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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá konceptem úrovně detailu a jeho použitím v 3D GIS. Cílem 

práce je návrh datové struktury, která umožní spojité vykreslování diskrétních 3D 

modelů budov s odlišnou úrovní geometrického detailu, vytvořených pomocí 

generalizační metody založené na konceptu matematické morfologie. Navržené řešení 

nejprve vytváří linky odpovídajících si geometrických primitiv modelů v různé úrovni 

detailu a následně je rekonstruuje pomocí metody extruze. Takto vytvořená datová 

struktura je schopná vykreslovat libovolný model včetně přechodových modelů, které 

představují řezy skrz datovou strukturu napříč osou geometrického detailu. 

Klíčová slova: úroveň detailu, spojitý LOD, 3D modely budov, 3D GIS, combinatorial 

maps, linear cell complex 

  



 
 

Abstract 

The thesis deals with the concept of level of detail and its use in 3D GIS. The aim of this 

work is to design a data structure that will allow continuous rendering of discrete 3D 

building models with different levels of geometric detail, which were created by 

generalization method based on mathematical morphology approach. The proposed 

solution creates links of corresponding geometric primitives of models at different 

level of detail at first and then reconstructs them using the extrusion method. The data 

structure created in this way is able to generate and render any model, including 

intermediate models, which are represented as slices through the data structure 

across the axis of geometric detail. 

Keywords: level of detail, continuous LOD, 3D building models, 3D GIS, combinatorial 

maps, linear cell complex 
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1 Úvod 
 

Počítačová grafika se s vývojem moderních počítačů dokázala v minulém století 

dostat až k realizaci 3D objektů ve 2D zobrazení. Od té doby je 3D grafika velice 

oblíbená, protože simuluje zobrazení ve 3D prostoru, který je pro člověka přirozený.  

V odvětvích jako je např. tvorba počítačových her je dnes 3D grafika ve většině případů 

nutným standardem a více či méně si našla své uplatnění i v různých dalších odvětvích. 

 Vytváření 3D modelů budov a celých měst je dnes v geoinformačních 

technologiích vzrůstající trend a postupně se navyšují také účely, ke kterým by 

výsledný model měl sloužit. Jedním z hlavních směrů výzkumu 3D geoinformačních 

technologií je generalizace 3D objektů, tedy snaha o zjednodušení modelovaných 

geografických objektů a umožnění co nejrychlejšího vykreslení modelované scény či 

provedení analýzy na požadované úrovni přesnosti. Výzkum metod na poli 3D 

generalizace se v posledních letech posunul výrazně kupředu, od prvotního konceptu 

2,5D prostoru došlo k posunu k reprezentaci komplexnějších modelů v pravém 3D 

prostoru. Současné generalizační metody umožňují generalizovat i velmi složité  

a detailní objekty, zároveň roste také množství vstupních dat a při tom všem se snižuje 

výpočetní čas, který je potřeba pro provedení takové generalizace. Přestože jsou toto 

pozitivní výsledky výzkumu posledních let, pomalu se s tímto pokrokem objevují nové 

problémy, které do jisté míry geoinformatika přehlíží.  

Jeden z problémů souvisí s narůstající velikostí scény a množstvím modelů, které 

jsou její součástí. Jedná se o problém známý i z oblasti tradiční kartografie, kdy příliš 

mnoho informací a detailu v mapě vede ke ztrátě čitelnosti. V případě 3D scény pak 

ideální množství informací kontinuálně klesá s rostoucí vzdáleností od pozorovatele. 

Požadované množství informací se tak může lišit i v rámci jednoho objektu, např. 

budovy či bloku budov. Problematika potřebné úrovně detailu se neprojevuje jen  

u vizualizace dat, ale i při jejich analýze.  

Dalším aspektem je rostoucí náročnost údržby a případné aktualizace dat, což se 

násobí, pokud scénu generalizujeme do více úrovní detailu, což sebou také přináší 

problémy s redundancí dat. Schopnost automatizovaně generovat odvozené úrovně 

detailu po aktualizaci dat, tedy udržovat všechny měřítkové úrovně dat aktuální, je 

dalším důležitým výzkumným tématem soudobé geoinformační vědy. Geoinformační 

technologie by opět mohly najít inspiraci u počítačové grafiky, která se s podobnými 

problémy také setkala a nabízí několik přístupů, jak tyto problémy řešit. 

Tato práce si klade za cíl, na základě metod a přístupů počítačové grafiky 

k modelování 3D objektů v různé úrovni detailu a současného poznání pro modelování 

3D geoinformačních dat, představit vlastní datovou strukturu a návrh postupu, který 

umožní tzv. spojité vykreslování 3D modelů budov v různé úrovni detailu, vytvořených 
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pomocí vybrané generalizační metody. V dalších částech je představeno řešení 

diplomové práce, které obsahuje mimo jiné přípravu vstupních dat, implementaci 

algoritmu pro vytvoření datové struktury a přizpůsobení vizualizačního prostředí pro 

vykreslování této datové struktury spojitě v reálném čase. Jedna část je také věnována 

instalaci vývojového prostředí Microsoft Visual Studio a knihovny CGAL se všemi dílčími 

částmi v prostředí Microsoft Windows. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány diskuzi  

a závěru. 

Pro splnění cíle této práce bude zapotřebí splnění následujících dílčích úkolů: 

1. Provést rešerši problematiky modelování 3D modelů v různé úrovni detailu 

v GIS a koncepty spojitého modelování úrovně detailu v počítačové grafice. 

2. Nalezení takové metody pro generalizaci 3D modelů budov, která zohledňuje 

během generalizace tvarové charakteristiky specifické pro modely budov  

a zároveň vytváří topologicky validní modely ve 3D prostoru.  

3. Navrhnout datovou reprezentaci, která poskytne uložení a propojení 3D 

modelů stejného objektu v různé úrovni detailu. 

4. Implementovat navržený postup, který umožní spojité vykreslování různých 

úrovní detailu a otestovat řešení na vybraných datech. 

5. Přizpůsobit vizualizační prostředí, které umožní otestovat funkčnost dané 

implementace.  
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2 Koncept úrovně detailu 
 

Tato kapitola představuje koncept úrovní detailu (level of detail, LOD), jeho 

principy a použití v počítačové grafice. Dále také uvádí, jak je na LOD nahlíženo 

v současné 3D geoinformatice a vysvětluje, jak se tento koncept pro každý z oborů 

odlišuje. Informace pak slouží jako teoretický rámec pro návrh datové reprezentace  

a postupu stanoveného v cíli práce. 

2.1 LOD v počítačové grafice 

V počítačové grafice byl vždy velký tlak na vykreslení co možná nejdetailnějších 

objektů v krátkém čase. Právě tento souboj mezi neustálými nároky na co nejlepší 

výkon při zachování detailní scény vedl v historii ke zrodu disciplíny, která se úrovní 

detailu zabývá. V dřívějších dobách, kdy počítače nedosahovaly takových 

hardwarových možností jako dnes, se dá důraz na studium LOD v aplikacích  

a počítačových hrách snadno obhájit. Ovšem LOD zdaleka neztrácí nic ze své důležitosti 

ani v současné době, možná právě naopak. Přestože moderní grafické karty dokáží 

vykreslovat scény s velkým množstvím polygonů, tlak na zachování hladké animace 

objektů a vysoké snímkové frekvence zůstává. Téměř každý obor, který pracuje s 3D 

objekty, nějakým způsobem koncept LOD využívá. 

Základní princip úrovně detailu je poměrně jednoduchý. Máme-li scénu, která 

obsahuje několik různých objektů, můžeme renderování takové scény značně urychlit. 

Ne každý objekt scény je totiž stejně důležitý, a tudíž není nutné jej ve scéně 

vykreslovat zbytečně detailně, tedy velkým množstvím polygonů. Jako příklad lze uvést 

objekt, který se ve scéně objevuje daleko od pozorovatele (kamery scény). Na obrázku 

2.1 můžeme vidět, jak se s touto vzdáleností snižuje schopnost rozlišit všechny detaily, 

které se u bližšího objektu snadno rozpoznají. V určitý moment některé polygony 

dosáhnou velikosti menší, než je velikost pixelu obrazu, a tak není nutné takový 

polygon vůbec vykreslovat. Řešením je vytvoření několika různě detailních modelů pro 

 
Obrázek. 2.1: Objekt vykreslený v různé vzdálenosti od pozorovatele. Zdroj: Luebke (2003). 
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stejný objekt. Jak takové modely můžou vypadat, ukazuje obrázek 2.2. Existuje více 

možností, jak těchto modelů v různé úrovni detailu dosáhnout a jak stanovit pravidlo, 

které určí, kdy se má použít daný model pro určitý objekt. Kalčok (2010) dělí LOD na tři 

hlavní druhy: diskrétní, spojitý a pohledově závislý. 

 
Obrázek. 2.2: Modely v různé úrovni detailu pro stejný objekt. Zdroj: Luebke (2003). 

2.1.1 Diskrétní LOD 

Základní principy fungování LOD v počítačové grafice představil jako první ve své 

práci Clark (1976). Ten přišel s návrhem, jak problém s renderováním scény nad 

možnosti hardwaru efektivně řešit a dnes je tento návrh označován jako LOD, 

konkrétně diskrétní LOD. Návrh spočívá ve vytvoření modelů v různé úrovni detailu 

v preprocessing fázi, tedy před spuštěním programu a následném vykreslení 

požadovaného modelu za běhu programu. Vzdálenější objekt se tedy vykreslí v menším 

detailu, tím se sníží množství polygonů ve scéně a rychlost renderování je tak mnohem 

vyšší.  

Jednoduchost diskrétního LOD přináší řadu výhod. Holst a Schumann (2006) 

zmiňují hlavně snadnou implementaci tohoto druhu LOD, protože odděluje fázi 

zjednodušení a vykreslení do dvou na sobě nezávislých procesů. Algoritmus, který se 

stará o zjednodušení geometrie, běží před spuštěním programu a může si tak vzít 

veškerý čas, který pro tvorbu modelů potřebuje. Tento proces také může vykonávat 

manuálně grafik, a je tak velmi snadné dosáhnout modelů, které si přejeme. Ve chvíli, 

kdy jsme s výslednými modely spokojení, přichází na řadu renderovací algoritmus, 

který se jen stará o vykreslení modelu v požadované úrovni detailu. Luebke (2003) také 

uvádí možnost využití různých urychlovačů vykreslení, jako např. triangle strips nebo 

vertex arrays, které moderní grafické karty renderují mnohem rychleji, než 

neuspořádaný seznam polygonů. 

Luebke (2003) ale upozorňuje i na nevýhody diskrétního LOD, konkrétně na 

nemožnost použít tento přístup u velkých objektů, jako např. terén. Jako další 

z nevýhod lze uvést vyšší nároky na uložiště, pakliže máme ve scéně velké množství 

objektů s velkým počtem modelů na různé úrovni detailu. U diskrétního LOD je také 
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nemožné zajistit hladký přechod mezi jednotlivými modely. Za normálních okolností je 

tento přechod lidským okem nepostřehnutelný, ve chvíli kdy by však hardware nestačil 

dostatečně rychle scénu vykreslovat (např. kvůli velikosti scény), je již tzv. „probliknutí“ 

(popping) jasně patrné (Žára a spol., 2004). I přes tyto nevýhody je však diskrétní LOD 

stále nejpoužívanějším typem nejen v odvětví počítačových her. 

2.1.2 Spojitý LOD 

Spojitý LOD se od diskrétního LOD liší tím, že nevytváří jednotlivé modely před 

spuštěním programu, ale datovou strukturu, která obsahuje modely pro každý LOD. 

Algoritmus zjednodušení pak vytváří z této struktury požadované modely pomocí 

elementárních kroků až za běhu programu (Kalčok, 2010). Mezi tyto elementární kroky 

patří odstranění hrany, sjednocení vrcholů, odstranění vrcholu atd. (Ovreiu, 2012). 

S tímto přístupem, který označil jako progresivní LOD, přišel poprvé Hoppe (1996). Ten 

se zaměřil na to, jak by šlo zajistit ve scéně vždy takové množství polygonů, které je 

grafickým hardwarem možné bez větších obtíží vykreslit.  

U diskrétního LOD totiž může docházet k situacím, kdy jsou určité objekty už 

vykresleny v nižším LOD, přestože by hardware byl stále schopen je vykreslit i ve vyšším 

detailu. Vyvstává zde otázka míry zjednodušení. Kdy je vhodné daný objekt vykreslit 

v jaké úrovni detailu. Spojitý LOD svou podstatou tento problém řeší. Za běhu 

programu jsou jednotlivé objekty vykresleny takovým množstvím polygonů, které je 

potřeba, dokud není ve scéně ideální počet polygonů. Pokud by se ve scéně mělo 

objevit více polygonů, než si může hardware dovolit a hrozilo by snížení snímkové 

frekvence, jednoduše se některé modely za běhu programu více zjednoduší.  

U diskrétního LOD by taková situace znamenala vykreslení nových modelů na nižším 

LOD, což by mohlo vést k opaku, tedy až příliš zbytečnému snížení počtu polygonů ve 

scéně a tím pádem nevyužití kapacity hardwaru (Luebke, 2003). Z toho vyplývá, že 

spojitý LOD nabízí hladké přechody při vykreslování bez zmiňovaného popping efektu 

(Lindstrom a spol., 1996). 

Ramos a spol. (2006) upozorňují na slabinu spojitého LOD, která souvisí s RAM 

pamětí. Jelikož procesy zjednodušení i vykreslení probíhají současně za běhu 

programu, je náročnost na paměť vyšší. Jelikož se však grafické karty zlepšují a zvyšuje 

se i velikost jejich RAM pamětí, má tato nevýhoda menší význam než v minulosti. 

2.1.3 Pohledově závislý LOD 

Pohledově závislý LOD je rozšíření spojitého LOD a principiálně jsou si velmi 

podobné. Zjednodušení opět probíhá za běhu programu, je zde však snaha 

zjednodušovat objekt podle zorného úhlu kamery, to znamená, že bližší části objektu 

se vykreslí detailněji než vzdálenější. Tento LOD má velkou výhodu ve vykreslování 
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rozlehlých objektů, které jsou tvořeny velkým množstvím polygonů (Hoppe, 1998). 

Typický příklad takového objektu je terén. Jak lze vidět na obrázku 2.3, části terénu 

blízko pozorovateli jsou mnohem detailnější, než části vzdálené či mimo zorné pole. 

 

Obrázek. 2.3: Zobrazení hustoty polygonů terénu vzhledem k pozorovateli u pohledově závislého LOD. 

Zdroj: Hoppe (1998). 

Stejné slabiny, které má spojitý LOD, sebou nese i pohledově závislý LOD, tedy 

větší paměťovou i výpočetní náročnost. Odvětví počítačových her, které klade největší 

nároky na optimalizaci grafických procesů, se snaží používání pohledově závislého LOD 

vyhýbat právě kvůli zmíněným nevýhodám. Pro vykreslování terénu a podobných 

objektů je však tento přístup téměř nutným standardem. Renderování terénu pomocí 

diskrétního LOD by totiž znamenalo buď vykreslovat velký objekt ve vysokém detailu 

s nepřijatelnou snímkovou frekvencí nebo mít přijatelnou snímkovou frekvenci 

s nedostačujícím detailem objektu (Luebke, 2003). 

2.2 LOD v geoinformačních technologiích 

V souvislosti konceptu LOD a 3D GIS nelze nezmínit standard CityGML. Tento 

standard vznikl pro potřeby jasně definovat datové modely a formáty nutné pro 

ukládání a práci s 3D modely měst, včetně popisu jednotlivých modelů, jejich atributů  

a vzájemných vztahů. CityGML definuje také pět hlavních LOD úrovní jednotlivých 

objektů a jejich možné použití. LOD0 je definován pouze 2D půdorysem budovy, LOD1 

představuje blokový model, tedy půdorys povýšený do 3D prostoru pomocí výškových 

souřadnic střechy. LOD2 je pak reprezentován komplexnějším modelem s šikmými 

střechami, LOD3 je jeho rozšíření o venkovní prvky jako jsou římsy, okna, dveře atd. 

Poslední je LOD4, který pro LOD3 definuje také interiér budovy (OGC, 2012). Jak uvádí 

Biljecki (2013), tento standard předpokládá, že modely ve vyšším LOD by měly mít 

složitější geometrii a tím i nákladnější způsob získání modelů, ale zase by měly být 

přesnější pro prostorové analýzy. Biljecki (2013) však také upozorňuje, že standard je 
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v tomto ohledu nejasný. Podle něj není vždy pravda, že nižší LOD má méně složitou 

geometrii, a že prostorové analýzy s těmito modely produkují méně přesné výsledky. 

 
Obrázek 2.4: Pět úrovní LOD definovaných formátem CityGML pro 3D modely měst. Zdroj: Biljecki 

(2013). 

Definici LOD v 3D GIS popisují různí autoři odlišně. Podle Glandera a Döllnera 

(2008) LOD představuje míru generalizace, Forberg (2007) zase popisuje LOD jako 

způsob, jakým lze zvýšit výkon dynamické vizualizace 3D objektů. Lemmens (2011) 

definuje LOD jako obecné množství detailu v datech, ať už se jedná o detail 

geometrický nebo sémantický. Biljecki et al. (2014) shrnují tyto definice do jedné  

a říkají, že LOD v praxi 3D modelování měst slouží jako instrukce pro získávání, 

modelování a generalizování prostorových dat. 

V počítačové grafice se modely v různém LOD odlišují pouze geometrickým 

detailem. U 3D GIS se modely odlišují nejen geometrickým detailem, ale mohou se 

odlišovat také sémantickým. U obou disciplín slouží LOD k určení detailu modelu, který 

je dostačující pro požadovanou úlohu, což může být čistě proces vizualizace 

(počítačová grafika i GIS) nebo použití pro různé prostorové analýzy (GIS). Biljecki 

(2013) také rozlišuje, jakým způsobem obě disciplíny přistupují ke konceptu LOD 

z hlediska přípravy dat. Zatímco počítačová grafika cílí na vytvoření modelu v nejvyšší 

úrovni detailu a jeho následné zjednodušení, ať už diskrétní či spojité, geoinformatika 

se zabývá daným LOD už před samotným ziskem dat. Existuje totiž mnoho způsobů, 

jakými lze 3D data v GIS získat (z těch nejčastějších lze jmenovat LiDAR, letecká 

fotogrammetrie nebo měření totální stanicí) a každý z nich produkuje jinak detailní 

výstupní data za různé pořizovací náklady. Proto je nutné si dopředu stanovit, jaká data 

budou pro danou analýzu dostačující a v jaké úrovni detailu. Jak Biljecki (2013) uvádí 

dále, chyba v tomto procesu může znamenat nárůst pořizovacích nákladů, protože 

v GIS se pracuje výhradně s diskrétními modely v jednom LOD, multi-LOD datasety jsou 

velmi vzácné. 

Ledoux et al. (2013) upozorňují, že mnohé ze zmiňovaných způsobů zisku 3D dat 

nejsou vždy dostačující pro přímý zisk finálních dat. Často dochází k tomu, že jsou data, 

co se úrovně detailu týče, nehomogenní. Data získaná stejnou metodou mohou být 

v určité části více detailní než jiná, a proto je nutné data upravit, aby bylo docíleno 

stejného LOD ve všech částech vybraných dat. Mezi procesy, které data upravují 

zjednodušením, patří generalizace, tedy proces tvorby méně detailního LOD 
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z původního více detailního LOD (Sester, 2007). Metody, které dokáží data naopak 

z méně detailního LOD povýšit do více detailního LOD zahrnují extruzi (Ledoux  

a Meijers, 2011) nebo např. procedurální modelování (Müller Arisona et al., 2013). 

Extruze upravuje polygon základny budovy skrze získanou výšku do blokového modelu, 

procedurální modelování pak tento proces doplňuje přidáním šikmých střech a dalších 

prvků. 

2.2.1 Principy zavedení spojitého LOD do 3D modelů měst 

Jak zmiňuje Biljecki (2013) i na koncept spojitého LOD je v 3D GIS nahlíženo 

oproti počítačové grafice odlišně. Pro počítačovou grafiku je koncept spojitého LOD 

prezentován souborem algoritmů a metod, které za běhu programu dokáží pomocí 

operací odstranění bodů, hran a ploch zjednodušit model tak, aby se ve scéně zmenšil 

počet vykreslovaných polygonů a zároveň zůstal co možná nejlépe zachován charakter 

tvaru objektu. Tímto charakterem tvaru objektu se rozumí takové prvky modelu, které 

ho definují (Zach et al., 2002). Pokud bychom například měli model letadla s kokpitem, 

po zjednodušení je důležité, aby měl model křídla, jelikož to jsou pro letadlo specifické 

prvky. Už není důležité, jestli po zjednodušení má model i nadále kokpit nebo zda jsou 

křídla symetrická, protože tyto detaily jednoduše na určitou vzdálenost nepůjdou 

rozlišit. 

U 3D GIS je spojitý LOD charakterizován spojením diskrétních nezávislých modelů 

v jiné úrovni detailu stejného objektu tak, aby se mezi těmito modely vytvořily vazby. 

Vzniká tak datová reprezentace, která ulehčí práci s 3D datovými sadami, ať už 

případnou aktualizaci dat nebo výběr požadované úrovně detailu modelů v reálném 

čase (Biljecki, 2013).  

Döllner a Buchholz (2005) ve své práci upozorňují na nedostatky formalizace LOD 

standardu CityGML, který definuje pouze vlastnosti jednotlivých diskrétních stupňů 

LOD, nebere však v potaz možnost přechodových LOD, tedy modelů ležících na 

přechodu mezi těmito stupni. Tím otevřeli myšlenku spojitého modelování mezi 

diskrétními modely, ve kterém se na LOD může nahlížet jako na osu procházející skrze 

všechny stupně LOD. Van Oosterom a Meijers (2014) představili LOD jako vyšší 

dimenzi. Integrovali soubor 2D map generalizovaných do různé úrovně detailu  

a pomocí identifikace odpovídajících si prvků je propojili do abstraktního 3D modelu, 

který je reprezentován 2D mapami na ose LOD. Jejich řešení je schopno zajišťovat 

hladké přechody mezi jednotlivými LOD, což je podle jejich názoru uživatelsky 

přijatelnější, než nárazové skoky. Práci také na teoretické úrovni rozvijí o možnost toto 

řešení aplikovat na 3D data a vytvořit tak abstraktní 4D model. Tuto myšlenku pak dále 

rozvíjí Ohori et al. (2015a), kteří již reálné 3D modely propojují podél další dimenze, 

kterou představuje LOD a vytváří tím 4D model. V této práci také prezentují čtyři 

způsoby, jakými lze mezi jednotlivými 3D modely vytvořit linky (obrázek 2.5). 
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První způsob je spojení pouze těch elementů, které existují v obou modelech. 

Pokud taková shoda neexistuje, element je jednoduše ignorován (pouze vazby 1:1) a je 

tak součástí pouze té geometrie, ve které se nachází. Výhodou této metody je snadná 

implementace i pro velmi komplexní modely a poměrně rychlé vytvoření 4D struktury. 

Mezi nevýhody se řadí nemožnost získání složitějších přechodových modelů, které jsou 

vždy stejné jako model v nižší úrovni detailu. Přestože lze modely vykreslovat spojitě, 

jejich geometrie se mění skokově podobně jako u diskrétního LOD. Další problém pak 

může vzniknout ve chvíli, kdy by žádné odpovídající si elementy neexistovaly, nešlo by 

jednoduše validní 4D model vytvořit. 

Druhá metoda již nabízí i linkováni vazeb 1:N. V případě neexistujícího 

odpovídajícího elementu je linkovaný element připojen k nejbližšímu existujícímu. Tato 

metoda zachovává topologické vztahy a nevytváří tak žádné modifikace původních 

geometrií. Problém nastává u přechodových modelů, kdy se v některých případech 

mohou až příliš lišit od charakteristického tvaru původních modelů, což nemusí být 

vizuálně uspokojující. Na druhou stranu si přechodové modely udržují vždy stejný 

počet elementů jako původní model vyšší úrovně detailu. 

Třetí metoda nabízí vizuálně nejvěrnější přechodové modely, ovšem za cenu 

modifikace geometrie. Metoda nejprve opět vytvoří linky mezi odpovídajícími si 

elementy a pro ty ostatní vytvoří nové elementy v geometrii méně detailních modelů, 

do kterých se linky vytvoří. Dochází tedy nejen ke změně geometrie, ale také topologie 

původních elementů. Jelikož je změna geometrie pokaždé doprovázena přidáním 

elementů, je také daleko více navýšeno místo v paměti potřebné pro uložení a také je 

navýšen výpočetní čas, jelikož se musí bod nejprve vytvořit a až poté může být 

vytvořen link. 

Čtvrtý způsob je modifikací druhé metody. Během linkovacího procesu také 

nedochází ke změně geometrie ani topologie modelů, ovšem elementy, které nemají 

odpovídající si protějšek, mohou být nalinkovány na více než jeden element v modelu 

s menší úrovní detailu. Přechodové modely vytvořené z takto spojené struktury mohou 

mít v některých případech větší množství elementů než původní model, ačkoli nenabízí 

žádné výrazné vylepšení v zachování charakteristického tvaru původních modelů. 

Ohori et al. (2015a) v řešení, které prezentují ve své práci, konstruují linky mezi 

jednotlivými modely jako polygony. Pro méně komplexní blokové modely je však tento 

postup zbytečně složitý, jelikož zvyšuje výpočetní náročnost programu a nepřináší ani 

výhody při generování přechodových modelů. Autoři dále nabízí pouze možnost použití 

vstupních dat ve formátu shapefile. Tento formát je v GIS oblíbený, ale primárně 

nepodporuje specifikaci pro 3D objemové modely a jak uvádí Brýdl (2017), často 

dostupné 3D modely ve formátu shapefile obsahují množství topologických chyb a je 

třeba taková data předzpracovat, aby z nich bylo možné rekonstruovat validní 

objemové modely. Dalším úskalím práce Ohoriho et al. (2015a) je samotné sjednocení 
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3D modelů do 4D struktury. Přestože je takovéto řešení pokrokové, v praxi je práce 

s 4D modelem složitá, neboť např. většina dostupných vizualizačních aplikací není 

schopna takový model vykreslit. 

 
Obrázek 2.5: Čtyři metody vytváření linků mezi diskrétními modely. Zdroj Ohori et al. (2015a). 

2.2.2 Implementace LOD jako další dimenze 

Aby bylo možné implementovat LOD jako další geometrickou dimenzi, ať už jako 

třetí pro 2D objekty nebo čtvrtou pro 3D objekty, je důležité vytvořit linky mezi 

odpovídajícími si primitivy v různých LOD. Aby to bylo možné, je třeba definovat 

datovou strukturu, která umožní uchovávat data o incidenčních primitivech a to nejen 

v rámci jednoho objektu, ale také jeho protějškem v další úrovni detailu. Jedná se  

o struktury, které vytváří topologické modely a s jednotlivými primitivy pracují jen 

abstraktně (Ohori et al. 2015b). V praxi existuje několik takových datových struktur, 

které se dají pro tyto účely využít.  

První datovou strukturou je halfedge datová struktura. Hlavním primitivem této 

struktury je hrana, pro kterou se ukládá informace o jejích incidenčních vrcholech  

a incidenčních plochách. Každá hrana je dekomponována na dvě abstraktní hrany, 

které mají opačnou orientaci, proto tato datová struktura přijímá pouze orientované 

objekty. Datová struktura dokáže tímto způsobem popsat pouze 2D objekty ve 2D či 3D 

prostoru (Kettner, 1999). 
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Obrázek 2.6: Ukázka halfedge datové struktury popisující polygon a jeho nejbližší okolí. Zdroj: Kettner 

(2019a). 

Další strukturou je combinatoral maps datová struktura, kterou představil 

Edmonds (1960). V jeho původním návrhu šlo o strukturu, která popisuje 2D povrchy 

3D objektu. Později umožnil její teoretické použití i v dalších dimenzích Lienhardt 

(2011), tedy např. popis 3D polyhedronů 4D objektu. Combinatorial maps také 

popisuje pouze orientované objekty a jejich základním primitivem je tzv. dart (dart lze 

chápat jako abstraktní orientovanou hranu). Vztahy mezi primitivy představují beta 

linky a každý element vyšší dimenze (n) je možné popsat elementy nižší dimenze (n-1) 

pomocí beta linků (βn-1) nižší dimenze (Damiand, 2019a). Například 2D polygon 

v prostoru R2 se dá popsat jako soubor orientovaných hran, které reprezentují darts, 

které jsou propojeny pomocí  β1 linků. První dart tedy vede k druhému, ten ke třetímu, 

a tak dále až se poslední opět spojí s prvním a tím se vytvoří uzavřený polygon. Takto 

lze popsat každý objekt pomocí jednotlivých darts a jejich adekvátním βn linkem až do 

prostoru Rn. 

 
Obrázek 2.7: Ukázka combinatorial map struktury popisující 3 polygony. Zdroj: Damiand (2019a). 

Poslední strukturou je generalized maps, která je principiálně podobná předchozí 

datové struktuře s tím rozdílem, že dokáže přijmout i neorientované objekty a linky 

mezi jednotlivými darts se označují jako α linky (Lienhardt, 1991). 
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Výhodou těchto datových struktur je také jejich dostupnost v open-source 

knihovnách umožňujících práci s 3D daty. Mezi takové knihovny patří CGoGN nebo 

CGAL. CGoGN se soustředí čistě na použití combinatorial maps případně generalized 

maps (Kraemer et al., 2014). CGAL je mnohem komplexnější knihovnou integrující také 

halfedge datovou strukturu. Součástí knihovny je také nadstavba linear cell complex, 

která zavádí geometrii do datové struktury vytvořené pomocí combinatorial maps 

nebo generalized maps. Geometrie je zavedena tak, že každý dart, který vychází 

z určitého vertexu, je v linear cell complex struktuře spojen v reálnou geometrií 

daného vertexu a v rámci struktury se označuje jako 0-cell. Podobně jsou poté 

vytvořeny hrany (1-cell, propojení vertexů jednotlivých darts spojených pomocí β1 

linků), plochy (2-cell) atd. Tato struktura již není jen abstraktní popis topologických 

vztahů, ale na základě těchto vztahů vytvořený objekt, nad kterým mohou být 

prováděny další matematické operace nebo vykreslení (Damiand, 2019b). Pro halfedge 

datovou strukturu provádí tuto integraci geometrie nadstavba Polyhedron_3 (Kettner, 

2019b). 

  



22 
 

3 Metodika 
 

Teoretický rámec, který byl představen v předchozí kapitole, poslouží jako základ 

pro vytvoření datové struktury, která bude schopná uložit modely v různé úrovni 

detailu společně s vazbami (linky) mezi jejich jednotlivými geometrickými primitivy. 

Takovou strukturu bude možné využít pro dynamické vykreslování vybraného LOD  

a součástí řešení bude také schopnost získat neomezené množství přechodových LOD, 

tedy modelů, které prvotně nebyly součástí vstupních dat. 

Při návrhu řešení se bude vycházet z metod linkování, které představil Ohori  

et al. (2015a) a které budou upraveny tak, aby odpovídaly potřebám generalizační 

metody. Pro implementaci řešení bude využito konceptů combinatorial maps 

(Edmonds, 1960) a linear cell complex (Damiand, Teillaud, 2014), které jsou součástí 

knihovny CGAL. Knihovna je psána v jazyce C++, tudíž většina algoritmů bude 

implementována v tomto jazyce. Pro doplňující algoritmy bude použit programovací 

jazyk Python. Pro potřeby vizualizace bude použit upravený nativní prohlížeč knihovny 

CGAL využívající vykreslovací funkce knihovny Qt. 

Vypracování finálního návrhu je možné rozdělit do několika kroků, které můžeme 

vidět na obrázku 3.1. Jedná se o přípravu vstupních dat, rekonstrukci 2D modelů 

v různé úrovni detailu ve 3D prostoru, kde třetí dimenzi tvoří LOD, nalezení linků mezi 

modely, extruzi LOD a vizualizaci. Tyto kroky budou podrobněji popsány v následujících 

podkapitolách. 

 
Obrázek 3.1: Schéma postupu navrhovaného řešení. Zdroj: autor. 
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3.1 Příprava vstupních dat 

Navrhovaná datová struktura vychází ze dvou 3D modelů stejného objektu 

v různé úrovni detailu, které jsou ve formátu OFF2, což je odvozený datový typ 

z formátu OFF (Object File Format). Tyto modely budou získány z volně dostupného 3D 

modelu Prahy, který nabízí data ve formátu Shapefile Polygon Z a projdou rekonstrukcí 

a posléze generalizací pomocí Brýdlovy (2017) metody automatické 3D generalizace 

využívající technik matematické morfologie. 

3.1.1 Generalizační metoda 

Brýdlova (2017) generalizační metoda je velmi účinná při získávání kvalitních 

objemových nejen zjednodušených 3D modelů. Jak upozorňuje ve své práci, většina 

dostupných 3D datových zdrojů je dostatečně kvalitních pro vizualizaci ve webových 

službách, ovšem pro analytické účely tato data vhodná nejsou. Důvodem je zejména 

velké množství topologických chyb v těchto datech, jako jsou mezery mezi plochami 

nebo protínající se plochy. Mezi takováto data se řadí také již zmíněný 3D model Prahy.  

V první fázi Brýdlovy (2017) metody je zrekonstruován topologicky validní 

objemový model z původních topologicky nevalidních dat. Tato rekonstrukce probíhá 

v několika krocích. Prvním krokem je nalezení minimální výškové souřadnice objektu. 

Následně se všechny hrany polygonů obvodových zdí posunou do výškové hladiny 

nalezené minimální výškové souřadnice objektu. Poté se zjistí maximální výšková 

souřadnice objektu a spodní (základový) polygon se duplikuje do této maximální výšky 

objektu. Tím se vytvoří vrchní (střešní) polygon budovy. Následně se dopočítají zbylé 

obvodové polygony mezi již vytvořenými polygony. Posledním krokem je pak zajištění 

správné orientace normál polygonů tak, aby z nich bylo možné vytvořit platný 

polyhedron. Rozdíl mezi takto zrekonstruovanými daty lze vidět na obrázku 3.2. Takto 

zrekonstruovaná původní data ztrácejí některé své charakteristiky, jako např. šikmé 

střechy. Tato zdánlivá nevýhoda má však také své výhody. Jak uvádí Brýdl (2017), 

použití modelů s rovnou střechou zjednodušuje práci a výpočty nad takovým modelem 

a tento fakt je důležitý i pro řešení prezentované v této práci. 

 
Obrázek 3.2: Původní model (vlevo) a zrekonstruovaný model (vpravo). Zdroj: Brýdl (2017). Upravil: 

autor. 
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V další fázi probíhá generalizace nyní již topologicky validního modelu. Brýdl 

(2017) používá postup, který navrhli Damen et al. (2008), tedy operaci uzavření 

následovanou operací otevření. To probíhá opakovanou aplikací Minkowského sumy 

polyhedronu a strukturního elementu. Velikost strukturního elementu udává míru 

generalizace, neboť všechny elementy menší, než tento strukturní element jsou 

z modelu odstraněny. Takto generalizovaný model je převeden společně 

s negeneralizovaným zrekonstruovaným modelem do formátu OFF. Tento formát 

reprezentuje jednotlivé polygony modelu jednoduchým a čitelným způsobem. 

Takovýto soubor tak jde snadno zobrazit a upravovat např. textovém editoru, což je 

značná výhoda. Ukázka struktury OFF formátu je na obrázku 3.3. Na prvním řádku je 

vždy slovo OFF, druhý řádek udává množství bodů, ploch a hran modelu (přičemž počet 

hran není nutný). Od třetího řádku začínají souřadnice jednotlivých vrcholů v pořadí X, 

Y, Z. Na závěr jsou zobrazeny jednotlivé plochy, kdy první číslo udává počet bodů, ze 

kterých je plocha složena a poté následují jednotlivé indexy souřadnic bodů (tzn. řádek 

tři má index 0). 

 
Obrázek 3.3: Struktura formátu OFF. Zdroj: Object File Format (2021). 

3.1.2 Datový formát OFF2 

Datový formát OFF2 je vytvořen pro potřeby této práce, nejedná se tak  

o standardní datový formát. Jeho úkolem je uložit dva modely v různé úrovni detailu 

stejného objektu v jednom souboru, který bude obsahovat všechny důležité údaje, jako 

jsou minimální a maximální výšková hodnota, souřadnice bodů základny a LOD. Návrh 

struktury tohoto formátu ukazuje obrázek 3.4. Na prvním řádku je minimální výšková 

hodnota, na druhém řádku je maximální výšková hodnota. Dále jsou jednotlivé body 

základny ve formátu X, Y a LOD, kdy LOD udává, zda je bod součástí originálního nebo 

generalizovaného modelu. 
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Obrázek 3.4: Návrh struktury formátu OFF2. Zdroj: Autor. 

Originální i zjednodušený model budovy ve formátu OFF budou vstupovat 

společně do procesu, na jehož výstupu bude jeden soubor formátu OFF2. V tomto 

procesu budou nejdříve z obou vstupních souborů získány minimální a maximální 

hodnoty výškové souřadnice, které budou vzájemně porovnány. Očekává se, že by 

měly být hodnoty min. Z resp. max. Z obou modelů stejné, v opačném případě se 

nejedná o korektně zrekonstruované modely a budou vynechány. Dále proběhne 

získání souřadnic X a Y bodů, které jsou součástí základny a místo souřadnice Z bude 

uložen LOD, kdy 0 bude originální model a 1 generalizovaný model. Proces je 

formalizován algoritmem č. 1. 

Data: origOffFolder, genOffFolder 

Result: off2Folder 

for každý soubor F z origOffFolder do 

      do Z_min1 ulož minimální Z z F 

do Z_max1 ulož maximální Z z F 

do Base1 ulož souřadnice X a Y základny z F 

if F existuje v genOffFolder then 

     do Z_min2 ulož minimální Z z F 

     do Z_max2 ulož maximální Z z F 

     do Base2 ulož souřadnice X a Y základny z F 

     if Z_min1 != Z_min2 or Z_max1 != Z_max2 then 

      continue 

     else 

      do Off2 zapiš Z_min1, Z_max1 

      do Off2 zapiš Base1 a LOD0 

      do Off2 zapiš Base2 a LOD1 

     end 

else 

     continue 

end 

přidej Off2 do off2Folder 
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end 

Algoritmus 1: Převod souborů do formátu OFF2. 

3.2 Rekonstrukce modelů 

3.2.1 Datové třídy 

Jak bylo zmíněno v teoretické části, CGAL je velmi robustní knihovna umožňující 

velké množství různých geometrických operací. Z toho důvodu nabízí také mnoho 

datových tříd, některé z nich velmi specifické pro určité geometrické operace. Dále 

jsou představeny datové třídy, které budou použity pro účely této práce. 

Datová třída Kernel neboli jádro, bude použita z důvodu, že podporuje datový typ 

double, což je datový typ pro ukládání velkých čísel s desetinou čárkou. CGAL dále dělí 

jádra na exaktní a neexaktní. Rozdíl mezi nimi je v tom, jak při výpočtech pracují se 

zaokrouhlováním čísel. Exaktní jádra čísla nezaokrouhlují, což vede k menší chybě ve 

výsledku, ale zase se tím prodlužuje výpočetní čas (Seel, 2019). Pro potřeby této práce 

bude použito právě jádro exaktní. 

Dále bude použito třídy Point_3. Objekt této třídy je jednoduše bod 

v trojrozměrném Eukleidovském prostoru E3. Při inicializaci nového objektu Point_3 se 

vytvoří bod na určitých souřadnicích X, Y, Z a tento bod je připraven pro použití 

v dalších operacích knihovny CGAL. 

Důležitou součástí bude také datová třída Combinatoral_map, která umožňuje 

reprezentovat objekt jeho rozdělením na buňky, které představují body, hrany, plochy 

a objemy a jejich vzájemné vztahy (Damiand, 2019a). Základní element této třídy je tzv. 

Dart_handle, který zastupuje jednotlivé elementy, které jsou mezi sebou propojeny 

ukazateli. Součástí třídy jsou také iterátory sloužící k procházení souborů jednotlivých 

Dart_handle. 

Poslední použitou datovou třídou bude Linear_cell_complex. Jedná se  

o nadstavbu třídy Compinatoral_map, umožňující vytvoření lineární geometrie. To 

znamená, že každý Dart_handle, reprezentující v combinatorial maps struktuře vrchol, 

je přidružen k bodu (v tomto případě bude použit Point_3). Z těchto bodů je následně 

pomocí vztahů, definovaných combinatorial maps strukturou, sestavena zbylá 

geometrie objektu do výsledného polygonu resp. objemového modelu (Damiand, 

2019b). Tato třída také dědí některé metody třídy Basic_viewer_qt knihovny Qt, která 

umožňuje takovéto modely vykreslovat. 
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3.2.2 Načtení modelů do knihovny CGAL 

Jelikož datový formát OFF2 není standardním datovým formátem podporovaným 

knihovnou CGAL, není možné pro načtení těchto souborů použít již exitujících funkcí 

pro načtení bodů z OFF formátu. Za tímto účelem tak bude vytvořena vlastní funkce, 

která načte data ze souborů OFF2 a uloží je jako pole geometrií modelů, které jsou 

složeny z jednotlivých bodů (ty jsou složené ze souřadnic X, Y a Z, kdy Z je nahrazeno 

LOD) a hodnotami minimální a maximální výškové souřadnice. Postup načtení 

znázorňuje návrh algoritmu č. 2. Takto připravené pole bodů se pak dále uloží jako 

datový typ Point_3. 

Data: off2File 

Result: listOfPoints 

for každý řádek z off2File do 

if první řádek then 

 ulož Z_min 

else if druhý řádek then 

 ulož Z_max 

else 

 ulož X, Y, LOD 

end 

end 

ulož vše do listOfPoints 

Algoritmus 2: Načtení souboru OFF2 do pole geometrií modelů. 

3.2.3 Sestavení polygonů základen a LOD ve 3D 

V tomto kroku bude použito připravených bodů v datovém typu Point_3 pro 

získání validního modelu třídy Linear_cell_complex. Využije se k tomu poznatků 

získaných z práce Ohoriho et al. (2015a), kteří pomocí combinatorial map a linear cell 

complexů navrhli propojení dvou 3D modelů v 4D objektu, kdy čtvrtou prostorovou 

dimenzi představuje LOD. V této práci bude použita výhoda modelů připravených 

Brýdlovou (2017) generalizační metodou, kdy jsou šikmé střechy nahrazeny rovnými. 

Na takto vytvořený model lze nahlížet jako na polygon základny, který se duplikuje na 

určitou výšku a doplní obvodovými stěnami, což je proces extruze popsaný níže. 

V tomto případě se tedy vytvoří 3D model dvou 2D polygonů, kde třetí (výšková) 

dimenze je tvořena LOD. Takovéto řešení má oproti Ohoriho et al. (2015a) 4D návrhu 

výhodu v tom, že zjednodušuje proces linkování (link 2D objektů je snazší než link 3D 

objektů) a dále netvoří linky jako plochy, ale zachovává je v podobě hran, čímž je 

značně urychlen také výpočetní proces, zvlášť pokud pracujeme se scénou s velkým 

počtem modelů. Další velkou výhodou je možnost vizualizovat jak jednotlivé kroky 
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běhu programu, tak také finální datovou strukturu v nativním CGAL prohlížeči. Tento 

prohlížeč, podobně jako mnohé jiné, není schopen 4D model vykreslit. 

Pro vytvoření linear cell complex geometrie se využije metod třídy 

Linear_cell_complex_incremental_builder, kterou vyvinuli Ohori, Damiand a Ledoux 

(2014) pro ulehčení tvorby combinatoral map datové struktury a její převedení do 

linear cell complex geometrie. Konkrétně půjde o metody get_vertex, get_edge  

a get_facet_from_vertices. Metoda get_vertex přijímá body ve formátu Point_3 a vrací 

0-cell (vertex) Dart_handle každého z nich. Podobně metoda get_edge přijímá 0-cell 

Dart_handle pro jednotlivé body a vrací 1-cell (hrana) Dart_handle jednotlivých hran. 

Také metoda get_facet_from_vertices přijímá 0-cell Dart_handle pro jednotlivé body  

a vrací 2-cell (stěna) Dart_handle polygonů stěn. Tento proces formalizuje algoritmus 

č. 3. 

Data: listOfPoints 

Result: listOfFacets 

for každý bod z listOfPoints do 

ulož bod jako Point_3 

zavolej get_vertex pro Point_3 

přidej dart do listOfVerticesDarts 

end 

for každý dart z listOfVerticesDarts do 

if dart LOD = 0 then 

 přidej dart do baseLod0 

else 

 přidej dart do baseLod1 

end 

end 

zavolej get_facet_from_vertices pro baseLod0 

přidej dart do listOfFaces 

zavolej get_facet_from_vertices pro baseLod1 

přidej dart do listOfFaces 

Algoritmus 3: Konverze bodů na typ Point_3 a vytvoření linear cell complex geometrie. 

3.3 Nalezení linků mezi modely 

Ve chvíli, kdy budou připraveny oba základové polygony ve 3D, přijde na řadu 

proces linkování modelů. Tato fáze vytvoří vazby mezi oběma modely tak, aby vznikl již 

reálný 3D model. V principu se tedy každý bod jednoho polygonu spojí s jiným bodem 

druhého polygonu (vytvoří se link). V závislosti na procesu generalizace, může 

docházet ke vztahům 1:1, ale také 1:N. Ohori et al. (2015a) představují různé přístupy  
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k vytvoření těchto linků. V této práci bude použita metoda č. 2, tedy elementy, které 

byly při generalizaci odstraněny se ve vztahu 1:N nalinkují na jiný existující element. 

Princip metody je vidět na obrázku 3.5. 

 
Obrázek 3.5: Metoda linkování modelů v různé LOD. Zdroj: Ohori et al. (2015a). 

Tato metoda funguje na principu nejbližšího souseda, kdy se element spojí sám 

se sebou, pokud existuje i v jiném modelu a s nejbližším jiným elementem, pokud 

neexistuje. Autoři však neberou v potaz jisté úskalí této metody, které můžeme vidět 

na obrázku 3.6. Polygon vlevo je originální polygon před procesem generalizace. Na 

polygon vpravo byla při generalizaci aplikována morfologická operace uzavření. Pokud 

by takové polygony byly slinkovány klasickou metodou nejbližšího souseda, červený 

bod by vytvořil link s modrým bodem, což by znemožnilo případnou zpětnou 

rekonstrukci generalizovaného polygonu ve správném tvaru. Z tohoto důvodu bude 

v této práci použita vlastní upravená metoda nejbližšího souseda, která umožní link 

neexistujícího elementu do nejbližšího jiného pouze v tom případě, že nejbližší element 

bude také elementem předcházejícím tomuto elementu. Pokud by tomu tak nebylo, 

vytvoří takový element link právě s předcházejícím a ne s nejbližším elementem. Tuto 

linkovací metodu formalizuje algoritmus č. 4. 

 
Obrázek 3.6: Linkování bodů metodou nejbližšího souseda. Zdroj: autor. 
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Data: listOfFacets 

Result: listOfLinks 

nový iterátor I0 pro baseLod0 

while I0 != konec baseLod0 do 

  nový iterátor I1 pro baseLod1 

for každý dart I1 z baseLod1 do 

if I0 = I1 then  

existuje stejný dart 

zavolej get_edge pro I0 a I1 

přidej dart do listOfLinks 

end 

end 

if neexistuje stejný dart then 

 najdi nejbližší správný dart 

 zavolej get_edge pro I0 a I1 

 přidej dart do listOfLinks 

end 

posuň iterátor 

end 

Algoritmus 4: Vytvoření linků. 

3.4 Extruze LOD 

Po vytvoření linků bude datová struktura připravená k použití pro zisk modelu ve 

vybrané úrovni detailu. Z 3D datové struktury dvou polygonů v různém LOD bude na 

základě požadavku uživatele získán 2D polygon, který bude extrudován do finálního 3D 

objemového modelu. Proces extruze bude proveden tak, jak jej popisují Stoter et al. 

(2015). Tedy základový polygon se vyrovná do správné výškové hladiny, následně se 

duplikuje střešní polygon do správné výškové hladiny, poté se dopočítají obvodové 

stěny a vše se spojí do validního objemového modelu. Proces extruze formalizuje 

algoritmus č. 5. 

Jak je zmíněno na začátku kapitoly, datová struktura bude mít také schopnost 

dynamicky vygenerovat přechodový LOD. Pakliže uživatel zadá požadavek na 

vygenerování přechodového LOD, použije se zadaná hodnota na výpočet bodů nového 

polygonu, který se nachází na ose LOD mezi základními polygony. Na obrázku 3.6 je 

červeně znázorněný přechodový LOD0,5. V takovém případě probíhá výpočet 

pomyslným řezem roviny skrz linky. V prvním kroku se vypočítají vzdálenosti X, Y a LOD 

souřadnic vynásobené o hodnotu zadaného LOD (v tomto příkladu 0,5). Poté se 

výsledná hodnota přičte (příp. odečte) od souřadnic hlavního polygonu. Z těchto 
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nových bodů je vytvořen polygon, který je extruzí opět převeden na validní 3D 

objemový model.  

 
Obrázek 3.7: Ukázka přechodového LOD. Zdroj: autor. 

Data: baseFacet, Z_min, Z_max 

Result: 3DLinearCellComplex 

for každý bod z baseFacet do 

  nahraď LOD souřadnici Z_min hodnotou 

  zavolej get_vertex pro nový bod 

  ulož do base 

  duplikuj bod a nahraď v něm LOD souřadnici za Z_max 

  zavolej get_vertex pro nový bod 

  ulož do roof 

end 

zavolej get_facet_from_vertices pro base 

zavolej get_facet_from_vertices pro roof 

 for každou hranu z base and každou hranu z roof do 

vypočti obvodovou stěnu 

ulož do walls 

end 

zavolej get_facet_from_vertices pro walls 

vytvoř objemový 3DLinearCellComplex model z base, roof a walls  

Algoritmus 5: Extruze z 2D do 3D. 
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3.5 Vizualizace 

Jak je uvedeno výše, tato práce pro potřeby vizualizace výsledných 3D modelů 

použije nativní prohlížeč knihovny CGAL. Tento prohlížeč, ačkoli uzpůsobený pro 

vykreslování konkrétních geometrií, mezi které patří také linear cell complex, má své 

nevýhody. Jedna z nevýhod je již zmíněná nemožnost vykreslovat objekty ve vyšší 

dimenzi než je 3D. Tento problém je odstraněn podstatou navrhovaného řešení, kdy se 

v žádné fázi procesu nepřekročí klasický trojrozměrný prostor. Další nedostatek 

prohlížeče je nemožnost překreslení scény, protože průběh programu je zastaven, 

dokud je okno scény aktivní. Jakmile je scéna vykreslena, lze se v ní pohybovat pomocí 

kamery, ale nelze v tomto okně vykreslit scénu novou. To je poměrně limitující pro 

datovou strukturu, která má umožnit spojité vykreslování různých LOD. Tento problém 

bude vyřešen úpravou v kódu main funkce, kterou formalizuje algoritmus č. 6.  

Po spuštění program skočí do nekonečného cyklu a uživatel bude vyzván k zadání 

požadavku. Následně proběhne vykreslení scény, čímž bude program přerušen. Pro 

zadání nového požadavku bude nutné zavřít okno scény, načež se vykreslí scéna nová. 

Takto bude probíhat simulace event systému na tomto prohlížeči. Program bude 

ukončen zavřením konzole. Součástí implementace bude také ošetření neplatného 

uživatelského vstupu a načítání dat do programu pouze jednou v prvním cyklu. 

Data: OFF2, uživatelský vstup 

Result: scéna s 3D modelem 

while program je spuštěn do 

  ulož do LOD vstup od uživatele 

  if LOD < 0 or LOD > 1 then 

   vypiš chybovou hlášku a pokračuj 

  end 

  if první cyklus then 

   načti data z OFF2 souboru 

   vytvoř správný 3DLinearCellComplex 

  else 

   vytvoř správný 3DLinearCellComplex 

end 

vykresli 3DLinearCellComplex 

end 

Algoritmus 6: Běh programu. 
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4 Instalace software 

 

CGAL je velmi robustní knihovna, která pro správný chod vyžaduje také množství 

dalších knihoven a balíčků. Všechny tyto doplňující balíčky jsou nezávisle verzované  

a totéž platí o samotném CGAL. Ne vždy však v tomto případě platí, že nová verze 

jedné knihovny je kompatibilní se starší verzí jiné. To vede k problémům s instalací 

správných verzí všech knihoven. Jedna z možností je instalace nejnovějších verzí  

u všech potřebných knihoven. Ovšem pokud uživatel chce svou práci stavět na již dříve 

vytvořeném zdrojovém kódu, tento postup nemusí být správný, neboť často se stává, 

že v novější verzi CGAL je nějaká třída či funkce odstraněna nebo změněna, což vede 

k následným kompilačním chybám a nemožnosti daný program spustit. 

Těmto potížím lze předejít instalací CGAL z operačního systému Linux, ale většina 

uživatelů používajících operační systém Windows není ochotna na svůj počítač 

instalovat další operační systém a zvolí cestu složitější instalace na systému Windows. 

Právě složitější postup instalace knihovny CGAL na operační systém Windows je však 

paradoxně velmi málo zdokumentovaný a noví uživatelé můžou mít problém knihovnu 

uvést do funkčního stavu. 

Jeden z dílčích cílů této práce je tak vytvořit manuál instalace knihovny CGAL  

a dalších závislých knihoven včetně instalace vývojového prostředí Microsoft Visual 

Studio, které výrazně usnadňuje implementaci v jazyce C++ a je také nezbytné pro 

finální sestavení statických knihoven CGAL. V této kapitole budou jednotlivé kroky 

instalace software popsány a doplněny obrazovými přílohami. Součástí kapitoly je také 

krátký návod vytvoření nového CGAL projektu právě v prostředí Microsoft Visual 

Studio. Jednotlivé softwarové produkty jsou uváděny ve verzích, ve kterých je při 

vypracovávání této práce použil autor a je tak zajištěna kompatibilita s přiloženým 

zdrojovým kódem. Je také doporučeno instalovat jednotlivé knihovny do adresářů, 

které neobsahují diakritická znaménka, popř. mezery.  

4.1 Microsoft Visual Studio 

Jak již bylo zmíněno, Microsoft Visual Studio je vývojové prostředí nezbytné pro 

vytváření a spouštění projektů v knihovně CGAL. Dokumentace uvádí, že CGAL 

podporuje Visual Studio kompilery verze 14.0, 15.9, 16.0, tedy Visual Studio 2015, 

2017 a 2019 (Using CGAL on Windows (with Visual C++), 2021). Autor měl však potíže 

spustit starší verzi knihovny CGAL na nejnovějším kompilátoru Visual Studio 2019, 

proto doporučuje instalaci verze 2015.  
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Pro potřeby běžného vývoje postačí sada Microsoft Visual Studio Community 

2015 v 32 bitové architektuře dostupná na adrese: https://visualstudio.microsoft.com/ 

cs/vs/older-downloads/. 

4.2 CMake 

CMake je multiplatformní open-source software sloužící pro automatizaci 

kompilace programu na různých operačních systémech. Používá se také na vytvoření 

adresářové struktury a přípravu zdrojových souborů pro použití s konkrétními 

kompilátory (CMake, 2021).  

Jako jediný z instalovaných softwarů je CMake možno instalovat v libovolné verzi, 

ty jsou dostupné na adrese: https://cmake.org/download/. Po instalaci je nutné 

zkontrolovat, zda se vytvořila nová cesta v systémové proměnné PATH. CMake by měl 

systémovou proměnnou přidat automaticky, což se ale nemusí vždy stát. Na obrázku 

4.1 jsou vidět správně přidané cesty pro CMake v systémové proměnné PATH. 

 
Obrázek 4.1: CMake v systémové proměnné PATH. Zdroj: autor. 

4.3 Boost 

Knihovna Boost je důležitou součástí pro práci s knihovnou CGAL, neboť nabízí 

podporu multi-threadingu a knihoven GMP a MPFR, které jsou nutné pro precizní 

výpočty nad reálnými čísly s pohyblivou desetinnou čárkou a vyhnutí se 

zaokrouhlovacím chybám (Brýdl, 2017). Autor doporučuje nainstalovat verzi 1_63_0 ve 

variantě 32 bit, která lze získat na adrese: https://sourceforge.net/projects/boost/ 

files/boost-binaries/. 

Na rozdíl od CMake, Boost automaticky nevytváří systémové proměnné, a tak je 

nutné tyto přidat manuálně. Na obrázku 4.2 jsou přidané systémové proměnné 

BOOST_INCLUDEDIR a BOOST_LIBRARYDIR, obrázek 4.3 pak ukazuje přidání cesty do 

systémové proměnné PATH. 

 
Obrázek 4.2: BOOST_INCLUDEDIR a BOOST_LIBRARYDIR v systémové proměnné. Zdroj: Autor. 
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Obrázek 4.3: Boost v systémové proměnné PATH. Zdroj: Autor. 

4.4 Qt 

Qt je multiplatformní komerční, ale také open-source aplikační rámec, který 

nabízí možnost vytvářet aplikace s grafickým uživatelským rozhraním (About Qt, 2021). 

Pro správné fungování CGAL není nutné mít knihovnu Qt nainstalovanou, ale 

v takovém případě nelze používat nástroje pro vykreslování scény, což je v oblasti 3D 

modelování značná nevýhoda. 

Autor doporučuje nainstalovat verzi knihovny 5.7.1 pro 32 bitovou architekturu 

dostupnou na adrese: https://download.qt.io/archive/qt/. Opět následuje přidání 

systémové proměnné QTDIR (obrázek 4.4) a cesty do systémové proměnné PATH 

(obrázek 4.5). 

 
Obrázek 4.4: QTDIR v systémové proměnné. Zdroj: Autor. 

 
Obrázek 4.5: Qt v systémové proměné PATH. Zdroj: Autor. 

4.5 GDAL 

GDAL je open-source knihovna sloužící pro čtení a zápis rastrových a vektorových 

formátů prostorových dat (GDAL, 2021). Na rozdíl od ostatních knihoven není GDAL 

v žádném spojení s knihovnou CGAL, jeho instalace je tak zbytečná pro obecné 

fungování CGAL. Jelikož vstupní zdrojový kód, který tato práce rozšiřuje, GDAL využívá, 

je důležité jej mít pro správné fungování finálního řešení nainstalovaný. Autor 

doporučuje nainstalovat verzi 1.11.4 pro 32 bitovou architekturu dostupnou na adrese: 

https://www.gisinternals.com/query.html?content=filelist&file=release-1800-gdal-1-1 

1-4-mapserver-6-4-3.zip, kde jsou také dostupné předkompilované binární soubory, 

statické knihovny a zdrojové kódy. I tato knihovna vyžaduje přidání cesty do systémové 

proměnné PATH. Na obrázku 4.6 je vidět správné přidání cesty pro GDAL.  
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Obrázek 4.6: GDAL v systémové proměnné PATH. Zdroj: Autor. 

4.6 CGAL 

Knihovna CGAL byla podrobněji popsána v kapitole č. 3. V této podkapitole 

budou pouze popsány jednotlivé kroky instalace. Autor doporučuje použít verzi 4.14.1 

opět pro 32 bitovou architekturu. Verze je dostupná na adrese: 

https://www.cgal.org/2019/09/30/cgal4141/.  

Po spuštění setup.exe souboru je uživatel vyzván k vybrání komponentů pro 

nainstalování (obrázek 4.7). Hlavní část knihovny je automaticky zaznačena, další nutný 

komponent jsou předkompilované knihovny GMP a MPFR. CGAL Examples and Demos 

a HTML Manuals nejsou komponenty nutné pro správnou funkčnost CGAL. Examples 

and Demos obsahují předem připravené aplikace některých CGAL balíků a mohou být 

přínosné novému uživateli pro orientaci v dané problematice. HTML Manuals obsahují 

dokumentaci celé knihovny, která se dá nalézt také online na webových stránkách 

CGAL. 

 
Obrázek 4.7: CGAL výběr komponentů k instalaci. Zdroj: Autor. 

Instalace by měla automaticky přidat systémovou proměnnou CGAL_DIR, ale 

doporučuje se tuto skutečnost zkontrolovat. Cesty v systémové proměnné PATH se 

však automaticky nepřidají a je tak třeba je opět doplnit. Které cesty je třeba přidat lze 

vidět na obrázku 4.8. 
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Obrázek 4.8: CGAL v systémové proměnné PATH. Zdroj: autor. 

4.7 Sestavení statických knihoven pro CGAL 

Předchozí kroky pomohly nainstalovat všechen potřebný software. V další fázi je 

nutné připravit CGAL tak, aby jej bylo možné používat v jednotlivých projektech. 

K tomu je potřeba sestavit statické knihovny, které nejsou součástí instalace, ale které 

musí být importovány do každého nového projektu pracujícího s knihovnou CGAL. Bez 

tohoto kroku by pokus o spuštění daného programu skončil na chybě linkeru. 

Jako první je třeba spustit CMake a připravit si CGAL.sln soubor, což je soubor 

struktury sloužící k organizaci projektů v aplikaci Microsoft Visual Studio. Nastavení 

v CMake ukazuje obrázek 4.9. Do okna Where is the source code je třeba přidat cestu 

do adresáře CGAL. V okně Where to build the binaries je nutné mít cestu do adresáře 

CGAL/bin. Poté se vybere možnost Configure a objeví se výzva pro vybrání verze 

generátoru pro projekt. Zde je důležité zvolit variantu Visual Studio 14 2015. Jakmile 

bude konfigurace hotová, může se zvolit možnost Generate. 

 
Obrázek 4.9: Nastavení v CMake. Zdroj: autor. 

V adresáři CGAL/bin je nyní soubor CGAL.sln, který automaticky otevře projekty 

v prostředí aplikace Microsoft Visual Studio. Ve vývojovém prostředí se zvolí mód 

Debug a architektura x86, jak lze vidět na obrázku 4.10. Dále se vybere v okně Solution 

Explorer projekt ALL_BUILD a zvolí se možnost Rebuild. Po skončení buildu se totéž 

provede pro mód Release. Debug mód vytváří pdb soubory, které umožňují debugging 
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programu. Release mód tyto soubory nevytváří a tím značně zlepšuje optimalizaci 

programu. Oba módy jsou pro práci s CGAL důležité, proto je třeba sestavit statické 

knihovny pro každý z nich. Sestavené knihovny lze nalézt v adresáři CGAL/bin/lib. 

 
Obrázek 4.10: Výběr módu a architektury pro sestavení v prostředí Microsoft Visual Studio. Zdroj: autor. 

4.8 Vytvoření projektu pro CGAL 

V závěrečné části této kapitoly je představen proces vytvoření nového projektu 

pro CGAL. K standardnímu projektu Visual Studia je potřeba připojit zdrojový kód  

a statické knihovny, aby bylo možné s jednotlivými balíky knihovny CGAL pracovat. 

V nastavení projektu, v okně C/C++ a General je záložka Additional Include Directories, 

do které je třeba doplnit cesty po vzoru obrázku 4.11 (vlevo). V okně Linker a General 

je opět nutné doplnit do záložky Additional Include Directories cesty po vzoru obrázku 

4.11 (vpravo). Takto připravený projekt je nyní připraven pro používání balíku knihovny 

CGAL bez kompilačních či linker chyb. 

 
Obrázek 4.11: Additional Include Directories v okně C/C++ (vlevo). Additional Include Directories v okně 

Linker (vpravo). Zdroj: Autor. 
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5 Implementace navrženého postupu 

 

V této kapitole je představena implementace navrženého řešení. Implementace 

kopíruje postup představený v metodické části (kapitola č. 3), tedy proces od přípravy 

dat až po finální vizualizaci. Důležité funkce a metody jsou podrobněji popsány, celý 

zdrojový kód řešení je poté součástí digitální přílohy této práce. 

5.1 Příprava datového formátu OFF2 

Prvním krokem bylo vytvoření vlastního datového formátu OFF2 ze vstupních 

OFF souborů. Pro tento účel bylo vytvořeno několik funkcí v jazyce python, které jsou 

součástí Main.py souboru. Dále jsou k dispozici dva další soubory, Path.py a Start.bat, 

které slouží hlavně pro usnadnění práce při tvorbě OFF2 souborů. Path.py obsahuje 

cesty vedoucí ke složkám s OFF soubory a cesty pro novou složku s OFF2 soubory. 

Start.bat slouží pro spouštění souboru Main.py skrze python.exe.  

O chod celého skriptu se stará funkce main, jejíž kód lze vidět na obr. 5.1. Funkce 

postupně načítá jednotlivé OFF soubory a připravuje výstupní OFF2 soubor. Poté 

pomocí vlastní funkce GetZ uloží minimální a maximální hodnoty výškové souřadnice  

a následně funkcí GetCoorsAndBase získá souřadnice bodů X a Y tvořících základnu 

budovy. V dalším kroku je kontrola existence generalizovaného modelu ve formátu 

OFF. Pokud soubor neexistuje, pokračuje se dalším souborem. Pokud byl soubor 

nalezen, probíhá stejný proces zisku X, Y a Z souřadnic pomocí již zmiňovaných funkcí. 

Dále je provedena kontrola výškových souřadnic. Očekává se, že souřadnice budou 

v obou modelech stejné, pokud by tomu tak nebylo, znamená to, že během 

generalizace došlo k chybě a soubory jsou následně odstraněny a pokračuje se dalším 

souborem. V opačném případě jsou souřadnice uloženy ve formátu minimální Z, 

maximální Z, souřadnice X, Y základny modelu ve vyšším detailu (LOD0 – nahrazuje 

souřadnici Z) a souřadnice základny modelu v nižším detailu (LOD1 – nahrazuje 

souřadnici Z).  

Součástí celého skriptu jsou také pomocné funkce MakeOff2, která se stará  

o zapsání řádků ve správném formátu do nového OFF2 souboru a funkce MakeHeader 

a MakeBase. MakeHeader slouží k získání informace o počtu bodů modelu z OFF 

souboru a MakeBase vytváří pole indexů bodů u jednotlivých ploch. 
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Obrázek 5.1: Implementace funkce main pro vytvoření OFF2 souborů. Zdroj: autor. 

5.2 Import dat z OFF2 souborů 

Knihovna CGAL samozřejmě neumí načítat soubory ve formátu OFF2, takže tuto 

službu zajišťuje vlastní funkce ReadOff2. Funkce je deklarována i definována ve 

vlastním hlavičkovém souboru LF_data.h. Její přepis je vidět na obrázku 5.2. Funkce 

přijímá skrze reference dva parametry, připravený pár vektoru souřadnic bodů a páru 

výškových souřadnic pro zápis dat a cestu k souboru. 
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Na začátku funkce připraví proměnné pro uložení hodnot výškových souřadnic  

a bodů základen modelů. V následujícím cyklu se načítají postupně jednotlivé řádky 

souboru, přičemž první řádek obsahuje hodnotu max. Z, druhý řádek hodnotu min. Z  

a další řádky jednotlivé body. Na závěr jsou data uloženy do páru. V další fázi programu 

se pak tento pár uloží pod stejným indexem do vektoru všech objektů, čímž je zajištěno 

spárování správných bodů a výškových souřadnic každé budovy. Funkce na výstupu nic 

nevrací. Právě díky použití referencí lze uložit data přímo do vektoru, který byl poslán 

jako parametr. 

Obrázek 5.2: Implementace funkce ReadOff2. Zdroj: autor. 

5.3 Vytvoření datové struktury 

Po načtení dat přichází na řadu hlavní část programu, a sice vytvoření datové 

struktury. O chod programu se stará funkce main, která je součástí souboru main.cpp. 

Tato funkce je podrobněji rozebrána v podkapitole vizualizace. Součástí této funkce je 

metoda LF_Load, která přijímá několik parametrů: pole bodů, minimální výškovou 

souřadnici, maximální výškovou souřadnici a požadavek na vybraný LOD (zadaný 

uživatelem). Všechny parametry jsou do metody předány jako reference, a tak metoda 

nemá žádnou návratovou hodnotu. Metoda dále předává parametry do metody Load, 

která je součástí nové struktury LF_Linker.  
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Jak bylo zmíněno v metodické části, navrhované řešení využívá některé funkce, 

představené v práci Ohoriho et al. (2014), proto je struktura LF_Linker vsazena do 

hlavičkového souboru Linear_cell_complex_reader_writer.h. Struktura je vytvořena 

jako šablona, která přijímá instanci třídy Linear_cell_complex_reader_writer,  

a tím umožňuje používat právě v metodice zmíněné metody třídy 

Linear_cell_complex_incremental_builder a také samotný balíček Linear_cell_complex. 

Tyto doplňující třídy byly vytvořeny ve verzi CGAL, která ještě neobsahovala 

rozšíření o prohlížeč pro vykreslení scény. Jelikož ten je pro řešení této práce velmi 

důležitý, musel být zdrojový kód obsahující doplňkové třídy přenesen do CGAL verze 

4.14.1. Aby toto přenesení bylo plně funkční, musel být upraven zdrojový kód balíčku 

combinatoral maps. Jde o malou úpravu, kdy se používá část kódu ze starší verze CGAL, 

která je vsazena do preprocesorového switche LCC_OLD_FUNCTIONALITY. Ve výchozím 

stavu není tento switch nastaven, čímž není ovlivněna běžná funkcionalita balíčku. 

Takto ošetřenou část kódu ukazuje obrázek 5.3. 

 
Obrázek 5.3: Zásah do zdrojového kódu combinatorial_map.h. Zdroj: autor.  

5.3.1 Rekonstrukce polygonů 

Prvním krokem pro rekonstrukci polygonů je uložení bodů do datového typu 

Point_3 (obrázek 5.4). Každý bod ve vektoru souřadnic je rozdělen na souřadnice X, Y, 

LOD, které jsou předány konstruktoru třídy Point_3. Dále je bod předán funkci 

get_vertex, která vrátí Dart_handle vertexu a přidá ho do připraveného vektoru pro 

tyto darts. Funkce get_vertex byla vytvořena také pro práci s atributy, které nesou 

určité informace o daném prvku (např. barva). Řešení této práce s atributy nepracuje, 

ale jelikož funkce  get_vertex není přetížená, musí být použito varianty s atributy. Jako 

atribut se používá náhodná hodnota. 
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Obrázek 5.4: Implementace převodu bodů na typ Point_3. Zdroj: autor.  

Z těchto vertexů je poté provedena rekonstrukce polygonů pomocí funkce 

get_facet_from_vertices. Ještě předtím jsou jednotlivé vertexy rozděleny do správného 

modelu na základě LOD, kdy hodnota 0 označuje model v nejvyšší úrovni detailu. Tuto 

část implementace ukazuje obrázek 5.5. 

 
Obrázek 5.5: Implementace rekonstrukce polygonů. Zdroj: autor.  

Na obrázcích 5.6 a 5.7 lze vidět vertexy a následné polygony zobrazené v 3D 

prostoru, kde souřadnice Z je reprezentována LOD. 
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Obrázek 5.6: Zobrazení vertexů. Zdroj: autor. 

 
Obrázek 5.7: Zobrazení polygonů základen. Zdroj: autor. 

5.3.2 Vytvoření linků 

Po rekonstrukci polygonů program pokračuje vytvořením linků mezi oběma 

polygony. Linky jsou v datové struktuře představovány úsečkami, které spojují vertex 

jednoho modelu s ideálním protějškem v druhém modelu. Nejdříve je vytvořen vektor, 

který bude naplněn jednotlivými darts linků, a poté se definuje nový iterátor pro vektor 
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základny LOD0. Následně je v každé iteraci cyklu postupně vytvořen link. Implementaci 

ukazuje obrázek 5.8. O vytvoření linků se stará metoda CreateLink (obrázek 5.9), která 

přijímá jako parametry dart daného vertexu z LOD0, vektor základny LOD1 a vektor pro 

ukládání linků. 

 
Obrázek 5.8: Implementace volání metody pro tvorbu linků. Zdroj: autor. 

Metoda CreateLink posílá parametry daného vertexu základny LOD0 a základnu 

LOD1 do další metody FindEquals (obrázek 5.10), která vrací hodnotu true, pokud daný 

vertex má stejný vertex v základně LOD1, v takovém případě dojde ke spojení 1:1. 

Pokud takový vertex neexistuje, vrátí se hodnota false a najde se nejbližší vhodný 

vertex, dojde tedy ke spojení 1:N. Link je vytvořen pomocí funkce get_edge, která 

přijímá proměnné dh_Equal nebo dh_Closest. Jedná se o privátní proměnné struktury 

LF_Linker, které jsou deklarovány jako statické, jelikož v tomto případě nejde výsledný 

dart předat jako referenci v parametru. Statické proměnné umožňují uchovat dart 

daného nejbližšího příp. stejného vertexu i po skončení běhu metody. 

 
Obrázek 5.9: Implementace metody CreateLink. Zdroj: autor. 

Metoda FindEquals přijímá dart pro daný vertex polygonu LOD0 a polygon LOD1. 

V cyklu jsou postupně porovnávány souřadnice X a Y vertexu LOD0 a jednotlivých 

vertexů LOD1. Pokud se najdou vertexy se stejnými souřadnicemi, naplní se statické 

proměnné a cyklus se ukončí. Pokud se stejné vertexy nenajdou, zavolá se metoda 

FindClosest pro hledání nejbližšího správného vertexu pro vertex z LOD0. 
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Obrázek 5.10: Implementace metody FindEquals. Zdroj: autor. 

Metoda FindClosest přijímá stejné parametry jako předchozí metoda FindEquals 

a vrací dart nejbližšího vertexu LOD1. Implementaci metody lze vidět na obrázku 5.11. 

Nejprve je vytvořena prázdná proměnná currentClosest, do které se postupně ukládají 

správné vertexy v daném kroku, dokud nezůstane finální vertex. Následuje výpočet 

vertexu s nejmenší vzdáleností. Vzdálenost se počítá klasickou Pythagorovou větou 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2. Vertex s nejmenší vzdáleností je uložen jako currentClosest. V další fázi 

se ukládá statická proměnná dh_Last, která obsahuje vertex, do něhož bylo naposledy 

linkováno. Poté se porovnává, zda je currentClosest shodný s vertexem dh_Last 

případně s vertexem následujícím dh_NextFromLast. Pokud ne, je opět vypočítána 

vzdálenost ke každému z vertexů a link se provede k bližšímu z nich. V obou případech 

se currentClosest uloží do dh_Last, který tak opět nese poslední vertex, do kterého bylo 

linkováno. Celý tento proces zajišťuje to, že na výstupu bude vždy možné získat 

uzavřený polygon a tedy i validní objemový 3D model. Metoda také obsahuje řešení 

situace, kdy se linkuje poslední vertex geometrie, který se může nalinkovat zpět na 

první vertex geometrie. V tomto případě nelze využít iterátor, který končí posledním 

vertexem, a tak se do dh_NextFromLast musí uložit první vertex. Výslednou datovou 

strukturu i s linky ukazuje obrázek 5.12. 
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Obrázek 5.11: Implementace funkce FindClosest. Zdroj: autor. 
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Obrázek 5.12: Zobrazení datové struktury po vytvoření linků. Zdroj: autor. 

5.3.3 Příprava vybraného LOD 

Z datové struktury po vytvoření linků pak dále probíhá příprava uživatelem 

vybraného LOD. Jak již bylo popsáno v metodické části, tento LOD je jakýsi řez 

strukturou podél osy LOD, kdy LOD0 odpovídá modelu s nejvyšším detailem a LOD1 

modelu s nejnižším, přechodový LOD je pak vybrán z intervalu mezi LOD0 a LOD1.  

O vytvoření řezu se stará metoda CreateSlice. Jednotlivé body vyřezaného polygonu 

jsou počítány na každém linku. V situaci, kdy je vybrána generace modelu LOD1, tedy 

modelu s nejnižší úrovní detailu, je nutné ošetřit případné duplicitní vertexy 

v geometrii. Jelikož v tomto modelu mohou být vazby 1:N, a tedy více linků vedoucích 

do stejného vertexu, probíhá před voláním metody CreateSlice filtrace duplicitních 

vertexů. Jednoduše se vertex, který obsahuje více linků, použije jen jednou a dále je 

ignorován. Vertexy, které jsou vráceny metodou CreateSlice jsou poté přidány do 

vektoru, který je předán metodě StoreFinalLOD společně s hodnotami výškových 

souřadnic. Tuto část implementace lze vidět na obrázku 5.13. 
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Obrázek 5.13: Implementace přípravy pro vytvoření požadovaného LOD. Zdroj: autor. 

Metoda CreateSlice přijímá počáteční a koncový vertex linku, a také informaci  

o vybraném LOD.  Metoda nejprve vypočítá absolutní hodnoty rozdílu všech souřadnic 

a vynásobí je o hodnotu vybraného LOD, kterou lze označit jako vzdálenost posunutí na 

linku. Dále se vypočítají nové souřadnice nového vertexu. Nejdříve jsou hodnoty 

koncových souřadnic linku porovnány, aby se vzdálenost posunutí mohla správně 

odečíst příp. přičíst od původní souřadnice. Z těchto nových souřadnic je poté vytvořen 

nový vertex a jeho dart metoda posílá jako návratovou hodnotu. Implementaci metody 

ukazuje obrázek 5.14. 

 
Obrázek 5.14: Implementace metody CreateSlice. Zdroj: autor. 

Jak vypadá výsledný řez datovou strukturou, ukazují obrázky níže. Můžeme vidět 

rozdíl mezi třemi přechodovými LOD, a to LOD0,25; LOD0,5 a LOD0,75.  
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Obrázek 5.15: Řez datovou strukturou pro LOD0,25. Zdroj: autor. 

 
Obrázek 5.16: Řez datovou strukturou pro LOD0,5. Zdroj: autor. 
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Obrázek 5.17: Řez datovou strukturou pro LOD0,75. Zdroj: autor. 

5.4 Konstrukce finálního 3D modelu 

V posledním kroku implementace se z výřezu vybraného LOD datové struktury 

vytvoří výsledný 3D model, který je vyrovnán do správné výškové hladiny a je připraven 

pro vykreslení. O uložení řezu se stará již zmíněná metoda StoreFinalLOD, jejiž 

implementaci ukazuje obrázek 5.18. V této metodě se postupně prochází jednotlivé 

vertexy výřezu a je u nich nahrazena hodnota souřadnice LOD za hodnotu Z min. Takto 

připravené body jsou pak uloženy do statické proměnné Final_LODs společně 

s hodnotou Z max. Tuto proměnnou dále využívá metoda Extrude pro konstrukci 

finálního validního 3D modelu. 

 
Obrázek 5.18: Implementace metody StoreFinalLOD. Zdroj: autor. 

Metoda Extrude postupně vytváří 3D model každé budovy uložené ve 

Final_LODs. Nejprve se připraví původní uložené body jako základna budovy. Tyto body 

jsou poté duplikovány, upraveny o souřadnici Z max. a vytvoří střechu budovy. 

Následně jsou základna i střecha sjednoceny do polygonů a přidány do pole ploch 
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tvořících model. Dále probíhá tvorba stěn budovy. Postupně se berou první a druhé 

body geometrií střechy a základy, z nichž se vytvoří polygon stěny. Poté se iterace 

posune a vezmou se druhé a třetí body geometrií a proces se opakuje. Na závěr se 

ošetří situace mezi posledními a prvními body geometrií, čímž je vytvořena poslední 

stěna. Takto připravené plochy se poté sjednotí pomocí funkce link_cells do 

výsledného 3D modelu. Implementaci metody Extrude lze vidět na obrázku 5.19. Jak 

vypadá výsledný 3D model po procesu extruze zasazený do správné výškové hladiny 

pak ukazuje obrázek 5.20. 

 
Obrázek 5.19: Implementace metody Extrude. Zdroj: autor. 
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Obrázek 5.20: 3D model po provedené extruzi. Zdroj: autor. 

5.5 Vizualizace 

V této části je představena implementace běhu programu ve funkci main, která 

je zobrazena na obrázku 5.22. V první fázi běhu programu se vytvoří proměnná round, 

která nese informaci o provedených cyklech programu. Tato proměnná se podílí na 

optimalizaci, protože načtení dat se provádí jen jednou, a to v prvním cyklu. Dále je 

vytvořen vektor pro načtení dat, poté se spustí první cyklus programu. Následuje výzva 

v konzoli pro uživatele o zadání požadovaného LOD. Součástí je také ošetření 

neplatného zadání. Prostředí konzole ukazuje obrázek 5.21. 

 
Obrázek 5.21: Prostředí konzole pro zadání uživatelského vstupu. Zdroj: autor. 

Po zadání uživatelského vstupu se spustí měření času, který bude potřeba pro 

celý proces od vytvoření struktury až po finální extruzi všech modelů ve scéně. 

Pokračuje načtení dat (pouze za předpokladu, že se jedná o první cyklus programu  

a data ještě nebyla načtena) a vytvoření datové struktury. Následuje extruze modelů 

ve vybraném LOD. Dále se ukončí měření času a výsledný čas se vypíše do konzole 

společně s informacemi o výsledné scéně. Mezi tyto informace patří počet dart, 

vertexů, hran, ploch a polyhedronů scény. Na závěr přichází samotné vykreslení scény 
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v CGAL prohlížeči. Po zavření okna prohlížeče se celý proces opakuje a uživatel si může 

připravit scénu pro novou úroveň detailu. Program je možné spouštět z prostředí 

aplikace Microsoft Visual Studio nebo po prvním sestavení programu lze využít 

vytvořený exe soubor. 

 
Obrázek 5.22: Běh programu. Zdroj: autor. 
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6 Experimentální výsledky 
 

Ověření funkčnosti navrženého řešení proběhlo na experimentálních 3D datech 

části Podolí v Praze, která obsahovala 124 budov. Důraz byl kladen na to, jestli 

navrhované řešení umožní spojit dva nezávislé modely v různé úrovni detailu do jedné 

datové struktury, ve které se poté může vybraný LOD spojitě měnit.  

Na obrázcích níže jsou vidět půdorysy a detaily scény pro nejdetailnější modely, 

nejméně detailní modely a přechodové modely. Tabulka č. 1 popisuje rozdíl v počtu 

jednotlivých primitiv dané scény a také rozdíly v čase nutném pro sestavení konkrétní 

scény. Například rozdíl v počtu ploch mezi nejvíce a nejméně detailní scénou je 13,6 %. 

To ukazuje, že se generalizované modely nijak nezměnily a zachovaly si svou 

zjednodušenou geometrii. Oproti tomu přechodové modely obsahují vždy stejné 

množství primitiv, jako nejvíce detailní model, což je na základě teorie očekávaný 

výsledek.  

Důkazem správného fungování metody pro slinkování základních modelů jsou 

právě přechodové modely. Ty slouží hlavně pro vizualizační účely, kdy musí svůj tvar 

vizuálně přiblížit bližšímu základnímu modelu a zároveň zachovat charakteristický tvar 

budovy a nenavýšit počet primitiv ve scéně. Pokud by linky byly vytvořeny chybně, 

výsledné objemové modely by nebyly validní, mohly by obsahovat např. díry, které by 

navýšily množství primitiv scény. Implementované řešení potvrzuje správnost použité 

metody pro slinkování stejným počtem primitiv a také vizuálním porovnáním scény. 

Všechny scény byly připraveny pro renderování v řádech stovek milisekund. 

Pokud byl program v prvním cyklu a bylo tak nutné načíst data, příprava scény trvala 

přes půl sekundy. V dalších cyklech však byl čas v rozmezí od 250 do 330 ms, kdy 

modely v nejnižší úrovni detailu byly připraveny v nejkratším čase. Přestože celkový čas 

potřebný pro přípravu scény bude vždy ovlivněn její velikostí a použitým hardwarem, je 

schopnost spojitě vykreslit tři scény v různé úrovni detailu během  

1 s poměrně uspokojivý výsledek. Výpočet probíhal na hardwaru s vlastnostmi: 8 GB 

RAM, procesor Intel Core I5 2,3 GHz, grafická karta NVIDIA GeForce GTX 950M 2 GB. 

LOD Darts Body Hrany Plochy Polyhedrony Čas (ms) 

LOD0 6084 2028 3042 1262 124 330 
5161 

LOD0,5 6084 2028 3042 1262 124 297 

LOD1 5052 1684 2526 1090 124 254 
Tabulka 1: Rozdíl mezi jednotlivými scénami v různé úrovni rozlišení. 

                                                           
1
 Čas potřebný pro přípravu scény a načtení dat v prvním cyklu programu. 
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Obrázek 6.1: Půdorys budov ve třech scénách. Shora LOD0, LOD0,5 a LOD1. Zdroj: autor. 
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Obrázek 6.2: Detail budov ve třech scénách. Shora LOD0, LOD0,5 a LOD1. Zdroj: autor. 
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7 Diskuze 
 

Tato práce představila návrh postupu pro vytvoření datové struktury, která 

umožňuje uložení a spojení nezávislých modelů v různé úrovni detailu. Toto řešení je 

pak schopné spojitě za běhu programu vykreslovat různý LOD objektu, včetně 

neomezeného množství přechodových modelů, které leží na pomyslné ose LOD mezi 

hlavními modely. Modelování úrovně detailu jako samostatné prostorové dimenze 

představili Van Oosterom a Meijers (2014), kteří se zaměřili na propojení 2D objektů 

podél osy LOD do výsledné 3D datové struktury. Navazující práce Ohoriho et al. 

(2015a) posunuje propojení 3D modelů v různé úrovni detailu do 4D datové struktury. 

Autoři také představují 4 linkovací metody, které lze využít pro propojení modelů 

stejného objektu. Řešení představené v této práci využívá metodu linkování, kterou 

autoři označili číslem 2, kdy jsou odpovídající si elementy v modelech s odlišnou úrovní 

detailu propojeny a ostatní elementy v modelu s vyšší úrovní detailu jsou propojeny 

s nejbližším existujícím elementem v modelu s nižší úrovní detailu. Ačkoli tato metoda 

nabízí propojení modelů bez změny v jejich původních geometriích, je zde riziko 

propojení bodu z jednoho modelu do nejbližšího bodu v druhém modelu, kterým 

vznikne chybný link a znemožní se tak opětovná rekonstrukce původního modelu. 

Ohori et al. (2015a) také ve své práci vytváří linky mezi modely jako polygony, což je 

pro linkování méně komplexních blokových modelů zbytečně výpočetně náročné  

a nepřináší žádné výhody pro generování přechodových modelů oproti vytváření linků 

v podobě hran. Práce autorů je také limitována tím, že na vstupu do algoritmu přijímá 

pouze data ve formátu shapefile, který není standardním formátem pro uložení 3D dat 

a taková data mnohdy obsahují množství topologických chyb, které znemožňují 

vytvoření validního objemového modelu. 

Řešení nabízené v této práci se opírá o zásady combinatorial maps, jež dokáží 

popsat jakkoli složitý objekt v libovolném prostoru jeho rozdělením na nižší elementy  

a popsáním jejich vzájemných vztahů. Combinatorial maps i jejich nadstavba linear cell 

complex jsou součástí robustní knihovny CGAL pro komplexní geometrické operace. 

Výhodou těchto konceptů je použití jediného elementu, tzv. dart_handle, který může 

představovat vše od vertexu po polyhedron, příp. polychoron ve 4D, čímž značně 

ulehčují práci s komplexními modely a jejich vztahy v prostorech, které mají i více 

dimenzí než tři. 

Při implementaci práce narazila na složitost instalace knihovny CGAL v prostředí 

Windows a také na problém přenositelnosti zdrojových kódů vytvořených ve starších 

verzích knihovny do nových. Tyto poznatky je nutné vzít v potaz při případném použití 

navrženého řešení v budoucnu. Jinak jsou však všechny použité technologie dostupné 

v režimu open-source a dostupné jsou také zdrojové kódy v jazyce C++ i Python. 
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Podrobně je také popsán postup spuštění programu, aby byla schopnost reprodukovat 

řešení co nejvyšší. 

Důležitým faktorem bylo použití generalizační metody pomocí matematických 

operátorů, kterou navrhl Brýdl (2017), a která vytváří topologicky validní objemové 

modely z původních nevalidních dat ve formátu shapefile a převádí je do formátu OFF, 

který je standardním formátem pro práci s 3D daty v knihovně CGAL. Generalizační 

metoda eliminuje komplexní prvky objektů, jako jsou např. šikmé střechy a vytváří 

méně komplexní blokové modely. Takové modely lze využívat ve zjednodušené 

podobě, tedy polygon a výškové souřadnice (2,5D). Navržené řešení tuto vlastnost 

využilo ve svůj prospěch. Při implementaci výsledné datové struktury tak nebylo 

zapotřebí složitých výpočtů ve 4D prostoru, ale celá konstrukce zůstala ve všech fázích 

ve 3D, přestože byla použita nová dimenze LOD. Výsledný 3D model byl rekonstruován 

z datové struktury pomocí metody extruze. Toto zjednodušení se pozitivně promítlo do 

potřebného výpočetního času, který je podle výsledků v řádech stovek milisekund pro 

scénu s více než 100 budovami, a také na možnost vizualizovat jednotlivé kroky 

postupu implementace. 

Budoucí výzkum by mohl vést různými směry. Jedna z možností je rozšířit řešení 

o integraci složitých struktur 3D modelů, jako jsou již zmíněné šikmé střechy. Přestože 

by se takové řešení pravděpodobně neobešlo bez povýšení datové struktury do vyšší 

dimenze, nemuselo by se tak dít pro celý objekt, jak předpokládá většina podobných 

prací. Střechy budov by mohly být v rámci preprocessingu od zbytku budovy odděleny 

a zpracovávány ve vlastní datové struktuře ve 4D, zatímco stěny a základy budovy by 

mohly zůstat ve 3D struktuře. Sjednocení by pak probíhalo po fázi extruze, kdy by se 

mohly použít obecné postupy combinatorial maps pro propojení modelů. Tak by mohly 

být součástí datové struktury i komplexní objekty, které by byly nutné pro určité 

analýzy, jako např. odhady slunečního ozáření, pro vymezení nejvhodnějších míst pro 

umístění solárních panelů. Zároveň by však bylo možné část zpracovávající komplexní 

části budovy vypustit a použít jen řešení prezentované v této práci. To by mohly využít 

jiné analýzy, které nutně nevyžadují mít modely komplexní, či pro účely navigace. 

Dále by se mohl budoucí výzkum zaměřit na použitou metodu linkování modelů. 

Metoda navržená v tomto řešení by mohla být podrobena porovnání s jinými 

metodami prezentovanými v současné literatuře, a to i těmi, které v principu mění 

geometrii hlavních modelů. Mohla by se vyvinout snaha využít tyto změny geometrie 

pro tvorbu přechodových LOD, které by byly složeny z menšího množství 

geometrických primitiv, čímž by tyto modely získávaly další výhody pro koncept 

spojitého LOD. Také by se dalo navržené řešení rozšířit o třetí vstupní model, který by 

se dále připojil ke stávající datové struktuře. 

Z pohledu GIS se jako zajímavé může také jevit použití navržené datové struktury 

mimo koncept LOD, kdy by se tato dimenze mohla nahradit jinou, např. časem. 
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V datové struktuře by tak byly uložené modely jednoho objektu v různém čase. 

Přechodové modely by poté mohly jakoby interpolovat přibližný proces změny objektu 

v čase.  

Podobně jako se tato práce zaměřila na koncept spojitého LOD, by se dalo 

zaměřit na LOD pohledově závislý. Navržené řešení generuje pomocí řezů model 

v určité úrovni rozlišení, který je však stejný po celé geometrii objektu. Teoreticky by 

však mohlo být možné vést řez podél osy LOD a tím získat geometrii v jedné části 

detailní a v druhé generalizovanou. Příkladem využití by mohla být třeba hluková 

analýza. Část objektu blíže ke zdroji hluku by byla v nejvyšší úrovni detailu, část dál od 

zdroje, zastíněná, by nevyžadovala takovou míru detailu. Takže, přestože pohledově 

závislý LOD hledá své uplatnění v GIS ještě obtížněji než LOD spojitý, jisté využití zde 

může existovat. 
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8 Závěr 
 

Téměř každá aplikace, která pracuje s 3D daty, se zabývá tím, jak co nejlépe  

a nejdetailněji zachytit daný 3D model. Příliš detailní modely složené z velkého 

množství polygonů však zabírají mnoho místa v paměti a vytváří velký tlak na grafický 

hardware, navíc mnohdy v situacích, které vysoce detailní model nedokáží plně využít. 

Počítačová grafika tento problém vyřešila použitím konceptu LOD, který nabízí více 

různě detailních modelů stejného objektu k použití v situacích, kterým méně detailní 

modely dostačují. Zpočátku existoval jen nejjednodušší princip diskrétního LOD, ale 

postupně se objevily složitější, jako spojitý LOD či pohledově závislý LOD, pro které 

počítačová grafika našla využití. V některých případech je dokonce použití složitějšího 

konceptu LOD v tomto oboru nutností. 

Také geoinformační technologie zpracovávají a pracují s 3D daty, co se však 

úrovně detailu týče, většinou používají jen koncept diskrétního LOD. Ten je pro 3D GIS 

často dostačující, protože nemá takové nároky na rychlost vykreslení scény, ale 

problémy s redundancí a aktualizací dat jsou pro něj také aktuální. Zvlášť když se 

vezme do úvahy fakt, že práce s reálnými objekty ve 3D může v budoucnu znamenat 

udržování obrovských datasetů a každá změna bude muset být zohledněna na všech 

odvozených LOD. 

Cílem této práce bylo pokusit se koncept spojitého LOD geoinformačním 

technologiím více přiblížit a navrhnout datovou strukturu, která by pro konkrétní 

vybranou generalizační operaci poskytla uložení a propojení modelů stejného objektu 

v různé úrovni detailu, a tím umožnila jejich spojité vykreslování. Na základě rešerše 

odborné literatury byly pro implementaci řešení použity open-source knihovna CGAL, 

podporující složité geometrické operace a její balíčky combinatoral maps a linear cell 

complex, které umožňují práci s modely i ve vyšších dimenzích, kde LOD může být jako 

samostatná dimenze.  

Navržené řešení této práce používá výhody méně komplexních modelů, které 

převádí do 2D, propojí je do výsledné 3D datové struktury a při jejich zpětné 

rekonstrukci využívá metodu extruze. Modely byly z původních dat rekonstruovány  

a posléze generalizovány generalizační metodou využívajících morfologické operátory, 

která eliminuje komplexnější prvky objektů, jako jsou šikmé střechy a vytváří 

topologicky validní blokové modely. Pro účely linkování modelů byla vytvořena vlastní 

metoda, která pracuje na principu nejbližšího souseda a zachovává tvarové 

charakteristiky modelů tak, aby mohly být extrudovány validní objemové modely. 

Zároveň je možné datovou strukturu využít pro generování libovolného množství 

přechodových modelů. Testování navrženého řešení ukázalo, že takto vytvořená 

datová struktura je schopná spojitě vykreslovat různé úrovně detailu objektu 
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v relativně krátkém čase. Zároveň nedošlo k nárůstu počtu geometrických primitiv 

oproti původnímu modelu u generalizovaného ani u přechodových LOD, což dokazuje 

správné fungování linkovací metody. 
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