексті розроблення математичного представлення будь-
якої тривимірної поверхні об’єкту за допомогою спеціалізованого 

програмного забезпечення. 3D-моделювання міцно увійшло в наше життя, 

частково або повністю відновивши деякі види бізнесу. Кожна галузь, до якої 

3D-моделювання внесло свої зміни, має як свої специфічні стандарти, так і 
неформальні правила. Але навіть в межах однієї галузі кількість програмних 

пакетів настільки велика, що новачкові може бути дуже важко зрозуміти і 

зорієнтуватися щодо напрямів дослідження. Наприклад, дотепер складно 
здійснювати дослідження в галузі медицини (хірургії), промисловості без 

використання тривимірних моделей. 

Для роботи з 3D-моделями використовується стандарт на базі OpenGL 

ES 2.0 – технології WebGL, що дозволяє розробникам веб-контенту 
вбудовувати в веб-оглядачі, які підтримують HTML5, ґрунтовну 3D-графіку, в 

тому числі без використання плагінів. Це дозволяє створювати весь 3D-вміст 

за допомогою веб-браузера в контексті платформи, тобто не потрібно 

встановлювати додаткове програмне забезпечення для роботи з 3D-графікою у 
браузері. Завдяки використанню WebGL підтримується апаратне прискорення, 

тому візуалізація 3D-анімації може використовувати ресурси центрального 

процесора та функції графічної карти. За допомогою WebGL створюються ігри 
в браузері, але наявність багатьох служб для роботи з 3D свідчить, що 

технологія активно використовується в процесі реалізації дослідницьких 

завдань КОМСДН [2], [4]. Використання за стосунків  на WebGL вимагають 

наявності ресурсів Google Chrome або Firefox. Одним із застосувань технології 
WebGL є демонстрація 3D-моделей [3]. Завдяки використанню Web-додатків з 

метою аналізу проектування вбудованих моделей браузера з’явилася 
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можливість переглядати проектну роботу на будь-якому ПК [6]. Деякі з цих 

послуг можна навіть використовувати як онлайн-портфоліо [7]. Щоб 

продемонструвати свої вміння, раніше 3D-моделювальникові довелося 
витратити час на рендерінг моделей з різних сторін та з різними параметрами 

презентації (сітка, згладжування тощо), створити з неї демонстраційний ролик 

у відеоредакторі, завантаживши в Інтернет та ін. Нижче наведено аналіз щодо 
можливостей проектування і здійснення 3D-моделювання у браузері (див. 

Таблицю 1). 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика ППЗ щодо можливостей проектування і 
здійснення 3D-моделювання у браузері 

 

ППЗ Порівняльна характеристика ППЗ  

P3d.in 

 
http://p3d.in/BIcqM 

Передбачається можливість 

редагування моделі OBJ з усіх боків, 

її збільшення і демонстрація. Існують 

можливості працювати з моделями у 

веб-галереї, сортувати їх за тегами, 

додавати описи, контролювати 

оригінальний вигляд камери,  

збільшення роздільної здатності 

структури, перенесення зображень у 

PNG. Використовуються різні види 

(сітка, монохромність, сітка на 

гладкій поверхні тощо). Можливе 

розміщення основного матеріалу, 

редагування кольору і наявність 

текстур, встановлення текстури 

об’єкта  

Sketchfab 

http://myname.sketchfab.me 

Створення онлайн-портфоліо з 

можливістю добирати відображення з 

використанням шейдерів і сітки та без 

них, змінювати динамічні параметри 

об’єктів, додавати один з чотирьох 

варіантів однотонного фону, 

розміщувати модель на тлі 

зображення. 

Потрібно пам’ятати: вміст, який 

завантажується на сервіс, 

автоматично стає видимим для всіх 

користувачів. 

 

 

Clara.io Для запуску Clara.io потрібен браузер, 

який підтримує JavaScript, HTML5, 

WebGL. З використанням Web-

програми зявилася можливість 



 
http://сlara.io 

працювати з понад 30 різними 

стандартами 3D-графіки (FBX, 

Collada / DAE, STL, OBJ, ThreeJS, 

3DS та ін.). Створюючи інтерфейс для 

цього Web-додатку, обрано схему 

управління 3D-проектами. 

Створюються зображення з 

можливістю імітувати глобальну 

освітленість об’єктів із врахуванням 

багаторазового відбиття світла від 

поверхонь, відтворюються фізично 

коректні відображення і заломлення 

світла, демонструються ефекти 

каустики, підповерхневого 

розсіювання та ін. 

SculptGL 

 

 
http://sculptgl.com 

 

Використовуються інструменти 

(віртуальні щітки), з можливістю 

здійснення накладання матеріалів на 

предмети та деформації поверхні 

особливим чином. 3D-гравірування не 

є заміною класичним інструментам; 

зарекомендувало себе як допоміжний 

інструмент, використання якого 

спрощує виконання проектних 

завдань. Двигун цього онлайн-3D-

редактора створив додаток Scuptfab. 
З’явилися можливості 3D-ліплення, 

оперативного відтворення 

тривимірних моделей органічних 

форм, в тому числі обличчя 

персонажів, тварин, рослин тощо. 

Для спрощення роботи з референсами 

передбачається встановлення в 

контексті фонового зображення будь-

яких об’єктів у форматі JPG. Роботи  

експортуються у формати STL, OBJ і 

PLY. 
 

Висновки. Технологія WebGl руйнує стереотип про те, що браузер – це 

інформаційний додаток, придатний лише для перегляду графіки, відео і 
тексту. Тепер його можливості ґрунтовніші, а робота з 3D-об’єктами вже не 

здається чимось особливо незвичайним. Web-додатки можуть скласти 

конкуренцію десктопних програм. Сервіс Clara.iо і 3D-редактор SculptGL 

спростовують усталені упередження проти Web-додатків. Перед нами – 
цілком дієздатні безкоштовні рішення, які можна не тільки демонструвати для 

WOW-ефекту, але і використовувати в процесі реалізації завдань в рамках 

проектно-дослідницької роботи з використанням КОМСДН [2], [5]. Єдиний 



недолік редакторів в браузері – їх слабка функціональна здатність, але це лише 

питання часу. 
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