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1 Úvod 
 

V posledních letech rostou  díky zvyšujícímu se zájmu o tvorbu a implementaci virtuálních 

světů také nároky kladené na výpočetní výkon dnešních zobrazovacích systémů. Tyto 

světy mohou být velice různorodé, dnešní uživatel se již nespokojí s jednoduchými 

scénami, žádá rozsáhlé scény modelující virtuální anebo ještě lépe skutečný svět, ve 

kterém žije - reálné budovy nebo části měst.  

Tvorba virtuálního světa není řízena žádným standardem. Mnoho tvůrců se však zaměřuje 

na jazyk VRML a jeho nástupce X3D. Tato práce se prostřednictvím tohoto jazyka snaží 

definovat postupy jak tyto rozsáhlé scény navrhovat a členit tak, aby je bylo možno 

zobrazovat v reálném čase. Dále se zabývá vyhledáváním a procházení v 3D prostoru 

simulujícím skutečný pohyb ve reálném světe. 
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2 Rozbor a prostředky 
 
2.1 Cíle 
 

Cílem práce je poskytnout komplexní návrh postupů a metod pro vytvoření rozsáhlé 

virtuální scény. Umožnit uživateli pohybovat se touto scénou, vyhledávat různé cíle jako 

jsou například osoby, místnosti nebo jiná zajímavá místa týkající se konkrétní 

implementace. 

Představa je taková, že uživatel po prozkoumaní virtuálního na počítači získá určitou, 

samozřejmě více či méně odpovídající představu o místě jež scéna představuje. Při 
následné návštěvě místa reprezentovaného scénou, by si neměl připadat tak, jako že je zde 

poprvé, nýbrž by měl mít alespoň přibližnou představu o topologii tohoto konkrétního 

místa. Nemělo by mu dělat problémy se zběžně zorientovat, zjistit kde se nachází, kde je 

východ, schodiště apod. 

 

2.2 Prostorová lokalizace 
 

Prostorovou lokalizací rozumíme určení geografické polohy objektů v reálném světě. 
Může se jednat o určení souřadnic objektu v některém ze zeměpisných souřadných 

systémů, adresu v obvyklém smyslu, nebo také např. o určení polohy objektu vzhledem 

k jinému objektu – objekt A se nachází v určité vzdálenosti severně od objektu B. 

Prostorová lokalizace nemusí být explicitně pro každý objekt definována, ale lze ji 

samozřejmě i sdílet prostřednictvím vazeb mezi objekty databáze (pokud v jedné budově 
sídlí více institucí, stačí mít zadánu lokalizaci budovy a lokalizace sídel uvedených 

institucí, pak může být definována vazbou “instituce sídlí v budově“).  
 Prostorová lokalizace umožňuje zobrazení polohy jednotlivých objektů - vlastně vytváření 

digitálních scén. Na základě atributů či vlastností mohou být jednotlivé objekty odlišeny 

barvou či tvarem symbolu, k objektům mohou být zobrazeny popisky. Digitální scéna je 

vlastně pohled na objekty databáze v principu obdobný, jako je formulář pro zobrazení 

atributů objektů databáze. Lze ji udržovat stále aktuální, lze ji zobrazovat v jakémkoliv 

měřítku, lze potlačit zobrazení polohy některých objektů, podle potřeby lze měnit 

symboliku objektů v ní zobrazených, mapu lze sdílet po Internetu. 
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Z databáze můžeme získávat informace o vlastnostech objektů, které jsou zde uloženy. 

Můžeme vyhledávat objekty podle vzdáleností od jiných objektů. Prostorová lokalizace 

umožňuje řešení úloh typu: "najdi sousední místnosti ve stejném patře".  

 

2.3 Prostorová topologie 
 

Prostorovou topologií rozumíme definici prostorových vazeb mezi objekty. Prostorová 

topologie zajišťuje integritu prostorové lokalizace objektů, které spolu prostorově 
souvisejí. Představme si plánek místností patra budovy. Sousedící místnosti mají obvykle 

alespoň jednu svoji stěnu společnou. Pokud tuto stěnu posuneme, jistě dojde ke změně 
v půdorysu obou místností a to tak, že společný půdorys zůstane zachován. Stejně tak 

pokud změníme polohu celé budovy, jistě očekáváme, že se odpovídajícím způsobem 

změní i poloha jednotlivých místností. Jak bylo naznačeno, pro definici prostorové 

topologie se využívá jak prostorových vztahů mezi objekty (sousedící místnosti) tak i 

vztahů definovaných hierarchií objektů (místnost je definována pomocí stěn místnosti, 

patro budovy je definováno pomocí místností budovy v tomto patře). Prostorová topologie 

dovoluje zachytit prostorové vazby mezi objekty a pomáhá udržovat správnou prostorovou 

lokalizaci objektů. Dále umožňuje provádět analýzy typu: "vyhledej osoby v místnostech 

sousedících s chodbou vedoucí od schodiště".  
 

2.4 Internet a sítě 
 

Pro dnešního uživatele je již samozřejmostí připojení k internetu. Z tohoto hlediska je 

vhodné, aby navrhované řešení zohledňovalo tuto problematiku. Pro umožnění přístupu 

k virtuální scéně co nejširšímu okruhu případných uživatelů, je vhodné, aby se model mohl 

zobrazovat prostřednictvím běžného internetového prohlížeče s minimálními nároky na 

další instalaci potřebných komponent. Tento fakt bude mít jistě negativní vliv na výkon 

aplikace, neboť čím více obecnější řešení navrhneme, tím menší bude jeho efektivita.  
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3 Analýza a návrh řešení 
 

 

3.1 Jazyk VRML  
 

VRML je jazyk určený pro popis vzhledu a chování 3D virtuálních světů. Vznikl z formátu 

pro zápis těles a scény pro knihovnu OpenInventor firmy SGI. Formát VRML 1.0, který 

umožňoval pouze zápis statických scén vznikl v roce 1995. V roce 1997 byl normou ISO 

standardizován formát VRML 97, který umožňuje i popis dynamických scén.  

 

3.1.1 Avatar 
 

Při vstupu do virtuálního světa se uživatel změní v tvz. avatara – virtuální osobu 

pohybující se scénou. Svět, který uživatel vidí, je svět viděný očima avatara. Tato osoba 

má určité vlastnosti, které určují způsob jejího chování ve virt. světě jako např. rychlost, 

výšku, druh pohybu apod. 

 

 

Obrázek 1. -  Avatar a jeho implicitní rozměry 
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Avatar se může pohybovat v několika režimech : 

 

WALK Standardní chůze s gravitací a simulací nárazů do překážek 

FLY Neomezení pohyb v horizontálním i vertikálním směru 

EXAMINE Prozkoumávání objektů virtuálního světa 

 

3.1.2 VRML Světy 
 

Základním stavebním kamenem virtuálního světa definovaného ve VRML je uzel (angl. 

node). Uzly tvoří stromovou strukturu.  

 

 

Obrázek 2. -  Struktura VRML světa 

 

Některé speciální uzly, zvané senzory, mohou reagovat na změnu prostředí (změnu času) 

nebo na chování avatara (pomyslný dotyk předmětu, přítomnost v nějaké částí VRML 

světa). Tyto reagují na změnu a mohou informovat jiné uzly o této změně prostřednictvím 

takzvané události. K propojení dvou uzlů se používá konstrukce ROUTE, která propojí 

parametr výchozího uzlu eventOut s parametrem cílového uzlu eventIn.  

 

3.1.3 Parametry uzlu 
 

Parametry uzlu mohou reprezentovat jednoduchou hodnotu (SFField) nebo pole hodnot 

stejného typu (MFField). Parametry typu SFField začínají předponou SF- např. SFInt32 

reprezentující celé číslo. Parametry typu MFField  začínají předponou MF- např. MFNode, 

který reprezentuje pole uzlů. 
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Uzel VRML : 

 

Shape { 

 geometry Sphere { 

  radius 0.5 

 } 

} 

# uzel definující tvar 

# typu koule s polom ěrem 

# 0,5 metru 

 

Parametry jsou také charakterizovány svým chováním k událostem : 

 

� Field – statický parametr s iniciální hodnotou. Hodnotu lze měnit pouze při 
konstrukci VRML kódu, ale ne dynamicky. 

� EventIn – parametr, který je schopen přijímat události daného datového typu. 

Hodnota parametru je změněna přijetím události. 

� EventOut – parametr, který vyšle událost při změně své hodnoty. Změna je 

inicializována chováním avatara nebo jako důsledek jiné události. 

� ExposeField – kombinace tří předchozích. Má iniciální hodnotu, je schopen 

přijmout událost měnící jeho hodnotu a při změně své hodnoty událost vyslat. 

 

Ve výše uvedeném příkladě je parametr radius typu field, tzn. že poloměr dané koule bude 

od začátku do konce existence virt. světa neměnný. Chtěli-li bychom kouli dynamicky 

zmenšovat či zvětšovat, musel by uzel být potomkem rodičovského uzlu typu Transform, 

který je již schopen prostřednictvím svého parametru scale přijímat události o změně 
měřítka. 

 

3.1.4 Dynamické akce ve VRML světe 
 

Statická scéna je jistě zajímavá, ale to co dodá VRML světu to pravé kouzlo, jsou 

dynamické akce a možnost interakce avatara se scénou. K tomu je zapotřebí několik 

součástí. Především jsou to uzly detekující změnu – senzory. Ty mohou detekovat změnu 

pohybu (ProximitySenzor) nebo dotyku (TouchSenzor, SphereSenzor…).  

Tyto uzly pak obvykle spustí řetězec událostí “řízených“ uzlem TimeSenzor, který 

periodicky generuje reálnou hodnotu z intervalu <0,1> určenou pro tzv. interpolátory 
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(PositionInterpolator, OrientationInterpolator…), jež generují již výslednou hodnotu 

určenou zpravidla pro parametry uzlu Transform udávající aktuální polohu objektů. 

Výše uvedeným způsobem se dá simulovat např. situace, kdy si avatar přivolá výtah po 

stisknutí příslušného tlačítka. 

Ne všechny dynamické akce fungují tímto způsobem. Někdy je možno uzel TimeSenzor 

vynechat, jindy je třeba použít uzel Script, který umožňuje tvořit složitější logické 

konstrukce při propojování jednotlivých uzlů. 

 

Propojování uzlů pomocí ROUTE : 

 
DEF Svetlo PointLight { intensity 0 location 0 4 0 }     

DEF Prox ProximitySensor { size 20 20 20 } 

DEF SCR Script { 

 eventIn SFTime casVstupu 

 eventIn SFTime casVystupu 

 eventOut SFFloat intenzita 

 url ["javascript: 

  function casVstupu( cas )  

{ intenzita = 1; } 

  function casVystupu( cas )  

{intenzita = 0; } 

 "] 

} 

ROUTE Prox.enterTime  TO  SCR.casVstupu 

ROUTE Prox.exitTime  TO  SCR.casVystupu 

ROUTE SCR.intenzita  TO  Svetlo.intensity  

# Bodové sv ětlo 

# Detektor p řítomnosti 

# Skript 

# Vstupní událost 

# Vstupní událost 

# Výstupní událost 

 

# Funkce reagující na  

# vstupní události 

 

 

 

 

 

# Propojení uzl ů  

 

 

 

Tento kód popisuje situaci, ve které avatar svou přítomností v oblasti ProximitySenzoru 

rozsvěcí/zhasíná bodové světlo. Děje se tak pomocí skriptu, neboť při vstupu/výstupu 

avatara z dané oblasti ProximitySenzor generuje události typu SFTime, ale intenzita světla 

je dána reálným čísle z intervalu <0,1>, Proto je nutno použít skript jako mezičlánek, který 

tuto nekompatibilitu vyřeší. Při vstupu se generuje událost Prox.enterTime � 

SCR.casVstupu , přiřazením hodnoty ve volání příslušné funkce se generuje událost 

SCR.intenzita  �  Svetlo.intensity.  
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3.1.5 Shrnutí 
 

VRML svět se skládá z prvků uzlů umístěných do stromové struktury. Jednotlivé uzly lze 

propojovat pomocí příkazu ROUTE a vytvářet tak dynamické akce.  

Pro tuto práci je podstatný zejména princip příchodu avatara do oblasti nějakého 

ProximitySenzoru, neboť detekce této události se významně podílí na způsobu 

dynamického nahrávání částí scény. 

 

 

3.2 Datový model 
 

Jedním z důležitých aspektů práce je reprezentace a forma ukládání dat.  Způsob v jakém 

formátu a na jakém místě uložíme data popisující vzhled budovy úzce souvisí s tím, jak a 

pomocí jakých prostředků budeme moci s daty manipulovat. 

 

Nabízejí se v zásadě tři formy reprezentace dat 

 

� data budou ukládána prostřednictvím  VRML 

� data budou ukládána v databázi a exportována do VRML 

� kombinace obou předchozích 

 

3.2.1 ZZC - Základní zobrazovaný celek 
 

Naším cílem je zobrazovat rozsáhlou scénu, která může být jen stěží celá nahrána a 

zobrazována prohlížečem. Jinými slovy , musíme být schopni navrhnout mechanismus, jak 

celou scénu rozdělit na zatím nespecifikovaný počet částí a tyto části dynamicky 

nahrávat/mazat z paměti prohlížeče. V dalším textu budeme ty to části označovat jako : 

 

ZZC – Základní zobrazovaný celek 
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V souvislosti s tímto návrhem vyvstává dva další problémy : 

 

� jak mají být ZZC celky velké a co mají obsahovat 

� způsob dynamického nahrávání ZZC celků a jejich počet v paměti 
 

 

3.2.1.1 Velikost ZZC celků 

 

Velikost těchto celků určuje, jak se bude scéna zobrazovat a zároveň kolik dat bude 

zpracováváno prohlížečem. 

 

Idea  

 

ZZC celky by neměli být menší než základní prvky přirozeného rozdělení prostoru scény a 

maximálně tak velké, aby ještě mělo smysl scénu na ZZC celky dělit. 
 

Představme si například scénu představující část města. Pak jistě nemá velký smysl tvořit 
ZZC celky velikostí odpovídají místnostem, nýbrž spíše domům, případně celým 

zastavěným blokům. Naopak ve scéně představující řekněme obchodní dům, budou ZZC 

celky odpovídat patrně jednotlivým obchodním oddělením. 

 

Pro dosažení co nejlepších výsledků předpokládejme, že “objem dat“ celé scény je Vs. 

Objem dat, který je ještě prohlížeč schopen plynule zobrazit, označme Vp.  

Známe-li přibližně tyto dvě hodnoty, pak průměrnou velikost ZZC celku určíme 

následovně: 
 

Na základě testování nebo zkušeností s jinými VRML světy odhadneme hodnotu Vp. Tzn. 

určíme jakou velkou část námi plánované scény můžeme najednou zobrazovat. Vp udává 

horní odhad velikosti ZZC celku. Tento odhad je ve skutečnosti značně nadhodnocen, 

protože pokud by jeden ZZC celek obsahoval scénu, jejíž velikost odpovídá Vp, tak 

bychom v jednom okamžiku mohli zobrazovat pouze jeden ZZC celek, což jak dále 

uvidíme, není optimální řešení. Předpokládejme průchod scénou jak naznačuje obrázek: 

 



 15 

 

 

Obrázek 3. -  Průchod scénou tvořenou ze čtyř ZZC celků 

 

Zde máme scénu tvořenou čtyřmi ZZC celky. Obrázek naznačuje, jak bychom chtěli 
procházet scénou. Je zřejmé, že chceme zobrazovat pouze nejbližší okolí místa, kde se 

nachází avatar. V tomto případě to znamená, že pokud se nacházíme v ZZC 2, budou 

v paměti prohlížeče nahrány ZZC 1, ZZC 2 a ZZC 3 – stav A.  

Po přechodu ze ZZC 2 do ZZC 3 již ZZC 1 nepotřebujeme zobrazovat, neboť jdeme 

směrem k ZZC 4. Stav A se změní na stav B, ve kterém jsou nahrány ZZC 2, ZZC 3 a ZZC 

4. 

 

Tento příklad demonstruje to, proč je lepší mít v jednom okamžiku nahraných více ZZC 

celků. Jak je vidět, takto zůstává avatar přibližně ve středu nahrané scény a je 

pravděpodobnější, že se nedostane do stavu, ve kterém bude stát na okraji nahrané scény a 

jeho pohled bude směřovat mimo. 

 

 

Obrázek 4. -  Avatar stojící na okraji nahrané scény 
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Obrázek 3.4 popisuje případ, kdy Vp = 3 a Vs = 4. Podívejme se co by se stalo, kdyby 

platilo Vp = 1 a Vs = 4. Předpokládáme-li stejné rozložení scény na ZZC celky, pak máme 

dvě možnosti  

 

A) ponechat stejný způsob nahrávání 

B) nahrávat pouze jeden ZZC celek 

 

Varianta A 

Tímto způsobem zachováme dojem souvislosti scény pro uživatele, ale pravděpodobně se 

zhorší plynulost zobrazování, neboť scéna bude rozsáhlejší než je prohlížeč schopen 

v reálném čase zobrazit. 

 

Varianta B 

V tomto případě se scéna bude zobrazovat plynule, nicméně může docházet k nežádoucím 

případům, ve kterých bude avatar „hledět do prázdna“ – např. při přechodu ze ZZC 2 do 

ZZC 3 viz Obr. 3.06.  

 

 

Obrázek 5. -  Nevhodné rozdělení scény. 

 

Zdá se, že z výše uvedeného plyne, abychom scénu dělili na co možná nejvetší počet částí. 

To však má také svá úskalí. Představme si, že např. zařízenou místnost rozdělíme na čtyři 
části. Je zřejmé, že pokud bychom chtěli pomocí avatara touto místností procházet, 

budeme patrně stejně muset nahrát všechny tyto čtyři části najednou, pak takovéto 

rozdělení již nepřináší žádný prospěch.  
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3.2.1.2 Tvar ZZC celku 

 

Až dosud jsme hovořili o velikosti ZZC celku spíše ve smyslu objemu dat než skutečných 

metrických.rozměrech. Nebylo ostatně ani řečeno, jaký tvar by měli ZZC celky mít. Ve 

skutečnosti ani žádný tvar mít nemusí, neboť každý ZZC celek je určen objekty, které 

obsahuje. 

Nicméně je zřejmé, že pro vytvoření mechanismu pro dynamické nahrávaní ZZC celků je 

nutné znát jejich polohu a alespoň přibližné rozměry. K tomu nám bude stačit, pokud ZZC 

celek budeme reprezentován kvádrem vymezujícím část prostoru, který má představovat. 

Složitější tvary by patrně pouze komplikovaly návrh. 

Až na výjimečné případy můžeme předpokládat, že všechny objekty určitého ZZC se 

nacházejí uvnitř tohoto kvádru.  

 

3.2.1.3 Disjunktní ZZC celky 

 

Zvažme také, zda ZZC celky disjunktně rozdělí scénu, anebo se některé části scény budou 

moci vyskytovat ve více než jednom ZZC celku. Tato otázka souvisí spíše se samostatnou 

reprezentací dat, než se způsobem vizualizace. 

V prvním případě můžeme část dat prohlásit za nějaký ZZC celek, v druhém musíme 

vytvořit mechanismus, jak každému elementárnímu objektu scény přiřadit množinu ZZC 

celků, které ho obsahují.  

Nevýhodou druhé možnosti je rovněž fakt, že při nahrávání dvou celků obsahujících stejný 

objekt musíme zaručit, aby tento objekt byl nahrán pouze jednou.  

 

Nyní se již dostáváme k samotné reprezentaci dat. Chceme-li vytvořit menší VRML scénu, 

nejjednodušší způsob je napsat přímo VRML kód v nějakém k tomu určeném editoru. 

Důležité je, že takto jsme schopni vytvořit libovolný objekt s snadno změnit jeho vlastnosti 

jako jsou barva, pozice, orientace apod. 

Pokud bychom scénu chtěli vytvářet jinak a následně ji převádět do VRML přinese nám to 

řadu výhod, ale také problémů. 
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Výhody 

 

� možnost o datech přemýšlet na abstraktnější úrovni jako například okno, stůl, stěna 

apod. 

� možnost ukládat objekty do databáze a následné generování VRML kódu při 
požadavku prohlížeče 

� přiřazení objekt � množina ZZC celků, při nahrávání množiny těchto celků by se 

jednoduše nahrálo objekty, které by tvořily sjednocení objektů tvořících tyto celky. 

Mohli bych tak snadno tvořit  celky, které mohou mít neprázdné průniky. Výhoda 

toho uspořádání plyne ze samotné struktury budov – dvě místnosti mají společnou 

stěnu, dveře apod. 

 

Obrázek 6. -  Společná stěna dvou ZZC celků 

  

Nevýhody 

 

� editor, ve kterém budeme scénu vytvářet. Nechceme-li primárně používat VRML,  

museli bychom vytvořit editor, ve kterém budeme schopni scénu navrhnout a 

následně do VRML exportovat.  

� scény, které bychom takto vytvořili by vypadali velice uniformě, všechny objekty 

by si byli značně podobné.  

� problém s přidáváním objektů, již ve VRML vytvořených. Časem bychom došli 

k závěru, že pokud námi vytvořená scéna má představovat například nějakou 

skutečnou budovu, musíme v ní zohlednit konkrétní architektonické detaily. Právě 
tyto detaily by nám značně komplikovaly práci, neboť bychom museli navrhnout 

způsob, jak v editoru navrhovat zcela obecné objekty a ty pak exportovat do 

VRML. Pokud bychom se tomuto značně složitému řešení chtěli vyhnout, museli 

bychom najít způsob, jak do scény vytvořené v editoru přidáme  části již ve VRML 

vytvořené. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že pokud chceme tvořit scény, co možná nejvíce podobné 

reálnému světu, patrně se nevyhneme tvorbě částí těchto scén v samotném jazyce VRML.  

Navíc tento jazyk je přímo pro toto určen, takže snaha budovat nějakou jinou reprezentaci 

scény a následně ji převádět do VRML je vlastně „vymýšlením již vymyšleného“. 

 

Lepším návrhem se zdá být takový, který co možná nejvíce efektivně zohlední a využije 

dané prostředky. V našem případě to znamená, že scénu budeme tvořit v samotném jazyce 

VRML a konstrukce nutné pro dosažení našeho cíle, které není schopno VRML zvládnout 

vytvoříme pomocí jiných prostředků. 

 

Vraťme se ještě k otázce, zda mají mít celky neprázdné průniky. Výhody jsou zřejmé, ale 

je nutno poznamenat, že tato eventualita s sebou nese mnoho implementačních potíží, 

navíc toto logicky přirozené řešení nepřináší významné zlepšení týkající se výkonnosti 

aplikace, neboť se dá bez větších potíží převést na případ, kdy je celá scéna složena 

s vzájemně disjunktních ZZC celků.  

 

 

Obrázek 7. -  Odstranění společného průniku dvou ZZC celků 

 

Na obrázku 3.08 vidíme dvě varianty možného převedení dvou ZZC celků z obrázku 3.07 

na tři nebo dva nové ZZC celky, které již mají prázdný průnik. Poznamenejme ještě, že u 

varianty z obrázku 3.07 nám v každém okamžiku by stačilo mít nahraný pouze jeden celek, 

neboť oba obsahují oddělovací stěnu a nedocházelo by tak chybám v zobrazování. 
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Varianta a 

 

Dva celky jsou nahrazeny třemi. Tato varianta předpokládá že v každém okamžiku budeme 

muset mít nahraný ZZC 2 a jeden z dvojice ZZC 1 nebo ZZC 3. Celkový objem dat 

zpracovávaný prohlížečem zůstane však stejný. Při průchodu dveří (jinak řečeno při poloze 

avatar uvnitř ZZC 2) je vhodné mít nahrány oba zbývající celky, neboť předpokládáme, že 

ZZC celky budeme nahrávat pouze na základě přítomnosti avatara v daném místě. 
Nemáme tedy možnost zjistit přechází-li avatar ze ZZC 1 do ZZC 3 nebo naopak. 

 

Varianta b 

 

Tato varianta předpokládá pouze dva ZZC celky, z nichž jeden bude obsahovat oddělovací 

stěnu. V takovémto případě, ale budeme muset mít nahrané oba celky současně, protože při 
pobytu avatara v ZZC 1 by se nezobrazovala jedna ze stěn místnosti.  

 

3.2.1.4 Hierarchie ZZC celků 

 

Za zmínku stojí určitě také úvaha o hierarchickém rozdělení scény. Připomeňme, že 

v každém okamžiku můžeme scénu rozdělit na dvě disjunktní části : 

 

část A – aktivní, momentálně nahraná v prohlížeči 
cást N – neaktivní, zbytek scény, který není nahrán 

 

 

Obrázek 8. -  Hierarchie ZZC celků 

 

Jak je vidět z obrázků 3.09, hierarchický model ZZC celků předpokládá, že data jsou 

umístěna pouze v listech.  
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Představme si, že tvoříme scénu odpovídající celému městu, je jistě zbytečné, abychom 

uchovávali v paměti informace o vybavení nějaké místnosti v budově, která se vzhledem 

k avatarově pozici nachází na druhém konci města. Tento případ by se dal vyřešit již 

pomocí metod popsaných výše, tyto však předpokládají, že  scénu navrhujeme od samého 

počátku.  

 

ZZC 5

ZZC 2ZZC 1

ZZC 6

ZZC 3 ZZC 4

ZZC 7

 

Obrázek 9. -  Hierarchie tvořící stromovou strukturu 

 

Tato hierarchie by se dala využít například tehdy, kdy bychom chtěli integrovat čtyři již 

dříve vytvořené scény. Nebylo by ani podstatné, jakým způsobem je každá z těchto scén 

vytvořena, neboť jak bychom předpokládali, rozdělení a zobrazovaní každé z těchto scén 

by bylo v pořádku a mi bychom pouze tvořili mechanismus, jak tyto scény spojit do jedné.  

Zohlednit by se dalo i to, že každá scéna je umístěna na jiném serveru. Hierarchická 

reprezentace by nám pak umožnila vytvořit distribuovanou databázi  [Roe95] obsahující 

libovolný počet VRML světů. 

Tímto způsobem by bylo možné zkonstruovat scény představující například části měst, 

aniž by byl uživatel omezen na pouhý průchod ulicemi. Naopak by mohl kdykoli vstoupit 

do budov a prozkoumat je také zevnitř. 
 

3.2.1.5 Průchod ZZC celky 

 

Stejně důležitým faktorem v zobrazování scény jako je velikost, tvar a umístění ZZC celků 

je samozřejmě také způsob jejich procházení a nahrávání do paměti. 
 

Připomeňme pojmy sousednosti v pravidelné mřížce. Prakticky lze použít dvě definice 

sousednosti : 

 

� 4-okolí,  dva celky mají společnou hranu 

� 8-okolí,  dva celky mají společný bod  
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Obrázek 10. -  Čtyř-okolí a osmi-okolí 

 

V naprosté většině praktických implementací se nám ovšem nepodaří scénu rozdělit do 

pravidelné mřížky. Daleko častější navrhneme scénu spíše tak, jak naznačuje obrázek 3.12. 

 

 

Obrázek 11. -  Nepravidelné rozdělení scény 

 

Chceme-li zadat sousednost pět ZZC celků představujících čtyři místnosti v řadě propojené 

pomocí postranní chodby, narazíme na několik problémů.  

 

Nejprve si popišme, co budou jednotlivé celky vlastně obsahovat : 

 

ZZC 1 Dle našeho rozvržení se v tomto ZZC nenacházejí žádné 

architektonické prvky (stěny, dveře)  

ZZC 2 přední a pravá stěna (z našeho pohledu), 1 x dveře 

ZZC 3 přední a pravá stěna, 1 x dveře 

ZZC 4 přední, pravá a levá stěna,  2 x dveře 

ZZC 5 přední a pravá stěna, 1 x dveře 
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Poznámka. Předpokládali jsme že ZZC 1 je prázdný, mohl by však obsahovat všechny 

přední stěny a dveře daných čtyř místností. Předpokládejme, že každý ZZC 2 až ZZC 5 

bude propojen s ZZC 1. Dále předpokládejme, že máme vždy nahrány všechny  sousedy 

ZZC celku, ve kterém se právě nacházíme. V takovém případě by bylo jedno, ve kterých 

ZZC celcích se přední stěny nacházejí. Vše by se zobrazovalo správně. Kdybychom byli na 

chodbě, byly by nahrány všechny místnosti a pokud by avatar přešel do jedné z místností, 

zůstala by nahraná tato místnost spolu s prázdnou chodbou.  

 

Nyní přistupme ke způsobu propojení daných ZZC celků. Budeme předpokládat, že 

v každém okamžiku máme nahraný ZZC celek, ve kterém se avatar nachází a všechny jeho 

sousední celky dané grafem sousednosti.  

V praktické implementaci bychom uživateli umožnili zvolit do jaké vzdálenosti  od 

aktuálního ZZC celku by se měli celky nahrávat. 

 

Poznámka. Vzdáleností je myšlena grafová vzdálenost v grafu sousednosti ZZC celků, 

tzn. délka nejkratší cesty spojující dva vrcholy daná počtem svých hran. 

 

Vytvoření grafu sousednosti ZZC celků 

 

Při propojování je třeba dbát na to, aby se nestalo, že při následném průchodu scénou 

nebudou zobrazeny části scény, které by zobrazeny být měly. 

 

1. Jak již bylo řečeno, každou místnost z našeho příkladu propojíme s přilehlou 

chodbou. 

2. Dále propojíme ZZC 2 se ZZC 3. Důvod je ten, že pokud bychom se nacházeli 

v místnosti 3, nezobrazovala by se nám společná stěna místností 2 a 3. 

3. Místnosti 3 a 4 propojovat nemusíme, neboť jejich společná stěna je zdvojená – na 

první pohled to vypadá, že jsme stěnu přidali uměle, ale v praxi se tohoto způsobu 

dá využít v případě, má-li např. stěna z každé strany jinou texturu. 

4. ZZC 4 a ZZC 5 propojíme, neboť mezi nimi existují dveře, propojili bychom je i 

v případě, kdyby zde dveře nebyly– viz bod 2. 
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Jak je vidět, při propojování jednotlivých ZZC celků se budeme řídit několika základními 

pravidly. Strategie by měla být taková, že se snažíme propojit celků co možná nejméně. 
Spojením “všeho se vším” nedosáhneme dobrých výsledků.  

Z uvedeného popisu plyne, že co budeme propojovat značně závisí na tom, co celky 

obsahují, to je velmi dobrý důvod pro to, abychom na způsob propojení mysleli již při 
tvorbě ZZC celků. 

 

V bodě 2. jsem si mohli všimnout určité asymetrie – spojení celků 2 a 3 se vyplatí pouze 

v případě nacházíme-li se v celku ZZC 3. Pokud bych toto chtěli zohlednit v našem 

návrhu, museli bychom použít orientovaný graf sousednosti. Pak by se dalo zabránit 

zbytečnému nahrávání ZZC 3, jsme-li v místnosti 2. 

 

Nyní přistupme k samotnému způsobu nahrávání ZZC celků do paměti prohlížeče. Pro 

výše uvedený popis propojování ZZC celků jsem předpokládali, že v paměti bude nahrán 

aktivní ZZC celek a jeho sousedi. Aktivní  znamená, že se avatar nachází  v prostoru 

kvádru daného celku.  

Velmi vhodným uzlem pro reprezentaci daného kvádru ve VRML je ProximitySenzor. 

Tento uzel je schopen detekovat přítomnost avatara v části prostoru, vymezeného právě 
kvádrem. Při vstupu/výstupu z tohoto kvádru jsou generovány události, díky kterým 

budeme schopni přetvořit aktuálně nahranou scénu tak, aby to uživatel nepostřehl a přitom 

měl dojem, že není nahraná pouze část, nýbrž celá scéna. 

 

Můžeme předpokládat, že v každém okamžiku je aktivní nějaký ZZC celek. Pokrytí scény 

ZZC celky bychom proto měli konstruovat tak, aby každá část prostoru do které se avatar 

může dostat, byla součástí nějakého ZZC. Toto pravidlo nás nějak významně neomezuje, 

naopak nám ulehčí další práci. Vymezující kvádry ZZC celků se mohou překrývat, ale 

pokud k tomu není zvláštní důvod, snažíme se tomu pokud  možno vyhnout. Ideální scéna 

by měla být složena s disjunktních kvádrů jednotlivých ZZC celků. 
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Kvádry ZZC celků 

 

Máme-li takto rozloženou scénu, události typu ZZC_X.exitTime a ZZC_Y.enterTime  

sousedních ProximitySenzorů budou generovány ve stejný okamžik. Z předchozí změny si 

pamatujeme, který ZZC celek byl aktivní, takže nám stačí detekovat pouze událost 

ZZC_Y.entertTime k tomu, abychom byli schopni zjistit, které celky máme nahrát a které 

vymazat z paměti. Před touto událostí byli nahrány ZZC_X a jeho sousedi. Po přechodu 

budou nahrány ZZC_Y a všichni jeho sousedi.  

 

Poznámka. Při praktické implementaci si pamatujeme, které celky máme v paměti. Při 
přechodu vymažeme pouze ty, které se dále ve scéně neobjeví. Při smazání a následném 

nahrání stejného ZZC celku by docházelo k problikávání scény. 

 

Velikost nahrané scény můžeme ovlivnit jediným parametrem – celým číslem udávajícím 

do jaké vzdálenosti od aktivního celku se budou ostatní celky ještě nahrávat.  Takto si 

každý uživatel snadno nastaví způsob zobrazování, který je jeho počítač ještě schopen 

plynule zobrazit. 

 

3.2.1.6 Vyhledávání v 3D prostoru 

 

Součástí práce, je také umožnit uživateli vyhledávání a následný průchod scénou. K tomu 

potřebuje znát plán cest ve scéně, po kterých se avatar smí pohybovat. Uzly grafu budou 

různá zajímavá místa ve scéně nebo například pouze rohy chodeb ve kterých je třeba 

změnit směr. Avatar se bude pohybovat přímým směrem od jednoho uzlu ke druhému. 
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Obrázek 12. -  Graf cest v plánu budovy 

 

Po zadání počátečního a koncového bodu trasy uživatelem, se pomocí Dijkstrova algoritmu 

nalezne nejkratší trasa. Následně se uživatel po této trase nechá scénou provést. 
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4 Implementace 
 
4.1 Původní záměr 
 

Původním záměrem diplomové práce bylo implementovat editor, pomocí něhož uživatel 

vytvoří VRML scénu rozdělenou do několika ZZC, a která se uživateli zobrazí pomocí 

internetového prohlížeče. 

Takto navrhovaná architektura v sobě nese výhody spojené především se správou klientské 

části, neboť uživatel není zatěžován komplikovanou instalací součástí potřebných pro běh 

aplikace. Jediné, co je třeba nainstalovat, je potřebný VRML plugin do internetového 

prohlížeče. Další podstatnou výhodou je nezávislost na platformě – využijeme pouze 

všeobecně rozšířených internetových standardů. Narážíme zde však na několik problémů, 

se kterými je třeba se vypořádat.  

 

4.1.1 Návrh 
 

4.1.1.1 Server 

 

� Databáze obsahující celou VRML scénu 

� WebServer, ke kterému se budeme připojovat z klienta 

 

4.1.1.2 Klient 

 

� VRML plugin, který budeme schopni integrovat do webové stránky, a který nám 

poskytne odpovídající rozhraní pro dynamické operace se scénou. 

� Klientskou aplikaci, která bude pomocí výše zmiňovaného rozhraní komunikovat 

s VRML pluginem a zároveň s databází, v níž jsou části scény uloženy.  
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4.1.2 Dostupné technologie 
 

4.1.2.1 Serverová část 

 

Na straně serveru budeme potřebovat webový a databázový server. Pro testování byl použit 

server Apache. Jako databázový stroj jsem zvolil MySql. 

 

4.1.2.2 Klientská část 

 

Vzhledem k tomu, že celá diplomová práce byla vytvářena v prostředí Windows XP, 

nebude jistě velkým omezením, zaměříme-li se na uživatele tohoto operačního systému.  

 

4.1.2.2.1 Internetový prohlížeč 
 

Zde máme na výběr v podstatě pouze standardní Internet Explorer 6.0 a Mozzila Firefox. 

Pro naše účely je důležité, jak jsou tyto prohlížeče schopny integrovat VRML plugin a jak 

dokáží interpretovat Javu.  

Každý má jistě své výhody a nevýhody, pokud se však jedna o naši aplikaci rozdíl v nich je 

zanedbatelný. 

 

4.1.2.2.2 Klientská aplikace 

 

Na straně klienta budeme muset být schopni vyhodnocovat pozici avatara  a dynamicky 

scénu měnit. Přihlédneme-li pak k externímu rozhraní současných VRML prohlížečů, 

nabízí se v podstatě jediné řešení – Java, přesněji Java aplet, který je schopen komunikovat 

s VRML pluginem, uživatelem a v neposlední řadě i s databází. 

 

4.1.2.2.3 VRML plugin 

 

Pluginů, které umí zobrazit VRML scénu, je několik, pro účely naší aplikace je však nutné, 

aby plugin podporoval výše zmiňované rozhraní. Tímto rozhraním je v našem případě EAI 

- External Authoring Interface. Toto rozhraní musí být samozřejmě podporováno i 

browserem, který zprostředkovává komunikaci mezi apletem a pluginem. 
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Podpora EAI (Browser) : 

 

� Netscape Communicator 4.04 for Macintosh  

� Netscape Communicator 4.04 for Win32  

� Netscape Communicator 4.04 for IRIX  

� Microsoft Internet Explorer 4.0 for Win32  

� Netscape Navigator 3.01 for Win32  

� Netscape Navigator 3.01S for IRIX  

� Microsoft Internet Explorer 3.0 for Win32 

 

Podpora EAI (Plugin) : 

 

� Cosmo Software Cosmo Player 2.1 or later for Macintosh  

� Cosmo Software Cosmo Player 1.0 beta 3 or later for Win32  

� Cosmo Software Cosmo Player 1.0.2b3 or later or 2.1 for IRIX  

� Intervista WorldView 2.0 or later for Win32  

� VRwave  

� blaxxun interactive CC3D  

� Cortona 

 

Z  uvedených seznamů je patrné, že rozhraní EAI je již poněkud zastaralé, což velice 

znesnadňuje jeho použití. Pokud se jedná o Internet Explorer 6.0, bylo úspěsně testováno 

spolu s VRML pluginem Cortona. Nicméně slovo úspěšně zde není zcela namístě, neboť 
existuje jedna podmínka, která je, jak se ukazuje pro bezproblémový chod naší aplikace 

zcela zásadní, a kterou se mi ani přes veškerou snahu nepodařilo obejít.  

 

4.1.2.2.4 EAI a Microsoft Java Machine 

 

Rozhraní funguje pouze v případě, pokud v nastavení IE zvolíme, aby aplety byly 

spouštěny v běhovém prostředí Javy dodávaném Microsoftem. Navíc aplet musí být 

přeložen s parametrem „target –1.1“, který říká kompilátoru, jaká je verze výstupních Java 

tříd. 
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Zde se dostáváme k jádru problému. Aplikace takto vytvořená a spuštěná funguje. Aplet 

bezproblémově komunikuje s VRML pluginem prostřednictvím rozhraní EAI. Nicméně 
pokud chceme, aby aplet komunikoval  s nějakou databází, je třeba použít příslušný JDBC 

driver dodávaný výrobcem databáze a zde se dostáváme do problémů. 

Třídy ovladačů jsou totiž dnes kompilovány ve vyšších verzích než je zmiňovaná 1.1, do 

které jsou přeloženy třídy EAI rozhraní a samotného apletu. Stačí si tedy naistalovat 

příslušný Java Runtime, v Exploreru jej zvolit jako běhové prostředí apletu. Aplet přeložit 

spolu s třídami JDBC driveru a nic nebraní tomu, abychom vytvořili webovou stránku 

s apletem, který komunikuje s databází, navíc například pomocí zabezpečeného protokolu 

SSL. Toto bylo vyzkoušeno spolu s databází MySql a vše funguje, jak je popsáno 

v dokumentacích. 

Z výše uvedeného plyne, že se mi nepodařilo nalézt způsob, jak tyto dva přístupy skloubit 

dohromady, neboť pokud použiji  Microsoft JVM, jsem schopen komunikovat s VRML 

browserem, ale ne s databází. A naopak při použití Sun JVM se připojím k databázi, 

bohužel však nejsem schopen měnit VRML scénu. 

 

4.2 Jazyk X3D 
 

Na základě zkušeností s jazykem VRML a rozhraním EAI jsem se rozhodl prostudovat 

specifikaci jeho nástupce jazyka X3D. 

 

Jazyk VRML nabízí svým uživatelům na jednu stranu mnoho zajímavých možností, 

například jednotný způsob reprezentace celé trojrozměrné scény pomocí stromové 

struktury, systém senzorů, specifikace textur popsaných polem číselných hodnot, podporou 

animací atd.; na stranu druhou jsou v něm však obsaženy některé části, které nebyly řešeny 

tím nejvhodnějším způsobem. Týká se to například nemožnosti popisu plošných tvarů (2D 

shapes), podporu NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines/Surfaces) bez nutnosti použití 

rozšiřujících modulů apod. 

 

Z tohoto důvodu byl krátce po vydání specifikace VRML 97 představen nový formát 

určený pro popis plošných i prostorových scén, který byl nazván zkratkou X3D neboli 

celým jménem Extensible 3D. Slovo "extensible" použité v plném názvu tohoto formátu 

prozrazuje, že se jedná o formát založený na dnes velmi populárním jazyku XML 
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(Extensible Markup Language). Ve skutečnosti je možné X3D soubory ukládat ve dvou 

formátech: první je založen na "starém" VRML 97, který má své kořeny v Open Inventoru, 

druhý způsob zápisu je založený na XML.  

 

4.2.1 Formát X3D 
 

Grafický formát X3D z velké části vychází z formátu VRML (ostatně proto je také někdy 

nazýván "VRML 3.0"), ovšem opravuje některé jeho nedostatky a především umožňuje – 

kromě původní syntaxe odvozené od Open Inventoru – použít i syntaxi zápisu založenou 

na XML. To s sebou nese celou řadu předností, především jednoduché zpracování celého 

dokumentu pomocí velkého množství knihoven a programových API pro práci s XML 

(SAX a DOM existující snad pro všechny významné programovací jazyky), možnost 

poloautomatické serializace a deserializace prostorové scény do X3D, relativně snadné 

převody mezi X3D a dalšími formáty apod. 

 

Volba XML byla v tomto případě, podobně jako u dříve popsaného vektorového 

grafického formátu SVG (Scalable Vector Graphics) poměrně přirozená, protože 

trojrozměrné scény jsou i ve VRML 97 popsány stromovou strukturou, která má svůj jasný 

obraz ve struktuře XML dokumentu. Pro uživatele či programátory, kteří z různého důvodu 

preferují původní syntaxi VRML (například již mají napsané vstupní a výstupní rutiny), je 

tato možnost dále zachována, i když u nově vytvářených aplikací je většinou vhodnější se 

přidržet XML.  

 

4.2.2 Profily X3D a rozšířené API 
 

Poměrně důležitou a přitom praktickou součástí X3D jsou takzvané profily. Zjednodušeně 
řečeno se jedná o to, že v některých případech není nutné či dokonce možné, aby nějaký 

prohlížeč implementoval celou normu X3D, ale pouze její určitou podmnožinu. Aby bylo 

zcela zřejmé, o jakou podmnožinu se jedná, měl by být na začátku každého dokumentu 

uloženého ve formátu X3D zapsán profil, který je vyžadován pro plnohodnotné 

prohlédnutí tohoto souboru. Například se dá předpokládat, že mobilní zařízení či 
jednoduché set-top boxy budou z paměťových i rychlostních hledisek implementovat 

pouze některé méně náročné profily (vypnutý výpočet osvětlení, snížená velikost textur 
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atd.), zatímco aplikace určené pro výkonné osobní počítače a rychlé grafické karty by 

v ideálním případě měly či mohly podporovat profily všechny. 

 

Pomocí profilů je možné přímo v souborech uložených v některém ze tří možných formátů 

X3D (VRML, XML či binární syntaxe) předepsat, jaké vlastnosti by měl splňovat 

prohlížeč, aby bylo možné daný soubor bez problémů zpracovat, tj. zobrazit v požadované 

kvalitě a umožnit například pohyb uživatele ve virtuálním prostoru. Tvůrci formátu X3D 

se zavedením profilů snažili dosáhnout co největší kompatibility mezi prohlížeči, protože 

se předpokládá, že prohlížeč nemusí zvládat všechny možnosti, které formát X3D nabízí. 

 

 Tvůrce prohlížeče se tedy nemusí snažit implementovat všechny funkce X3D, ale může se 

soustředit pouze na korektní implementaci určité podmnožiny funkcí. V některých 

případech nemusí být ani podpora obecnějšího profilu žádoucí, protože X3D není použit 

pouze pro popis virtuální reality, ale například i pro přenos výkresů mezi různými (mnohdy 

značně odlišnými) aplikacemi typu CAD a GIS. Specifikace X3D uvádí následující profily: 

 

� Core profile: Ve své podstatě se jedná o minimální profil, který by měly 

podporovat všechny prohlížeče X3D souborů. Mezi omezení daná normou patří 
například maximálně 500 synovských uzlů ve stromu (redukce objemu paměti), 
maximálně 8 současně použitých světel (omezení některých grafických karet, tato 

hodnota se přenáší i do dalších profilů), rozlišení textur maximálně 256×256 pixelů 

(redukce objemu paměti i omezení velmi starých grafických akcelerátorů) a rozsah 

typu double alespoň 1e±12 s přesností 1e-7 (průnik množin rozsahu a přesnosti pro 

nejpoužívanější architektury procesorů).  

 

� Interchange profile: Tento profil je určen především pro přenos 

geometrických dat mezi různými aplikacemi. Z tohoto důvodu se nepředpokládá, že 

by se v souboru X3D vyskytovaly například odkazy na programové skripty. 

Minimální podporované rozlišení textur se zvětšilo na 512×512 pixelů a oproti výše 

uvedenému profilu Code je možné textury ukládat do formátů PNG i JPEG.  

� CADInterchange profile: Poměrně zajímavý a potenciálně užitečný profil, 

který je určen pro přenos dat mezi různými systémy typu CAD či CAM. Soubory 
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uložené v tomto profilu mohou plně využívat uzly typu IndexedQuadSet, 

QuadSet, CADAssembly, CADFace, CADLayer či CADPart.  

 

� Interactive profile: Prohlížeče, které tento profil nabízí, by měly zcela 

dokonale zvládat práci s událostmi, podporovat senzory, všechny vstupní zařízení a 

navigaci. Užití tohoto profilu je zřejmé – aplikace virtuální reality, systémy pro 

výuku či simulace, jednoduché hry apod.  

 

� MPEG-4 interactive profile: Profil navržený tak, aby umožňoval spolupráci 

se standardem MPEG-4. V mnoha ohledech se podobá dále zmíněnému profilu 

Immersive.  

 

� Immersive profile: Jedná se o pravděpodobně nejrozšířenější profil, alespoň co 

se týká počtu souborů. V tomto profilu je možné ukládat prakticky jakoukoli 

prostorovou scénu, protože sice nějaké limity existují, ale v praxi nejsou příliš 

omezující. Například plocha určená jednotlivými vrcholy by měla mít méně než 

15 000 vrcholů, výškové pole zadané maximálně 16 000 výšek, polyčára by měla 

být zadaná nejvýše 5000 vrcholy, animovaná textura může být uložena ve formátu 

MPEG-1, atd. Jak je z tohoto výčtu patrné, jedná se opravdu o teoretické limity, 

které se v praxi těžko překročí.  
 

� Full profile: Podle názvu tohoto profilu by se mohlo zdát, že na soubory v tomto 

profilu ukládané nejsou kladeny žádné limity. To však není zcela pravda, některá 

omezení (která pomáhají v implementaci prohlížečů) mohou existovat, například 

maximální délky vektorů (typicky 15 000 hodnot nebo 20 000 v jednom vektoru 

v závislosti na datovém typu) či rozměry matic (typicky je maximální počet prvků 

matice omezen na 256).  

 

Připomeňme si, že profil se zapisuje přímo do hlavičky souboru typu X3D. V případě 
použití VRML syntaxe může zápis vypadat následovně: 
 
#X3D V3.0 utf8   
PROFILE Interchange  
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4.2.3 Nejčastěji používané datové typy 
 

Ve formátu X3D je celá scéna zapsána pomocí uzlů hierarchicky umístěných do stromové 

struktury. Vlastnosti jednotlivých objektů, tj. jejich geometrické informace, barva povrchu, 

textura, orientace normálových vektorů k povrchu objektů aj. jsou popsány pomocí 

atributů těchto uzlů, tj. většinou celočíselných hodnot, hodnot uložených ve formátu 

pohyblivé řádové čárky či znakových řetězců (v tomto případě se jedná o skalární 

hodnoty). V počítačové grafice se velmi často pracuje s vektory (například i barva je 

popsána třísložkovým vektorem) a maticemi, jejichž prvky (celočíselné i reálné hodnoty, 

řetězce) mohou být také zapisovány ve formě atributů. Ve formátu X3D jsou rozeznávány 

následující systémově definované datové typy : 

 

Označení     Poznámka    

SFBool  jedna hodnota TRUE nebo FALSE 

MFBool  vektor více pravdivostních hodnot TRUE nebo FALSE 

SFColor  zápis barvy ve formátu RGB 

MFColor  vektor více barev 

SFColorRGBA zápis barvy ve formátu RGBA (průhlednost) 

MFColorRGBA vektor více barev uložených ve formátu RGBA 

SFFloat  IEEE float (přesnost alespoň 6 cifer) 

MFFloat  vektor IEEE float (přesnost alespoň 6 cifer) 

SFDouble  hodnota v pohyblivé řádové čárce s dvojitou přesností 

MFDouble  vektor hodnot SFDouble 

SFImage  pixmapa uložená ve formátu RGB 

MFImage  vektor pixmap uložených ve formátu RGB 

SFInt32  celočíselná hodnota se znaménkem 

MFInt32  vektor celočíselných hodnot 

SFMatrix3d 
matice o rozměrech 3×3 s hodnotami ve formátu double (většinou 

transformační) 
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SFMatrix3f 
matice o rozměrech 3×3 s hodnotami ve formátu float (většinou 

transformační) 

SFMatrix4d 
matice o rozměrech 4×4 s hodnotami ve formátu double (většinou 

transformační) 

SFMatrix4f 
matice o rozměrech 4×4 s hodnotami ve formátu float (většinou 

transformační) 

SFRotation rotace zadaná čtyřmi hodnotami (vektorem a úhlem) 

SFString  řetězec, ve formátu X3D vždy UTF 

MFString  pole řetězců, ve formátu X3D vždy UTF 

SFVec2f  2D vektor s hodnotami uloženými ve formátu float 

SFVec3f  3D vektor s hodnotami uloženými ve formátu float 

SFVec4f  4D vektor s hodnotami uloženými ve formátu float 

SFVec2d  2D vektor s hodnotami uloženými ve formátu double 

SFVec3d  3D vektor s hodnotami uloženými ve formátu double 

SFVec4d  4D vektor s hodnotami uloženými ve formátu double 

MFVec2f  vektor 2D vektorů s hodnotami uloženými ve formátu float 

MFVec3f  vektor 3D vektorů s hodnotami uloženými ve formátu float 

MFVec4f  vektor 4D vektorů s hodnotami uloženými ve formátu float 

MFVec2d  vektor 2D vektorů s hodnotami uloženými ve formátu double 

MFVec3d  vektor 3D vektorů s hodnotami uloženými ve formátu double 

MFVec4d  vektor 4D vektorů s hodnotami uloženými ve formátu double 

SFTime  časový údaj (Unixový čas) 

MFTime  vektor časových údajů (Unixový čas) 
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4.2.4 Syntaxe VRML a X3D  
 

Zápis prostorových scén do souborů uložených ve formátu X3D je možné provádět ve 

dvou variantách (nebo chcete-li, syntaxích). Je podporována jak původní syntaxe VRML 

97 založená na formátu Open Inventoru, tak i syntaxe jazyka XML, se všemi požadavky na 

well-formed dokumenty i validitu. Pro soubory X3D ukládané v XML variantě 
samozřejmě existuje příslušné XSLT, takže kontrola správnosti zápisu je snadná a je pro ni 

možno použít mnoho nástrojů, včetně šikovných rozšíření některých textových editorů. 

Rozdíl mezi oběma způsoby zápisu je sice na první pohled značný, z praktického hlediska 

jsou si však obě syntaxe rovnocenné, alespoň co se týče schopnosti uložit reprezentaci 

stejných scén, tj. stejného stromu, v němž jsou uloženy všechny uzly scény. Velikost 

souborů obsahujících tu samou scénu se příliš neliší. 

 
4.2.4.1 Trojrozměrná scéna popsaná pomocí VRML 97 

 

Pro ilustraci rozdílů mezi oběma způsoby zápisu je uveden výpis části trojrozměrné scény, 

ve které je uložena specifikace jednoho tělesa ve tvaru válce, který má jasně zelený povrch. 

Nejprve si uvedeme zápis v syntaxi kompatibilní s VRML 97. 

 

Transform {  
children Shape {  

appearance Appearance { material Material { diffuseColor 0 1 0 } }  
geometry { Cylinder { height 0.1 radius 0.5 } } 

}  
}  
 
4.2.4.2 Trojrozměrná scéna popsaná pomocí X3D (XML syntaxe) 

 

Při uložení toho stejného fragmentu celé trojrozměrné scény do formátu jazyka XML 

dostaneme kód vypsaný pod tímto odstavcem. Všimněte si, že je popsána zcela stejná 

stromová struktura jako v předchozím případě, přičemž hodnoty vlastností (barva, poloměr 
a výška válce) jsou převedeny na hodnoty atributů. Jak je u XML zvykem, je nutné každý 

uzel explicitně uzavřít názvem značky, před kterou je uveden znak lomítka. V případě 
značek neobsahujících žádné poduzly (atributy s hodnotami však značka samozřejmě 
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obsahovat může) lze použít zkráceného způsobu zápisu s lomítkem umístěným ihned za 

název značky. Po přidání hlavičky souboru a kořenovéhu uzlu by bylo možné tento soubor 

načíst jakýmkoli XML editorem nebo filtrem : 

 
<Transform>  

<Shape>  
<Appearance>  

<Material diffuseColor="0 1 0"/>  
</Appearance>  
<Cylinder height="0.1" radius="0.5"/>  

</Shape>  
</Transform>  
 

4.2.5 Uzel typu Shape 
 

Při vytváření geometrických objektů v rovině nebo prostoru se prakticky nevyhneme 

použití uzlu typu Shape. Tento uzel typicky obsahuje několik poduzlů, zejména poduzel 

appearance (vzhled objektu, tj. jeho povrchu), geometry (geometrie objektu, tj. jeho 

rozměry a tvar), bboxCenter (střed obalového kvádru) a bboxSize (velikost 

obalového kvádru). V případě, že není uvedený poduzel geometry, není objekt 

vykreslen, protože prohlížeč nemůže vědět, jaký by měl mít tvar. 

Střed a velikost obalového kvádru (bounding box) většinou není zapotřebí zadávat; 

v případě absence těchto poduzlů se za střed dosadí hodnota [0, 0, 0] a velikost je 

nekonečná ve všech třech rozměrech. Poduzel typu appearance typicky obsahuje další 

typy uzlů, buď se specifikací materiálu povrchu tělesa, nebo texturou, která má být na 

povrch tělesa namapována. Kromě toho je možné (navíc oproti VRML) zadat i způsob 

vyplňování plošek i styl čáry hran – tyto vizuální vlastnosti těles se většinou uplatňují při 
tvorbě dvojrozměrných výkresů. 

 

4.2.6 2D objekty v X3D 
 

Nově X3D rozšiřuje původní VRML o řadu z 2D objektů, které dříve nebylo možné 

deklarovat. Každý plošný objekt je ve formátu X3D reprezentován pojmenovaným uzlem, 
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jenž je umístěn v uzlu typu Shape. Tyto objekty lze rozdělit na dvě poskupiny – obsahující 

a neobsahující kruhové části. 

 

4.2.6.1 Plošné objekty obsahující kruhové části 

 

V této kapitole budou popsány ty plošné objekty, které se skládají z kruhových částí. Jedná 

se o kruhový oblouk (Arc2D), kruhovou výseč či kruhovou úseč (ArcClose2D), 

kružnici (Circle2D) a kruh či vyplněné mezikruží (Disk2D). 

 

4.2.6.1.1 Uzel typu Arc2D 

 

Kruhový oblouk je možné zapisovat v uzlu pojmenovaném Arc2D. Tento uzel může mít 

nastaveno několik atributů, které jsou vypsány v následující tabulce. Všechny dále uváděné 

datové typy byly popsány v předchozí části tohoto seriálu. U kruhového oblouku je možné 

zadat jeho poloměr a dva úhly – počáteční a koncový. Oblouk je omezen dvěma 

polopřímkami, z nichž jedna je natočena pod úhlem zadaným atributem startAngle a druhá 

má natočení rovné úhlu zadaného atributem endAngle. Měří se proti směru hodinových 

ručiček, na což je zapotřebí dávat pozor zejména při vytváření oblouku, jehož úhel má být 

větší než π. Střed oblouku vždy leží v počátku lokální souřadné soustavy. 

 

Název atributu    Datový typ    Rozsah    Implicitní hodnota     

radius SFFloat (0, nekonečno) 1 

startAngle SFFloat (-2π 2π) 0 

endAngle SFFloat (-2π 2π) π/2 

 
 

 
Obrázek 13. -  Kruhový oblouk 
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4.2.6.1.2 Uzel typu ArcClose2D 

 
Pomocí uzlu ArcClose2D je možné vytvářet kruhovou výseč nebo kruhovou úseč. 
Základní atributy tohoto uzlu jsou stejné jako u kruhového oblouku. Přibyl však atribut 

solid, kterým se specifikuje, zda se má objekt vyplnit či ne (na rozdíl od oblouku se totiž 

jedná o uzavřený obrazec) a atribut closureType, pomocí něhož je možné rozhodnout, jestli 

se vykreslí kruhová výseč (pie) nebo úseč (chord). 

 

Název atributu    Datový typ    Rozsah    Implicitní hodnota     

radius SFFloat (0, nekonečno) 1 

startAngle SFFloat (-2π 2π) 0 

endAngle SFFloat (-2π 2π) π/2 

solid SFBool TRUE/FALSE FALSE 

closureType SFString "PIE"/"CHORD" "PIE" 

 
 

 
Obrázek 14. -  Kruhová úseč 

 
4.2.6.1.3 Uzel typu Circle2D 

 

Velmi jednoduchým uzlem je představována kružnice, u které je možné specifikovat pouze 

jeden geometrický atribut, jímž je poloměr. Střed kružnice vždy leží v počátku lokální 

souřadné soustavy, takže kružnicí je možné pohybovat pouze změnou transformační 

matice této soustavy. Kružnice je vždy kreslena pouze pomocí svého obrysu. 

Název atributu    Datový typ    Rozsah    Implicitní hodnota     

Radius SFFloat (0, nekonečno) 1 
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Obrázek 15. -  Kružnice 

 

4.2.6.1.4 Uzel typu Disk2D 

 

Kruh či kruhové mezikruží je možné vykreslit pomocí uzlu typu Disk2D. V případě, že je 

atribut innerRadius nastavený na nulu a atribut solid na hodnotu TRUE, je vykreslen běžný 

vyplněný kruh. Zvětšováním hodnoty innerRadius nad nulu se postupně vytváří mezikruží. 

V případě, že jsou oba poloměry shodné, vykreslí se kružnice. Střed disku (kruhu či 
mezikruží) opět vždy leží v počátku lokální souřadné soustavy, takže kruhem je možné 

pohybovat pouze změnou transformační matice této soustavy. 

 

Název atributu    Datový typ    Rozsah    Implicitní hodnota     

innerRadius SFFloat (0, nekonečno) 0 

outerRadius SFFloat (0, nekonečno) 1 

solid SFBool TRUE/FALSE FALSE 

 

 
Obrázek 16. -  Mezikruží 

 
4.2.6.2 Ostatní plošné objekty 

 

V této kapitole jsou popsány ty plošné objekty, které neobsahují kruhové části. Jedná se o 

lomenou čáru (polyčáru), tj. uzel typu Polyline2D, dále o sadu samostatných, 

tj. nepropojených bodů (uzel typu Polypoint2D), osově orientovaný obdélník (uzel typu 

Rectangle2D) a sadu trojúhelníků ležících v ploše (uzel typu TriangleSet2D)). 
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4.2.6.2.1 Uzel typu Polyline2D 

 

Pravděpodobně nejpoužívanějším plošným objektem je lomená čára neboli polyčára, která 

je ve formátu X3D reprezentovaná uzlem typu Polyline2D. Jediným atributem tohoto 

uzlu je atribut lineSegments, který obsahuje seznam souřadnic koncových bodů (vrcholů) 

lomené čáry. Počet spojnic je roven počtu vrcholů-1, protože lomená čára není uzavřeným 

objektem. 

 

Název atributu    Datový typ    Rozsah    Implicitní hodnota     

lineSegments MFVec2f libovolný prázdné pole 

 
 

 
Obrázek 17. -  Lomená čára 

 
4.2.6.2.2 Uzel typu Polypoint2D 

 

Pravděpodobně málo používaným objektem je množina bodů představovaná uzlem typu 

Polypoint2D. Jednotlivé body jsou zapsány jako záznamy v poli points (pozor, ve 

standardu je toto pole chybně pojmenováno). Počet vykreslených bodů odpovídá počtu 

záznamů. 

 

Název atributu    Datový typ    Rozsah    Implicitní hodnota     

points MFVec2f libovolný prázdné pole 
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Obrázek 18. -  Množina samostatných bodů 

 
4.2.6.2.3 Uzel typu Rectangle2D 

 

Uzel typu Rectangle2D slouží pro vykreslení osově orientovaného obdélníka. Střed 

tohoto obrazce leží v počátku lokální souřadné soustavy, podobně jako tomu je u kružnice 

nebo mezikruží. Velikost obrazce je zadána pomocí atributu size, jehož implicitní 

hodnotou je dvojice (2, 2), tj. strany obdélníku jsou od počátku souřadné soustavy 

vzdáleny o jednu délkovou jednotku. Pokud by bylo zapotřebí obdélníkem natáčet (jak je 

ukázáno na obrázku), je nutné změnit transformační matici lokálního souřadného systému. 

 

Název atributu    Datový typ    Rozsah    Implicitní hodnota     

size SFVec2f (0, nekonečno) 2 2 

solid SFBool TRUE/FALSE FALSE 

 

 
Obrázek 19. -  Obdélník natočený pomocí změny lokální souřadné soustavy 

 
4.2.6.2.4 Uzel typu TriangleSet2D 

 

Zajímavým objektem, který má nahradit obecné vyplněné polygony, je množina 

trojúhelníků ležících v rovině, která může být zapsána pomocí uzlu typu 
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TriangleSet2D. Kromě povolení či zákazu vyplňování trojúhelníků se zadávají i jejich 

vrcholy. Počet vrcholů by měl být dělitelný třemi. Pokud by tomu tak nebylo, byly by 

poslední jeden až dva vrcholy ignorovány. Proč však X3D neobsahuje v základní sadě 
objektů i obecné polygony? Pravděpodobně z toho důvodu, že dnešní grafické akcelerátory 

vykreslují pouze konvexní a k tomu planární objekty. U trojúhelníků je tato vlastnost 

zaručena vždy, takže rozklad obecného polygonu na sadu trojúhelníků je ponechán na 

exportních aplikacích a nikoli na prohlížečích formátu X3D. 

 

Název atributu    Datový typ    Rozsah    Implicitní hodnota     

vertices MFVec2f libovolný prázdné pole 

solid SFBool TRUE/FALSE FALSE 

 

 
Obrázek 20. -  Množina trojúhelníků 

 

 

 

4.3 Xj3D komponenta 
 

V této kapitole se zaměřím především na popis Xj3D komponenty, kterou jsem použil jako 

součást 3D editoru umožňujícího zadávání prostorového uspořádání objektů. 

 

Projekt Xj3D  je zaměřen na vývoj grafických nástrojů používajících jazyk X3D. V rámci 

tohoto projektu byla vyvinuta komponenta, kterou  je možno integrovat do libovolné Java 

aplikace.  
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4.3.1 Prohlížeč X3D 
 

Jak jsem již předeslal, mým původní záměrem bylo vytvořit a především zobrazit 

rozsáhlou VRML/X3D scénu, a to pokud možno pro uživatele pohodlným způsobem – 

tedy v okně nějakého Internetového prohlížeče. Problémy s VRML pluginem jsem již 

popsal výše, nicméně jak se ukázalo, ani novější technologie X3D a Xj3D v některých 

ohledech neposkytují očekávanou funkčnost.  

V případě X3D se narozdíl od původního VRML jedná zejména o to, že žádný plugin 

neposkytuje programátorské rozhraní nutné pro splnění cílů této diplomové práce. Pro 

ukázku uvádím tabulku, která demonstruje současné možnosti X3D prohlížečů. 

 

OS Browser Software  Typ 

Win Linux Mac  IE  Firefox 

X3D 

Cosmo Player P X     X X   

Flux Player P,S,T X     X X X 

Octaga Player* P,S X X X X X X 

Cortona3D* P X   X X X   

BS Contact* P,S X     X X X 

SwirlX3D P,S X     X X X 

FreeWRL P,S,T   X X   X X 

OpenVRML P,S,T   X X   X X 

InstantPlayer S X X X     X 

Xj3D S,T X X X     X 

Orbisnap S X X X       

Demotride S X         X 

BS Contact J* A X X X X X X 

Legenda: P-plugin, S-samostatný program, T-toolkit, A-aplet 

* - Zakoupení licence odstraní logo / další funkčnost   

 

Neměl jsem možnost vyzkoušet je všechny, ale zaměříme-li se například na uživatelské 

rozhraní – případají mi původní VRML prohlížeče Cortona a CosmoPlayer mnohem 
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propracovanější, ať už se jedná o množství programových voleb, jednoduchost instalace 

nebo intuitivnost ovládání, než novější Flux Player, BS Contact nebo použité Xj3D.  

 

Rozdíly jsou i v tom, jak tyto prohlížeče dokáží interpretovat různé formátů zobrazovaných 

souborů. V případě Xj3D je to například neschopnost načítat soubory v komprimované 

verzi, nesprávné zobrazování objektů typů Extrusion, i když  již v původním VRML jsou 

tyto objekty přesně definovány.  

 

4.3.2 Dokumentace Xj3D 
 

Pro programátora je velkým znesnadněním práce nedostatečná dokumentace. A to jak 

uživatelská, tak především programátorská – jednořádkové popisy funkcí sice napoví 

k čemu je možné funkce použít, ale zcela chybí celkový popis, jak se budou chovat 

v jednotlivých situacích. Toto chování závisí na způsobu použití a jedinou možností, jak ho 

zjistit, je vše vyzkoušet a sledovat, co se bude dít. Pokud máte štěstí, z chybového kódu 

nebo vyhozené výjimky se dozvíte, co je něco špatně, případně co se vůbec stalo.  

Jednoduché příklady nalezené na Internetu fungují, ale pokud se knihovnou začnete 

zabývat podrobněji, zjistíte, že zdaleka ne vše se chová tak, jak by se dalo očekávat. 

Jako ilustraci uvedu nemožnost zastavit běh vlákna Xj3D komponety, které renderuje 

nahranou scénu. Zavolání funkcí : 

 

ExternalBrowser.startRenderer() 

ExternalBrowser.stopRenderer() 

 

vyhodí výjimku „Not yet implemeted“. A ani skrytím okna komponenty nebo externím 

pokusem zastavit vlákno se mi toto nepodařilo vyřešit. Je pravda, že při jednodušším 

použití zřejmě nebudete mít potřebu vlákno zastavovat, nicméně v editoru souběžně 
využívám kromě Xj3D komponenty ještě Java3D komponentu, která shodou okolností 

stejně pojmenované funkce implementuje tak, jak by se dalo očekávat – tedy renderer 

zastaví a uvolní tak procesor a další zdroje.  

 

Dalším poměrně nepříjemný jevem je výpis výjimky při inicializaci Xj3D komponenty 

týkající se nenalezení tříd souvisejících s ovládání USB periferií počítače. Tuto výjimku 
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vypisuje na standardní výstup již samotný Xj3D browser, který je možno samostatně 
spouštět po instalaci Xj3D komponenty do počítače. Na chod aplikace se nijak 

neprojevuje. Pro jistotu jsem zkoušel komponentu i na nově instalovaných Windows XP, 

avšak výjimka je vypisována stále. 

 

Nakonec ještě jedno doporučení – při nahrávání vybrané scény je dobré vyčkat, dokud není 

nahráno opravdu vše. Pokud uživatel začne měnit pozici nebo jinak používat komponentu, 

stává se, že ne vše se zobrazuje správně – především se špatně načítají textury. 

 

4.3.3 Použití Java3D 
 

Původně jsem zamýšlel Xj3D knihovnu použít v editoru také pro 3D okno, ve kterém bude 

uživatel upravovat scénu, ale výše uvedené problémy s dokumentací a doslova zoufalé 

pokusy o odchytávání událostí myši mě naprosto odradily a donutily se poohlédnout po 

něčem jiném – knihovně Java3D, což bylo možné, neboť v tomto okně již nebylo třeba 

interpretovat jazyk X3D a veškerá zobrazovaná scéna je zadávána prostřednictvím 

nesrovnatelně lépe zdokumentovaných funkcí.  

 

Díky tomuto neplánovanému kroku jsem paradoxně lépe pochopil i komponentu Xj3D, 

respektive problémy s dynamickými změnami zobrazované scény, které jsou hlavním 

cílem této práce. 

 

4.3.4 org.web3d.x3d.sai 
 

Balík org.web3d.x3d.sai, který je dodáván jako jeden z mnoha JAR archivů, jež Xj3D 

komponenta k běhu využívá, obsahuje třídy a funkce umožňující programátorovi 

prostřednictvím rozhraní přistupovat k X3D scéně zobrazované prohlížečem. 

 

Tohoto rozhraní využívám jak v 3D editoru, tak i v nezávislém Java skriptu 

(VukScript.class), který se stará o dynamické změny ve scéně. Mimochodem tyto scripty 

jsou jediným, i když nepochybně poměrně silným prostředkem, který se mi podařilo u 

Xj3D komponety aplikovat. Na Emacs scripty zapsané přímo v X3D souborech Xj3D 

browser nijak nereaguje. 
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4.3.4.1 X3D soubor s vazbou na exetrní script 

 

Následující příklad ukazuje obsah X3D souboru  obsahující krychli - touchsensor po jehož 

přejetí kurzorem myši krychle změní barvu. Změna barvy je realizována prostřednictvím 

externího scriptu (BoxTS.class) u kterého jsou zde deklarovány vstupní a výstupní pole. 

Příkazy ROUTE propojují příslušné pole touchsensoru, scriptu a cílového uzlu material. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE X3D PUBLIC "ISO//Web3D//DTD X3D 3.0//EN" 
"http://www.web3d.org/specifications/x3d-3.0.dtd"> 
<X3D profile="Immersive"> 
  <head> 
    <meta content="TouchSensorIsOverEvent.x3d" name ="filename"/> 
    <meta content="Xeena VRML importer" name="trans lator"/> 
    <meta content="23 February 2005" name="imported "/> 
  </head> 
  <Scene> 
    <Group> 
      <Shape> 
        <Appearance> 
          <Material DEF="MAT" diffuseColor="0 0 1"/ > 
        </Appearance> 
        <Box/> 
      </Shape> 
      <TouchSensor DEF="TS"/> 
    </Group> 
    <Script DEF="SC" url="&quot;BoxTS.class&quot; " > 
      <field accessType="inputOnly" name="isOver" t ype="SFBool"/> 
      <field accessType="outputOnly" name="diffuseC olor_changed" 
type="SFColor"/> 
    </Script> 
    <ROUTE fromField="isOver" fromNode="TS" toField ="isOver" 
toNode="SC"/> 
    <ROUTE fromField="diffuseColor_changed" fromNod e="SC" 
      toField="set_diffuseColor" toNode="MAT"/> 
  </Scene> 
</X3D>  

 

Následuje příklad s obsahem souboru BoxTS.java : 

 
/** Deklarace importu */ 

import org.web3d.x3d.sai.*; 

 

/** Deklarace t řídy implementující rozhraní */ 

public class BoxTs 

    implements X3DScriptImplementation, X3DFieldEve ntListener { 

 

    /** Deklarace konstant */ 

    private static final float[] RED = new float[] {1.0f, 0, 0}; 
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    private static final float[] BLUE = new float[]  {0, 0, 1.0f}; 

 

    /** Mapování řet ězc ů na X3D pole*/ 

    private Map fields; 

 

    /** Externí pole scriptu */ 

    private SFBool isOver; 

    private SFColor diffuseColor; 

 

    //--------------------------------------------- ------------- 

    // Implementace X3DScriptImplementation interfa ce. 

    //--------------------------------------------- ------------- 

 

    /** V této metod ě mužeme získat odkaz na browser – zde nevyuzito    */ 

    public void setBrowser(Browser browser) { 

    } 

 

    /** P ři řazení externích polí   */ 

    public void setFields(X3DScriptNode externalVie w, Map fields) { 

        this.fields = fields; 

    } 

 

    /** Inicializace scriptu   */ 

    public void initialize() { 

 // p ří řazení polí 

        isOver = (SFBool) fields.get("isOver"); 

        diffuseColor = (SFColor) fields.get("diffus eColor_changed"); 

        // p ři řazení handleru 

 isOver.addX3DEventListener(this); 

    } 

 

    /** Upozorn ění, že script již nebude využíván a mohou být uvoln ěny zdroje   */ 

    public void shutdown() { 

    } 

 

     

    //------------------------------------------------- --------- 

    // Implementace X3DFieldEventListener interface . 

    //--------------------------------------------- ------------- 

 

    /** Zpracování události   */ 

    public void readableFieldChanged(X3DFieldEvent evt) { 

        if (evt.getSource() == isOver) { 

            if (isOver.getValue() == true) 

                diffuseColor.setValue(RED); 

            else 

                diffuseColor.setValue(BLUE); 

        } else { 

            System.out.println("Unhandled event: " + evt); 

        } 

    }} 
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Ze scriptu je zřejmé, že na poměrně jednoduchou akci, kterou bychom v Emacs scriptu 

napsali funkcí na několik řádek, potřebujeme daleko více kódu a compilátor. Na druhou 

stranu při složitějších scriptech můžeme využít všechny výhody jazyka Java. 

 

Zaměřme se blíže na funkci readableFieldChanged. V jejím těle se otestuje, o jakou 

událost se jedná a následně se nastaví barva v cílovém uzlu Material, a to jednoduše 

zavoláním diffuseColor.setValue(). Xj3D komponenta pak již vše zařídí za nás a barvu 

skutečně změní.  

Tohoto jednoduchého postupu jsem chtěl analogicky využít při přidávání / odebírání 

dceřiných uzlů do uzlů typu Group nebo TransformGroup prostřednictvím událostí 

AddChildren / RemoveChildren, ale tento postup se mi nepodařilo zrealizovat.  

 

4.3.4.2 Implementace v 3D editoru 

 

Druhým použitím rozhraní org.web3d.x3d.sai je okno editoru, ve kterém si může uživatel 

prohlédnout aktuálně rozpracovanou scénu. Integrace komponenty do programu je taktéž 

poměrně jednoduchá : 

 

Nejprve vytvoříme X3D komponentu, 

x3dComp = BrowserFactory.createX3DComponent(new Has hMap()); 

 

získáme JComponent, 

demoComp = (JComponent)x3dComp.getImplementation();  

 

kterou vložíme do vybraného panelu. 

MyDemoPane().add(demoComp); 

 

Získáme odkaz na browser 

x3dBrowser = x3dComp.getBrowser(); 

 

pomocí nehož vytvoříme scénu 
mainScene = x3dBrowser.createX3DFromURL(new String[ ] {  "file://../scena.x3d" }); 

 

a nahrajeme ji do prohlížeče. 
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x3dBrowser.replaceWorld(mainScene); 

 

4.4 Knihovna Java3D 
 

Java3D je přídavkem ke knihovnám jazyka Java a slouží k zobrazování trojrozměrné 

grafiky. Rozhodl jsem se ji použít, protože poskytuje rozhraní, které je jednodušší než 

rozhraní mnoha jiných grafických knihoven, ale zároveň je dostačující k tvorbě 3D grafiky.  

Java3D staví na existujících technologiích jako je DirectX a OpenGL, takže je maximálně 
využito hardwarových možností počítače. 

 

4.4.1 Základní použití 
 

Následující postup obsahuje základní kroky které potřebujeme k zobrazení 3D scény. 

Java3D obsahuje mnoho nástrojů pro práci s trojrozměrnou scénou, nicméně všechny 

programy používání následující schéma : 

 

� Vytvoření virtuálního vesmíru obsahující naši scénu.  

� Vytvoření datové struktury obsahující skupinu s objekty.  

� Přidání objektů do skupiny.  

� Umístění pozorovatele, tak aby mohl vidět objekt na scéně.  
� Přidání skupinu objektů do vesmíru.  

 

Následující příklad demonstruje zobrazení koule nasvícené červeným světlem : 

 

// Import pot řebných knihoven 
import com.sun.j3d.utils.geometry.*; 
import com.sun.j3d.utils.universe.*; 
import javax.media.j3d.*; 
import javax.vecmath.*; 
 
public class Ball { 
 public Ball() { 
      // Vytvo říme vesmír 
  SimpleUniverse universe = new SimpleUniverse(); 
 
      // Vytvo říme strukturu obsahující objekty 
  BranchGroup group = new BranchGroup(); 
 
      // Vytvo říme kouli a p řidáme ji do skupiny objekt ů 
  Sphere sphere = new Sphere(0.5f); 
      group.addChild(sphere); 
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      // Vytvo říme červené sv ětlo svítící 100m od po čátku 
      Color3f light1Color = new Color3f(1.8f, 0.1f,  0.1f); 
      BoundingSphere bounds = new BoundingSphere(ne w 
Point3d(0.0,0.0,0.0), 100.0);      
  Vector3f light1Direction  = new Vector3f(4.0f, -7 .0f, -
12.0f); 
      DirectionalLight light1 = new 
DirectionalLight(light1Color, light1Direction); 
      light1.setInfluencingBounds(bounds); 
      group.addChild(light1); 
     
      // Nastavíme pohled na kouli 
     
 universe.getViewingPlatform().setNominalViewingTra nsform(); 
 
      // Vložíme skupinu s objekty do vesmíru 
      universe.addBranchGraph(group); 
 } 
    
 public static void main(String args[]) {  
  new Ball();  
 } 
} 

 

4.4.2 Transformace 
 

Při rozmísťování objektů na scéně začínáme vždy v bodě (0, 0, 0) a poté je můžeme 

posouvat kam chceme. Třídy které budeme používat se jmenují TransformGroup  a 

Transform3D. Objekty na scéně a objekty Transform3D přidáváme do TransformGroup 

předtím než přidáme samotný objekt TransformGroup na scénu : 

 

Vytvoříme transformaci, skupinu transformací a objekt:  

 Transform t = new Transform3D(); 

 TransformGroup tg = new TransformGroup(); 

 Cone c = new Cone(0.5f, 0.5f); 

Určíme polohu objektu:  

 Vector3f v = new Vector3f(-2.f, 1.f, -4.f); 

Nastavíme transformaci aby posunula objekt na dané místo:  

 t.setTranslation(v); 

Přidáme transformaci do skupiny transformací:  

 tg.setTransform(t); 

Přidáme objekt do skupiny transformací:  

 tg.addChild(c); 
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4.4.3 Vzhled 
 

Existuje mnoho způsobů jak změnit vzhled objektů na scéně. Můžeme změnit jejich barvu, 

kolik světla odrážejí, můžeme na ně aplikovat dvojrozměrné obrázky nebo aplikovat 

textury na jejich povrch. Třída Appearance obsahuje metody které umožňují dělat takové 

změny. 

Nejjednodušším způsobem nastavení vzhledu je určit barvu objektu a metodu stínování. 

Aby objekt vypadal realističtěji, musíme určit, jak se bude chovat na světle. To uděláme 

vytvořením materiálu. 

 

 

Vytvoříme objekt:  

 Sphere s = new Sphere(); 

Vytvoříme vzhled:  

 Appearance a = new Appearance(); 

Vytvoříme barvu:  

 Color3f c = new Color3f(0.f, 0.f, 1.f); 

Určíme metodu obarvení:  
 ColoringAttributes ca = new ColoringAttributes(c, C oloringAttributes.NICEST); 

Přidáme atributy ke vzhledu:  

 a.setColoringAttributes(ca); 

Nastavíme vzhled objektu:  

 s.setAppearance(a); 

 

4.4.4 Dynamické změny scény 
 

Nyní se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu – dynamickým změnám scény za běhu. 

Z předchozích kapitol je zřejmé, že typický postup při způsobu práce s grafickou 

knihovnou je nejprve vytvoření celé scény, následné nahrání a zobrazování. 

Samozřejmě, že pohled z jednoho místa na statickou scénu není to, s čím by se uživatel 

spokojil, a tak přicházejí na scénu různé animace a dynamické akce, které virtuální svět 
oživí. 
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Ani Java3D není výjimkou, a poskytuje způsob jak do scény zasahovat. Nicméně velmi 

důležitým faktorem zůstává, že to co budeme chtít měnit (transformaci, barvu, intenzitu 

osvětlení apod.), musíme prohlížeči sdělit již při vytváření scény.  

K tomu slouží metoda, kterou můžeme volat skoro na každém objektu, se kterým jsem se 

setkal – setCapability(). 

Budeme-li například chtít vytvořit například nějaký pohybující se objekt, všechny jeho 

části musí být umístěny v objektu typu TransformGroup  a explicitně musíme deklarovat, 

že budeme v budoucnu měnit transformaci : 

 

Sphere koule = new Sphere(); 

TransformGroup objTrans = new TransformGroup(); 

objTrans.addChild(koule); 

objTrans.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFO RM_WRITE); 

 

Poté můžeme po nahrání scény do prohlížeče, v kterémkoli okamžiku pomocí 

následujícího kódu objekt posunout o pět metrů nahoru (tedy ve směru osy Y) : 

 
Transform3D trans = new Transform3D(); 

trans.setTranslation(new Vector3f(0,5,0); 

objTrans.setTransform(trans); 

 

Tímto způsobem je v Java3D možno měnit v podstatě cokoliv, jedinou výjimkou je změna 

scény ve smyslu přidávání a odebírání objektů.  Pokud bychom použili kód : 

 

objTrans.setCapability(TransformGroup.ALLOW_CHILDRE N _WRITE); 

 

a poté chtěli již aktivní (nahranou a zobrazovanou scénu) změnit přidání jehlanu do 

stejného TransformGroup : 

 

Cone jehlan = new Cone(); 

objTrans.addChild(jehlan);  

 

je vyhozena výjimka, která říká, že přidávat či odebírat ze scény, je možno pouze objekty 

typu BranchGroup. 
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4.4.4.1 BranchGroup 

 

BranchGroup je objektem, který je ve stromové struktuře scény připojován přímo pod 

objekty Locale. Pokud tedy budeme chtít měnit scénu tímto způsobem, musíme počítat 

s tím, že můžeme přidávat/odebírat pouze tyto objekty, a ne libovolné TransformGrupy 

někde hluboko ve struktuře stromu scény.  

 

 

 

Obrázek 21. -  Struktura scény Java3D 

 

Tento fakt je důsledkem vnitřní implementace zobrazovacích mechanismů Java3D, jež se 

snaží především o maximální efektivitu zobrazování. V případě Xj3D jako nadstavby 

takovéto knihovny, u kterého jsme odstíněni od těchto detailů, jsme odkázáni pouze na to, 

co nám vývojáři knihovny dovolí.  

Jak je popsáno výše, Xj3D, které nám umožní zobrazit X3D scénu, která zadána obdobně, 
tedy stromovou strukturou a je načítána jako celek, patrně nepočítá s takovýmito změnami. 

Máme zde k dispozici v podstatě dvě funkce, které vymění pouze celou scénu. Pokud 

bychom chtěli dynamicky změnit jenom nějakou její část, jediný způsob jak to provést, je 

načíst celou scénu, změnit ji a jako celek ji zpět vrátit prohlížeči, což je samozřejmě velice 

neefektivní a v praxi kromě z malých  scén zcela nepoužitelné.  
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4.5 VUK Building Editor 
 

V této kapitole se zaměřím na popis editoru, určeného pro konstrukci rozsáhlých scén 

rozdělených na části, které se dynamicky nahrávají do paměti. Zkratka VUK je odvozena 

od názvu diplomové práce – Virtualní Univerzita Karlova. 

Snaho bylo vytvořit editor, který by uživateli umožňoval, co možná nepohodlněji vytvořit 
3D model budovy, dělený na jednotlivé ZZC.  

 

 

Obrázek 22. -  Okno editoru (pracovní mód) 

 

4.5.1 VUK – Projekt 
 

Obdobně jako v některých vývojářských programech i zde se pracuje vždy s projektem. 

Projektem se zde rozumí souhrn adresářů a souborů, které jej tvoří. Oboje můžeme rozdělit 
do dvou skupin – vytvořené editorem a externí – přidané uživatelem. 
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4.5.1.1 Adresářová strutura projektu 

 

 

 

Obrázek 23. -  Adresářová struktura projektu 

 

Na obrázku vidíme pět základních adresářů : 

 

� VUK_Project_Karlov   Hlavní adresář projektu obsahující soubor Karlov.vuk , 

který obsahuje všechny data o projektu v binární podobě. 
Pokud chceme otevřít již existující projekt, otevřeme 

v editoru právě tento soubor. 

� Dist Adresář v němž je uložen výsledek naší práce – tedy 

výsledná scéna rozdělená na ZZC. Přímo v adresáři se 

nachází soubor Main.x3d, který otevíráme v Xj3D 

browseru, pokud chceme celou scénu zobrazit. Dále se 

zde nalézá VukScript.class, jež provádí dynamické 

operace s scénou. 

� Inlines Adresáře, do něhož je generován všechen  výstup editoru. 

� UserFiles3D Do tohoto adresáře umísťuje uživatel veškeré externí 

X3D soubory, které bude potřebovat při vytváření scény 

v editoru. 

� UserTextures Obdobně jako UserFiles3D – tento adresář obsahuje 

textury, jež budeme chtít mapovat na objekty vytvořené 

v editoru. 

 

Poznámka : 

Všechny (mimo uživatelem zkopírovaných) soubory se do adresáře zapíší, až po té, kdy  

projekt v editoru vytvoříme a v menu stiskneme tlačítko Build.  
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4.5.2 Pracovní režim 
 

V pracovní režimu je zobrazeno okno ve které uživatel edituje scénu. V levé části se 

nachází panel, který nabízí jednotlivé módy editoru : 

 

SELECT a SELECT3D 

 

Slouží pro výběr objektů. Jednoduchým Selectem vybereme objekt nejbližší kurzoru, při 
stisku kláves CTRL nebo SHIFT výběr rozšiřujeme. Pravým tlačítkem se výběr zruší. 

Select3D umožní vytvořit v prostoru kvádr, kterým ohraničíme cílové objekty. 

 

ZMĚNA POHLEDU  

 

Pro změnu pohledu využijeme následující módy : 

 

� PLAN  - pohyb ve vodorovném směru, CRTL+ bez otáčení kolem svislé osy, 

SHIFT+ vertikální pohyb 

� HEAD – otáčení hlavou 

� ZOOM – přibližování/oddalování ve zvoleném směru 

� ROTATE  – rotace kolem osy dané kurzorem a rovinou mřížky 

� ELEVATOR – vertikální pohyb   

 

POSUN MŘÍŽKY KURZORU 

 

Mód GRID umožňuje vertikální posun mřížky 

 

VKLÁDÁNÍ OBJEKT Ů 

 

� EXTERNAL – vložení  externího X3D souboru 

� PROXYMITY – vytvoření proxymity senzoru 

� POLYGON – vytvoření 3D objektu se základnou tvaru polygonu 

� RECTANGLE – vytvoření kvádru (SHIFT+ zadání výšky) 
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4.5.2.1 Mřízka kurzoru 

 

Všechny operace, které uživatel v pracovním okně závisí na kurzorové mřížce, respektive 

její výšce ve směru osy Y. 

 

Nastavení parametrů mžížky (Grid preperties) : 

 

� Height – výška v ose Y 

� Size – velikost zobrazovaného čtverce 

� Distance – vzdálenost mezi body mřízky 

� Lines - vzdálenost mezi čárami (nemá vliv na kurzor) 

 

4.5.3 Demo režim 
 

Pro ukázku, jak bude výsledná scéna vypadat, má uživatel možnost přepnout do okna, 

které prostřednictvím Xj3D komponenty zobrazí, vybrané objekty. Pozice pohledu je 

nastavena stejně jako v pracovním okně. Při nastavování vzhledu objektů je do okna 

přepnuto automaticky. 

 

4.5.4 Rozšířené funkce 
 

Editor umožňuje standardní funkce jako jsou COPY,PASTE,DELETE a CUT. Dále je 

možno využívat operací REDO a UNDO. 

 

4.5.4.1 Transformace 

 

Vybrané objekty je možno transformovat. K dispozici je posunutí, rotace, změna měřítka. 

Při pohybu šoupátky se zvolená transformace projeví okamžitě v okně editoru, jinak při 
přímém zápisu po stisknutí tlačítka APPLY. 
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4.5.4.2 Appearance 

 

Vzhled objektu lze nastavovat pomocí tlačítka APPEARANCE. Je nutné nejdříve vytvořit 
„vzhled“ a ten pak nastavit podle požadavků, k dispozici je standardní nastavování barev, 

průhlednosti nebo textur.  

 

4.5.4.3 Vazby 

 

Pro jednodušší manipulaci se složitějšími objekty je vhodné vytvářet skupiny (Groups). 

Dalším druhem vazeb jsou vazby mezi proxymity senzory. Podle takto zadané sousednosti 

se jednotlivé části nahrávají do prohlížeče tak, že pokud avatar vstoupí do určitého 

proximity senzoru, nahraje se tento spolu s těmi, se kterými sousedí. Přesněji se vše ostatní 

přesune do vzdálenosti, za kterou se prostřednictvím LOD objektu již nic nezobrazuje a 

výrazně se tak sníží počet objektů se kterými musí prohlížeč počítat při zobrazování. 

 

4.5.5 Budova MFF UK 
 

Jako ukázku možností VUK Editoru, jsem v něm vytvořil model jedné z budov MFF UK. 

Výsledek si je možné prohlédnout ve Xj3D browseru na přiloženém CD. 
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Použité zkratky 
 
3D  3 dimensional - trojrozměrný 
VRML Virtual Reality Modeling Language – specifikace jazyka nejen pro popis 
 virtuálních světů ve 3D 
X3D Extensible 3D – rozšíření specifikace VRML 
Web3D  Konsorcium zastřešující vývoj a údržbu mezinárodního standardu X3D 
SAI  Scene Access Interface - Rozhraní pro přístup ke grafu scény X3D za běhu 

prohlížeče 
Java  Široce rozšířený programovací jazyk vyvinutý f. SUN Microsystems 
Xj3D  Sada komponent napsaných v jazyku Java pro práci s X3D 
XML  Extended Markup Language - Obecně použitelný značkovací jazyk používaný 

pro platformově a aplikačně nezávislou výměnu dat mezi informačními systémy 
Java3D  Knihovna v jazyku Java pro vývoj interaktivních 3D aplikací 
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