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Vizualizace prostorových dat v prostředí augmentované reality 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá otázkami vizualizace prostorových dat prostřednictvím 
technologie augmentované reality. 

Hlavním cílem práce byla tvorba vizualizačních pravidel a funkcí, využívajících navržené 
hodnoty zobrazovacích parametrů. Metodika byla založena na tvorbě AR datové vrstvy 
bankomatů, na kterou byly aplikovány vytvořené funkce pro výběr objektů, filtrování 
indexovaných dat a pro transformaci mapových znaků. Metodika dále navrhuje grafické řešení 
mapových znaků pro AR prostředí. Testování vytvořené vrstvy a systému vizualizačních pravidel 
proběhlo v testovacích stanovištích na území třech městských částí Prahy. V závěru práce jsou 
zhodnoceny výsledky vizualizace z jednotlivých lokalit. Výsledkem práce je navržený metodický 
postup pro zvýšení kvality vizualizace virtuálních prvků v AR s důrazem na vjem perspektivy, 
hloubky a zmenšení překrytí virtuálních prvků. 

Klíčová slova: augmentovaná realita, Layar, vizualizace, POI, mobilní aplikace, webová 
kartografie, rozšířená realita, SAR. 

 

Augmented reality visualization of spatial data 

Abstract 

The thesis deals with issues of visualization of spatial data using augmented reality technology. 

The main goal of the thesis was to develop certain visualization rules and functions, based on 
proposed visualization parameters. The approach was based on developing of the augmented 
reality data layer of ATMs and then applying the developed functions of object selection, indexed 
data filtering and transformation functions for map symbols on the following layer. The work also 
deals with graphical solutions of the map symbols for augmented reality environment. The testing 
of the developed layer and the visualization rules system was held in the test sites on the territory 
of three municipal districts of Prague. Visualization outcomes from different test sites are 
evaluated in the thesis conclusion. The thesis proposes an approach for improving the quality of 
virtual elements visualization in augmented reality with the emphasis on overlap reducing, 
perspective perception and depth of virtual elements. 

Keywords: augmented reality, Layar, visualization, POI, mobile applications, web cartography, 
SAR.  
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KAPITOLA 1 

Úvod 

Tématem této diplomové práce je „Vizualizace prostorových dat v prostředí augmentované reality“. 
Autor si ho vybral proto, že se již delší dobu zajímá o mobilní geoinformační technologie, 
prostředky alternativní kartografie a o problematiku augmentované (česky též rozšířené) reality 
v kontextu GIS. V posledních desetiletích prošla geoinformatika velkou změnou, která mimo jiné 
zahrnovala vývoj mobilních GIS, vznik nových technologií a vyjadřovaní geografických informací 
a aplikaci dosažených výsledků v praxi. Augmentovaná realita (zkráceně AR) a vývoj s ní 
spojených technologií, byl ještě před desetiletím takřka výhradně tématem pro sci-fi filmy, ale i 
dnes se stále nachází spíše na svém počátku. S bouřivým nástupem vysokorychlostního internetu a 
stále rychlejším rozvojem mobilních technologií se augmentovaná realita stává pro veřejnost více 
a více použitelnou a také počet oblastí, kde by tato technologie našla své uplatnění, roste každým 
dnem. Jako každé nové médium má augmentovaná realita řadu technických a koncepčních 
problémů, které jsou postupně s větším či menším úspěchem řešeny a vyžadují stále větší pozornost 
odborníků v jednotlivých aplikačních rovinách. Jednou z nich je právě i digitální kartografie a 
geoinformatika, pro kterou je AR velice perspektivním a užitečným nástrojem. Augmentovaná 
realita v GIS nemá prozatím stanovená jednotná a všeobecně dodržovaná pravidla vizualizace, a 
tato jsou dnes řízeny spíše omezeními zpracovací techniky a jednotlivých AR platforem. 
V předkládané práci bych chtěl navrhnout mechanismus vizualizace prostorových dat v prostředí 
augmentované reality.  

Cílem této práce je navrhnout vizualizační pravidla a dynamické mapové značky pro vrstvu 
virtuálních objektů zobrazovaných na povrch reálného obrazu snímaného kamerou mobilního 
zařízení (chytrého telefonu) a vytvářejících tak prostředí augmentované reality. V úvodní teoretické 
části, se čtenář seznámí s technologií augmentované reality a problematikou vizualizace 
prostorových dat prostřednictvím této technologie. Nejprve budou stručně popsány hlavní principy 
augmentované reality. V dalším oddílu této teoretické části budou popsány již existující platformy 
pro vizualizaci dat augmentované reality. Hlavní důraz v této části bude kladen na podrobný popis 
zvolené technologie vizualizace, její omezení a problémy vznikající v souvislosti se zobrazením 
dat v prostředí městského terénu. V další části bude předložena architektura zvolené AR platformy. 
Navazující částí práce je kapitola Data a metodika, kde budou popsány objekty zájmu, postup 
přípravy datových sad a tvorba vizualizačních pravidel. Další část prezentuje dosažené výsledky. 
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V závěrečném hodnocení práce jsou diskutovány tyto výsledky, metodika, vzniklé problémy a je 
provedeno srovnání s výchozím stavem vizualizace dat v prostředí zvolené AR platformy. Pojem 
augmentovaná realita může být dále v tomto textu nahrazován také zkratkou AR. 
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KAPITOLA 2 

Úvod do problematiky  

2.1 Augmentovaná realita 

2.1.1 Filozofie augmentované reality 

Augmentovaná realita je jedním z druhů virtuální reality. Představuje obraz reality, kde jsou 
virtuální trojrozměrné objekty integrovány do reálného trojrozměrného prostředí (tj. reálné 
prostředí se rozšiřuje o virtuální prvky). Hlavní rozdíl mezi virtuální a augmentovanou realitou 
spočívá v tom, že ve virtuální realitě je uživatel plně zanořen do virtuálního prostředí a přestává 
kolem sebe vnímat skutečné objekty, v augmentované realitě jsou naopak reálné objekty stále 
dostupné uživateli, ale jsou do nich integrovány virtuální prvky (Baulin, 2013). Podle Mistry et al. 
(2010) lze tuto integraci označovat pojmem smíšená realita (obr. č. 1). Azuma (1997) popisuje 
charakteristiky AR systémů a zdůrazňuje, že tyto systémy by měli obsahovat tři hlavní příznaky:  

• spojení reálných a virtuálních objektů, 

• formování kombinovaného obrazu v reálném čase, 

• generování trojrozměrného obrazu 

Augmentovanou realitu lze chápat jako určitý přechod mezí počítačovou simulací a přirozeným 
vnímáním. Podíl zastoupení virtuálních prvků může být různý (Ondrejka, 2013) a v ideálním 
případě by tyto prvky měly být neodlišitelné od těch reálných. Grafický vztah mezí reálným a 
virtuálním prostředním popisuje tzv. Milgramovo kontinuum, které zobrazuje pohled na kontinuum 
reality-virtuality, kde se realita a virtualita nacházejí v jeho okrajových bodech. 

Obr. 1 Realita - Virtualita kontinuum (upraveno podle Mistry et al., 2010) 
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Typ výsledného prostřední pak v daném případě záleží na poměru reálného a virtuálního 

obsahu. Zleva doprava se zvětšuje množství virtuálního a zeslabuje se kontakt s realitou. Je zjevné, 
že každá fáze kontinua zanechává svou v technickém vývoji jednotlivých projektů. 

Azuma (1997) ve svém nejcitovanějším příspěvku věnovanému tématu augmentované reality 
uvádí první text vědeckého charakteru s přehledem tematiky a řešení AR. Komplexní pohled na 
složky systémů augmentované reality a související s nimi procesy nabízí Höllerer et al. (2001). 
Otázkam implementace systémů augmentované reality v mobilních zařízeních je věnovaná práce 
Diverdi (2007). Carmigniani a Fuhrt (2011) shrnují technologie a projekty AR, které v té době 
existovaly.  

Na rozdíl od komplexního pohledu je mnohem přínosnější zaměření na konkrétní dílčí složky 
navrhovaného systému. AR technologii lze prezentovat v závislosti na dvou imaginárních osách: 
technologické a funkční. Dle Hugues et al. (2011) musí být technologický pohled na rozšířenou 
realitu založen na třech základních pilířích. Prvním pilířem jsou HW technologie. Miniaturizace a 
zvýšení počtu různých druhů senzorů umožňuje implementovat tyto technologie do mnoha 
nejrůznějších zařízení. Do druhého pilíře zahrnujeme vývoj SW technologií. Posledním pilířem 
jsou pak data a přístupu k nim. Prezentace augmentované reality skrz druhou osu probíhá na základě 
pohledu na SW jako rozhraní pro komunikaci mezi uživatelem a zařízením. Z oblasti hardware lze, 
jako v tomto oboru průkopnickou, uvést práci Sutherland (1968). Vyspělost HW je v současnosti 
hlavním limitujícím faktorem, který ovlivňuje provoz AR systému. Zařízení pro zobrazování 
digitálních prvků můžeme rozdělit do dvou skupin: „video see-trough“ (uživatel sleduje okolí 
přímo v reálném čase na displeji přístroje přes jeho objektiv) a „optical see-trough“ (použití 
průhledných membrán, na kterých jsou zobrazovány doplňkové informace) (Livingston, 1998). 
V případě optických „see-trough“ obrazovek vidí uživatel prostřednictvím vlastního zraku a pro 
vizualizaci prvků jsou použity speciální optické kombinátory. U video „see-trough“ obrazovek je 
obraz skutečného světa zpracováván v reálném čase objektivem, a poté je každý záběr doplňován 
virtuálními objekty. Výsledný kombinovaný obraz se pak zobrazuje uživateli jako celek. 
Obrazovky chytrých telefonů nebo tabletů patří v rámci AR do kategorie „video see-trough“.  

AR lze jinými slovy popsat jako technologii vkládání informací v podobě textu, grafiky, 
audio/video a jiných virtuálních objektů a jejich kombinaci s reálnými objekty v reálném čase 
(Mamontov, 2013). Právě interakce používaných přístrojů s obrazem reálného světa odlišuje AR 
od virtuální reality. Úkolem AR je právě rozšíření interakce uživatele s okolním prostředím, nikoliv 
jeho oddělení od reality a izolace v čistě virtuálním prostředí. Vrstvy s objekty, které používané 
zařízení na obraz reálného prostředí připojuje, mají informativní a doplňující charakter. Informace, 
kontextově propojené pomocí AR s objekty se tak stávají dostupné uživateli v reálném čase.  

Pro správné pochopení filozofie augmentované reality je nutno uvést, že pro definování AR je 
naprosto klíčová uživatelská interaktivita s doplňovaným reálným obrazem. Jako příklad 
augmentované reality tedy nelze dle většiny autorů uvádět nasnímaný obraz, postprodukčně 
doplněný virtuálními prvky, tedy postup uplatňovaný např. v kinematografii (Baulin, 2013). Tento 
přístup k definici augmentované reality však zpochybňují ve svých pracích Ondrejka (2013) nebo 
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také Růžička (2014), kteří ve svých projektech doplňuji virtuálními prvky prostředí Google Street 
View, tj. systémy panoramat složených z fotografických  snímků. 	

2.1.2 Tracking 

Důležitým aspektem kvality získávaných informací je přesná polohová návaznost virtuálních 
informací na skutečné objekty. Vztah mezi prostorovými souřadnicemi a jejich průmětem do roviny 
obrazu je vyjádřený rotační maticí a vektorem posunu. Pod pojmem tracking rozumíme sledovaní 
polohy kamery zařízení ve vztahu k souřadnicovému systému. Virtuální záznam je 
„synchronizován“ v trojrozměrném prostoru s fyzickými objekty a tím je dosažena korektní 
vizualizace trojrozměrného objektu v okolním prostředí (Loiko et al., 2014). Wang et al. (1990) 
nebo i novější Zhou et al. (2008) je definuje jako jednu z technologií virtuální reality, která je určena 
na zjišťování polohy a orientace reálného objektu pomocí třech polohových souřadnic (např. X, Y 
a Z)  a třech prostorových uhlů (např. Eulerovy uhly). Tracking je základním problémem a klíčovou 
operací v kontextu AR. Moderní mobilní AR systémy používají k trackingu jeden nebo více 
přístrojů, jako jsou např.: digitální kamery a/nebo jiné optické senzory, akcelerometry, GPS 
přijímače, gyroskopy, kompasy, RFID a bezdrátové senzory. Nejdůležitější pro tracking je určení 
polohových souřadnic, sklonu a orientace kamery mobilního zařízení (Rolland et al., 2011). 
Mechanismy trackingu lze rozdělit na optické a senzorové. 

2.1.2.1 Optický tracking 

Nejrozšířenějším trackingovým mechanismem v dnešní době je optický tracking. Dle Zhou et al. 
(2008) více než 80 % prací prezentovaných na největším vědeckém symposiu o augmentované 
realitě (ISMAR) jsou věnovaný optickému trackingu. Ideálních výsledků optického trackingu lze 
dosáhnout pouze v plně kontrolovaném laboratorním prostředí s velkým množstvím pomocných 
zařízení a pomůcek. V praxi vývojáři každodenně čelí řadě překážek, které znesnadňují správný 
provoz systémů optického trackingu: nedostatek světla, příliš lesklé a poloprůhledné materiály 
apod. (Loiko et al., 2014). Pro široké zavedení technologií fungujících na základě optického 
trackingu je klíčový korektní provoz na nejběžnějších uživatelských zařízeních. Pro většinu těchto 
zařízení jsou dnes charakteristické omezené výpočetní možnosti, energetická úspora a pouze jedná 
RGB kamera, což výražně omezuje výběr možných přístupů k provedení optického trackingu. V 
současnosti se optický tracking nejběžněji používá k rozpoznávání tzv. „bodů zájmu“ (POI) na 
obrazu přicházejícím z kamery – klíčových bodů. Rozšířený je také způsob rozpoznávání obrazu, 
který byl předem zadán vývojářem jako tzv. marker. Systém rozpoznává jednotlivé úseky markeru, 
které bude možno s velkou pravděpodobností dle určitých parametrů identifikovat na obraze. 
V průběhu trackingu se pak, při úspěšném rozpoznání dostatečného množství bodů na obraze, 
vypočte poloha kamery vůči danému markeru. Největší výhodou tohoto postupu je to, že korektní 
poloha kamery muže být stanovena i v případě, kdy bude rozpoznána pouze část bodů markeru, 
např. při překrytí časti obrazu jinými objekty.   
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2.1.2.2 Senzorový tracking 

Tracking na moderních chytrých telefonech a tabletech může být částečně proveden pomocí 
integrovaných akcelerometrů a čidel pro určení polohy zařízení. Lze tak stanovit sklon zařízení ve 
vztahu ke třem osám. Posun zařízení ale zůstává neznámou. Velkou výhodou tohoto způsobu je 
absence potřeby jakéhokoli kalibračního obrazu. K záporným stránkám tohoto trackingu naopak 
patří nepřesnost, související s výškou umístění zařízení v okamžiku používání, která se stanoví buď 
přibližně na základě výšky člověka, nebo je jako výchozí hodnota zadávána ručně. Dalším 
problémem je také dodržení odpovídajícího měřítka virtuálních objektů vůči objektům reálným. 
Senzorový tracking je v mnoha případech řešen ve spolupráci s navigačními systémy (např. GPS, 
GLONASS) nebo systémy pro určování polohy uvnitř budov (na základě Wi-Fi, Bluetooth, RFID 
apod.). Tyto systémy jsou však v současnosti, díky své relativní nepřesnosti, vhodné pouze pro 
vizualizaci velkých objektů (např. domů), nikoli však těch menších (např. stromů, laviček apod.). 
Používaní dat z akcelerometrů nebo ze zařízení na určení polohy je jedním ze způsobu zpřesnění 
optického trackingu.  

2.1.2.3 Kombinování optického a senzorového trackingu, SLAM 

V některých případech umožňuje kombinování optického a senzorového trackingu korigovat určité 
problematické části snímaného prostředí, jakými jsou například opakující se vzory nebo stejná okna 
na budovách (Kurz et al., 2013). 

Nejvyspělejším přístupem k realizaci trackingu je dle Loiko et al. (2014) použití metody 
souběžné navigace a mapování (Simulataneous Localization and Mapping - SLAM). Tato metoda 
je používaná v robotice a provozování autonomních dopravních prostředků pro tvorbu mapy 
neznámého prostředí, nebo pro obnovení stávající mapy při souběžném monitorování aktuální 
polohy. Už v roce 2009 Wagner et al. (2009) uvádí, že tato metoda byla aplikovaná v augmentované 
realitě, nicméně dodnes neexistuje realizace této metody na mobilních zařízeních v terénu, 
z důvodu jejich nízkého výkonu. Nicméně v posledních letech byla tato metoda poprvé úspěšně 
aplikována v několika projektech (Klein et al., 2009 nebo Mulloni et al., 2013). Při použití metody 
souběžné navigace a mapování je zpravidla v průběhu trackingu tzv. „mračno bodů“. To umožňuje 
využívat body celého obrazu okolního prostředí a neomezovat výpočet pouze na rozpoznané body 
z markeru, ale svým způsobem tento marker rozšiřovat. V některých variantách této metody musí 
uživatel navíc dopředu vybudovat mapu daného prostoru, takže tento přístup není příliš vhodný pro 
aplikaci v zařízeních určených běžné veřejnosti. Existují ale také mnohem zajímavější metody 
s minimem přípravných operací na straně uživatele. Mulloni et al. (2013) spojuje např. využití 
markeru a SLAM algoritmů. Při tomto spojení jsou body markeru výchozími body mračna. Po 
rozpoznání bodů z markeru je obraz rozšiřován o okolní body. Důležitým faktorem této metody je 
to, že pokud jsou nám známy rozměry markeru, můžeme definovat jeho poměr k mračnu bodů a 
přizpůsobit vizualizaci virtuálních objektů reálnému měřítku. 
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2.1.3 Technologická omezení v augmentované realitě 

Van Krevelen et al. (2009) definuje určitá omezení pro technologie augmentované reality: první 
omezení je přenosnost zařízení a komplikace spojené s jeho venkovním použitím. Dále uvádí 
problém kalibrace různorodých zařízení v terénu. Tato dvě omezení jsou však, v souvislosti 
s rychlým vývojem mobilních zařízení, již většinou překonaná. Překážkou může být také přetížení 
HW a nadměrné spoléhání se na augmentovanou realitu, případně i obtížné přijetí společností 
vzhledu uživatele AR technologie s nainstalovaným na jeho tělo HW (HMD, AR brýle nebo i 
chytrý telefon v rukou uživatele zaměřený na jiného člověka). Problémem vizualizace v AR může 
být nedostatečná hloubka prostorového (perspektivního) vjemu.  Tomu napomáhají stereoskopické 
displeje, ale další dílčí komplikace jako konflikty vizuální konvergence, nízké rozlišení a matné 
displeje mohou způsobit, že objekt bude vypadat dál nebo blíž, než ve skutečnosti je (Drascic a 
Milgram, 1996). Řešením problémů perspektivního a hloubkového vnímaní virtuálních 3D objektů 
reprezentujících velké budovy v prostředí augmentované reality pro panoramatické širokoúhlé 
kamery je věnována práce Ventura a Höllerer (2015). Autoři definují klíčové parametry pro 
vytvoření perspektivního a hloubkového vjemu: vertikální posun, měřítko a rotace. Relativní rotace 
pro vytvoření  perspektivního vjemu je důležitá zejména u panoramatických obrazů. Zvláštní důraz 
na využití prvních dvou parametrů kladen v této diplomové práci. Se stejnými parametry pracuje 
Ng-Thow-Hing et al. (2013) ve vývoji uživatelsky centrované perspektivy pro automobilovou AR 
technologii. 

2.2 AR v praxi 

2.2.1 Přehled hlavních oborů uplatnění augmentované reality 

Za posledních několik desítek let se výrazně rozšířil počet oblastí a oborů, u kterých může docházet 
díky využití technologií augmentované reality k mnohem efektivnějšímu rozvoji a pokroku. První 
aplikace našly své uplatnění především ve vojenství, průmyslu a lékařství, ale brzy se však objevily 
také možnosti komerčního využití AR systémů. Rozsáhly přehled využití technologií AR v různých 
sférách lidské činnosti nabízí publikace Handbook of Augmented Reality (Fuhrt 2011). Van 
Krevlen et al. (2010) popisují dnešní možnosti aplikace rozšířené reality. Mezí hlavní směry využití 
autoři uvádějí navigaci, reklamu, design, technickou montáž, simulace bojovných podmínek, 
lékařství, hry, sport, školství a vzdělávaní, automobilový průmysl, správu potrubních rozvodů a 
řadu dalších.  

Zajímavé způsoby aplikace AR technologií navrhuje ve svém článku Guo et al. (2008). V práci 
demonstruje význam a funkce SW ArcGIS v architektuře na příkladu projektu výstavby letiště. 
Pokud má uživatel na sobě HMD (Helmet Mounted Display nebo Head Mounted Display) může 
procházet scénou neexistujícího letiště. Virtuální obrazy, případně další údaje jsou pak 
zobrazovány v  prostoru, na který se uživatel dívá. Spolu s pohybem pozorovatele se odpovídajícím 
způsobem mění také tyto virtuální informace. Do databáze virtuálních informací můžeme zahrnout 
například „X-ray“ podobu budovy, potrubí, el. rozvodů, konstrukce stěn apod.   
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Stále většího využití se AR technologie dočkaly také v oblasti památkářství a ochrany 

kulturního dědictví. V článku Vlahakis et al. (2011) je prezentován projekt osobního elektronického 
průvodce a turistického asistenta pro návštěvníky kulturních památek. Systém zajišťuje virtuální 
rekonstrukci památek starobylých Atén, v reálném čase, přímo v terénu na místě jejich ruin. Vše 
probíhá na základě vyhodnocení polohy uživatele, orientace na konkrétní památku a real-time 
renderingu obrazu. Obsahem systému je také online multimediální databáze kulturních informací, 
virtuální prohlídky a informace o rekonstrukcích jednotlivých objektů. Aplikace využívá 
multimodální uživatelské rozhrání a přizpůsobuje tok informací konkrétnímu uživatelskému 
profilu: od vzdělávacích, turistických a rekreačních až po odborný či archeologického výzkum. 
Aplikací AR v oboru kultury a turistiky se zabývá ve své diplomové práci také Ondrejka (2013). 
V jeho případě slouží implementace systému augmentované reality k tematicky zaměřené prohlídce 
města Brna, s důrazem na funkcionalistickou architekturu města.  V rámci tohoto projektu tak 
vznikl první AR, resp. MR (mixed reality) průvodce v České republice.   

Význam a perspektivy aplikací AR technologií ve službách policie, SWAT a FBI popisuje 
Cowper a Browling (2003) v publikací US Federal Bureau of Investigation (FBI). Jako jeden 
z nejdůležitějších bodů autoři zdůrazňují zajištění „real-time“ AR propojení s digitálními 
databázemi pro získávání informací o okolních objektech, zločinech a nebezpečných faktorech 
v prostředí, kde vykonávají službu policejní hlídky. Dále autoři uvádí jako důležitou možnost 
prostřednictvím AR zajistit pro vyšetřovatele trestných činů nástroje pro sběr informací, sledovaní 
stop a vizualizace velkých objemů geolokalizovaných dat v „real-time“ režimu za účelem 
rychlejšího získávaní informací o nebezpečných faktorech a osobách. Rozšířená realita může být 
také s úspěchem využita k automatickému výpočtu vzdáleností a výšek a následné tvorbě AR map 
pro prezentace v rámci soudního řízení. V oblasti HW autoři zmiňují použití aplikací augmentované 
reality pomocí HMD. Tento HW systém už ale může být dnes úspěšně nahrazen některým z běžně 
dostupných mobilních zařízení,  nebo nově nějakou variantou head-up displeje (např. Google 
Glass). Henrysson et al. Obecně považují chytrý telefon za jedno z nejuniverzálněji použitelných 
zařízení pro provozování AR. V posledních letech prodeje chytrých telefonů a tabletů významně 
převažují nad prodejem PC a notebooků a lze očekávat zachování tohoto trendu i v budoucnu. 
Používaní chytrého telefonu nebo tabletu je v dnešní době stále sociálně přijatelnější než nošení 
head-mounted zařízení, ale díky marketingovým kampaním zaměřených na popularizaci zařízení 
jako jsou např. AR brýle, se i tento trend postupně mění (Grobman, 2014). 

2.2.2 AR v kartografii a GIS 

V kartografii a GIS je augmentovaná realita jedním z nejnovějších prostředků. Schmmalsteig a 
Reitmayr (2006) analyzují možnosti aplikace AR v digitální kartografii. AR je také velmi dobře 
použitelná pro práci s klasickými analogovými mapami jako prostředek pro obohacení papírových 
map dodatečnými informacemi (Paelke a Sester, 2010). Systémy AR sjednocují polohu uživatele 
s tematickou geolokalizaci datové vrstvy, čímž se výrazně liší od typických desktopových nástrojů 
a přináší nové možnosti pro použití prostorových dat, vyplývající z přímé konfrontace se skutečným 
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prostředím (Longley et al., 2011). Zlatanova (2002) se zaměřuje na pokrok v GIS a DBMS 
s ohledem na jejich tehdejší připravenost pro AR systémy. 

V posledních letech tak dochází k stále většímu propojení AR a GIS (Hugues et al., 2011). 
Zajímavé možnosti pro vývoj AR aplikací nabízí produkty ESRI. S využitím souboru nástrojů 
ARToolkit a jednoho z ArcGIS API pro Silverlight, Flex nebo JavaScript může jakýkoli vývojář 
bez složitého technického vybavení  vyvíjet své vlastní AR-GIS aplikace. Z hlediska kartografie a 
GIS je pak jedním z nejzajímavějších příkladů implementace rozšířené reality AR-mapování 
(Mann, 2011). Počítačové obrazy mohou být zobrazovány na fyzických objektech, jako jsou 
například fasády domů, nebo dokonce mapy nebo glóby a vytvářet realistický vypadající tvary a 
objekty, dynamicky znázorňující retrospektivní nebo budoucí stav určitého objektu. Budoucnost 
AR technologií se opírá o vývoj široce dostupného standardu pro tvorbu a distribuci obsahu s co 
největší interaktivitou, zajištěnou existujícími web technologiemi. Vzrůstající počet různých AR 
platforem pro mobilní zařízení naznačuje velkou potřebu tvorby jediného prohlížeče pro vizualizaci 
AR obsahu.  Hill et al. (2010) vyvinuli otevřenou architekturu, založenou na KML pro 
geoprostorové, značkové a relativní odkazování v kombinaci se standardním prohlížečem 
s podporou HTML5 a JavaScript technologií pro vývoj obsahu a distribuci dat.  Architektura 
umožňuje rychle vyvíjet a hostovat interaktivní mobilní AR obsah s použitím nástrojů HTML 5, 
client-side JavaScript, AJAX-style databázovou komunikaci a multi-user-session-control HTML 
web-hosting. 

2.3 Platformy pro tvorbu mobilních AR aplikací a vizualizaci AR dat 

Při vývoji mobilních AR aplikací nebo vrstev hraje zásadní roli správná volba vývojové platformy. 
V této kapitole je uveden stručný popis největších stávajících mobilních AR platforem. Vědecké 
týmy vyvíjející nové produkty v laboratorních nebo vysoce technologických podmínkách používají 
většinou specifické platformy, respektive v rámci celého projektu si týmy zároveň vytváří i svá 
unikátní AR rozhraní (Růžička, 2014). Veřejnosti jsou AR technologie dostupné převážně 
prostřednictvím mobilních zařízení, tzv. chytrých telefonů a tabletů. Mobilní telefony a tablety dnes 
obsahují všechny součásti (GPS, kompas, gyroskop nebo akcelerometr) potřebné pro provoz AR 
aplikací a po celém světě také roste počet Wi-Fi přístupových bodů.  Vývoj moderních mobilních 
zařízení dosáhl dnes takové úrovně, že jejich výpočetní výkon umožňuje vytvářet skutečné 
aplikované AR systémy a vizualizace pro širokou veřejnost.  

Mezi nejznámější a nejpopulárnější AR aplikace patří nizozemský Layar Reality Browser,  
Wikitude World Browser a německý Junaio.		
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2.3.1 Junaio 

Prohlížeč Junaio je produktem německé společnosti Metaio, která patří ve světě AR k 
průkopníkům. Originální verze prohlížeče fungovala na principu, kdy mohli uživatelé systému  
umisťovat do virtuálního světa trojrozměrné objekty a ostatní je mohli dále stejně volně využívat a 
zpracovávat. Vytvářela se tak jakási AR sociální síť, první svého druhu. Od roku 2010 Junaio stává 
plně vybaveným AR prohlížečem se cca 150 kanály a dalšími 650 ve vývoji (Madden, 2011). Junaio 
měl vlastní SDK a byl prvním AR prohlížečem umožňujícím vývojářům budovat přirozená feature-
tracking řešení. Tato diplomová práce se měla původně podrobně zabývat právě technologie Junaio, 
ale v květnu 2015 bylo bohužel Metaio a všechny jeho další produkty převzaty společností Apple 
a veškeré dostupné webové materiály a nástroje byly odstraněny (Miller, 2016). Dá se tedy 
předpokládat, že se sice ještě s technologií Junaio v budoucnu setkáme, ale již jen jako 
s implementací v některé službě, nebo produktu firmy Apple. 

2.3.2 Wikitude 

Jedním z hlavních hráčů na poli mobilních prohlížečů augmentované reality je aplikace Wikitude 
od rakouské společnosti Wikitude GmBH. Na rozdíl od Layar (víz. odst. 2.3.3.), který se navenek 
jeví jako jediná aplikace, Wikitude se skládá z několika oddělených částí. Wikitude World Browser 
je mobilní AR aplikací zpracovávající informací z GPS, kompasu a gyroskopu a obraz získaný 
z kamery doplňuje virtuálními prvky. Wikitude má možnost zobrazovat informace jak v režimu 
kamery, tak i v mapovém režimu. Prohlížeč je lokalizován do několika světových jazyků a 
provozovat ho lze na platformách Android, iOS, Windows Phone nebo BlackBerry. Wikitude má 
vlastní SDK, který lze stáhnout z oficiálních stránek a s jeho pomocí tvořit vlastní extenze, které 
budou kompatibilní se základní verzí aplikace (Růžička, 2014). Ve Wikitude existuje několik 
způsobů přidávání informací o vlastních POI. Chce-li uživatel označit konkrétní POI, může to 
provést v online režimu prostřednictvím stránek wikitude.me. Webové stránky obsahují 
jednoduché rozhrání, umožňující uživateli označit vlastní bod prostřednictvím mapy Google Maps. 
Informace o POI se načte do databáze Wikitude a je pak dostupná z mobilního prohlížeče. 
Zajímavostí je, že prostřednictvím webových stránek může uživatel upravovat i POI, které jsou 
vytvořené jinými uživateli a dokonce je odstraňovat. Ve Wikitude totiž pracuje speciální 
moderátorský tým, monitorující veškeré změny v databázi POI a mechanizmus tohoto moderování 
je obdobný kontrolování obsahu Wikipedie. Je zřejmé, že ruční změna POI a jeho obsahu po 
jednom bodu může být zajímavá pouze pro koncového uživatele, který chce zobrazit informaci o 
svém oblíbeném hotelu/restaurací/hospodě apod. v AR prohlížeči. Ve většině případů je ruční 
nahrávání každého jednotlivého bodu příliš pracné a není použitelné při práci s větším objemem 
dat. Pokud chce uživatel najednou nahrát do databáze Wikitude více POI, může pro umístění 
veškerých informací o nich (včetně obrázků a log) použít formáty KML nebo ARML. Wiktude 
poskytuje také možnost získávat velké množství informací o bodech POI z webových služeb 
dodavatele obsahů. Schéma interakce mobilního uživatele, serveru Wikitude a serveru dodavatele 
dat je zobrazena na obrázku č. 2. 
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Obr. 2 Schéma interakce tři hlavních složek systému Wikitude (Zdroj: Baulin, 2013) 

Předá-li mobilní uživatel informací o vlastní poloze na server Wikitude, na serveru se spustí 
dva paralelní procesy – lokální vyhledávání ve vnitřní databázi Wikitude (tj. informace nahrané 
přes wikitude.me) a vyhledávaní informací o bodech POI na externích serverech. Každá externí 
webová služba posílá jako odpověď veškeré Wikitude Worlds, které zpracovává. Čas ve kterém 
musí server vývojáře odpovědět na dotaz je striktně omezen na 3-5 vteřin. Pokud server Wikitude 
neobdrží během této doby od webové služby odpověď, tyto informace nebudou jednoduše zahrnuty 
do konečného výběru. Poté jsou výsledky externího a lokálního vyhledávání sdruženy a nabídnuty 
mobilnímu uživateli. Technicky jsou data získávána z webového serveru prostřednictvím HTTP 
GET dotazu. Jako odpověď server Wikitude obdrží data ve formátu ARML. Ten je založen na 
formátu XML, tedy mnohoúrovňovém a komplikovanějším formátu než je JSON, používaný 
konkurenčním systémem Layar (Baulin 2013). Architektura Wikitude se také výrazně liší od 
architektury Layar. Server Layar obsahuje pouze pevně dané údaje o použité vrstvě a veškeré 
dynamické informace se načítají z jednoho konkrétního serveru vývojáře této vrstvy. Ve Wikitude 
při registraci webové služby vývojář uvádí informace o jakých Wikitude Worlds poskytují 
informace jeho webové služby. Server Wikitude tak musí pro každý dotaz uživatele dotazovat 
všechny servery vývojářů, kteří prohlásili, že mají k dispozici informace o POI pro tento Wikitude 
World. Kromě toho musí Wikitude server provádět lokální vyhledávání pro zobrazování POI, 
nahraných přes webové rozhraní. Toto obrovské zatížení serveru nutí Wikitude zavádět určitá 
omezení, takže jsou např. na centrálním serveru spouštěny složité algoritmy, které zjišťují, zda je 
konkrétní Wikitude World v této oblasti používán. Pokud systém zjistí, že konkrétní Wikitude 
World v této oblasti používán není, server Wikitude se pak určitou dobu nebude dotazovat na 
informace o tomto Wikitude World v této oblasti za účelem snížení zatížení serveru. 

2.3.3 Layar 

V rámci této diplomové práce jsem vypracoval vrstvu založenou na platformě od nizozemské 
společnosti Layar. Mobilní aplikace Layar Reality Browser funguje na platformách iOS, Android 
a Symbian. Aplikace umožňuje, prostřednictvím tzv. vrstev (layers), doplňovat obraz z kamery 
mobilního zařízení virtuálním obsahem/prvky, spojenými s  danou vrstvou. Každá vrstva obsahuje 
vždy informace k POI a konkrétní geografickou polohou uživatele. Výběr bodů POI, které jsou 
uživateli v daném okamžiku dostupné je určován na základě geografických souřadnic, získávaných 
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z GPS zařízení, směru (kompas) a úhlu sklonu kamery (gyroskop). Rozměr mapové značky by měl 
být logicky určován na základě vzdálenosti od uživatele k POI. Pod obrazem z kamery jsou 
zobrazeny informace příslušného vybraného POI. Ty zahrnují textový popis bodu, obrázek a 
seznam akcí dostupných uživateli. S konkrétním POI lze spojit tzv. triggery, spouštějící příslušné 
události v případě přiblížení k tomuto bodu zájmu. Každý bod POI a seznam akcí spojených s ním 
určuje a nastavuje vývojář vrstvy, se kterou je tento POI spojen. Vrstvu augmentované reality lze 
tak definovat jako souhrn všech POI této vrstvy a určitých statických metainformací s ní spojených. 
Statické metainformace jsou uložené na serverech Layar a dynamické informace o souhrnu bodů 
POI jsou získávaný v reálném čase od vývojáře vrstvy. V menu aplikace je ve speciálním repositáři 
k dispozici velké množství různých vrstev. Větší část z těchto vrstev byla vytvořena vývojáři 
třetích. Uživatel může načíst zvolenou vrstvu, nebo přepínat na další v reálném čase. Vrstva tak 
může být určitou obdobou záložek v internetovém prohlížeči, které uživatel prohlíží pro získávání 
různého obsahu. 

Základní funkcionalita se postupně rozrostla o možnost přidávat do datové vrstvy i 
geolokalizované 3D modely objektů. To je již pracovně náročnější úroveň augmentace, která je 
vhodná např. pro vizualizaci zatím neexistujících objektů nebo rekonstrukci těch již zaniklých, 
např. rekonstrukce Berlínské zdi (Gardeya, 2010). Aplikace také podporuje animovaný obsah, 
geolokalizované video a zvuk. Z hlediska kartografické vizualizace jde téměř výhradně o bodovou 
reprezentaci. Největším omezením pro vizualizaci je rozměr displeje. Z hlediska grafického 
rozhrání je zajímavým prvkem možnost vložení koncentrického kruhu, který představuje pro lepší 
orientaci uživatele objekty v určitém vzdálenostním okruhu. 

V kapitole 3 popíši jednotlivé části architektury systému Layar podrobněji, protože bez 
detailního seznámení s architekturou Layar je relativně složité porozumět metodice této práce a 
fungování vytvořeného systému vrstvy bodových prvků POI. 

2.3 Kartografická vizualizace AR 

S tímto diplomovým projektem jsou úzce spjaty otázky kartografické vizualizace v AR a řešení 
problémů s nimi spojených. Otázky týkající se AR začaly být teprve nedávno předmětem výzkumu 
v širším kontextu kartografické/geografické vizualizace. Řešení různých druhů překrytí rastrového 
(„reálného“) obrazu virtuálními prvky je v rámci AR důležitým tématem. Hlavními technickými 
problémy jsou různá omezení spojena s velikosti obrazovky a použitím barev a komplementarita 
neměnné vizualizace pozadí s mapovými prvky, které zabírají velkou část grafického obsahu. Tento 
problém samozřejmě existoval i dříve, např. při ruční tvorbě tematických map na základě map 
topografických. Kartografie má dlouhou tradici vizuální reprezentace prostorových informací a 
existují ověřené mechanizmy jak zacházet s grafickými proměnnými a symboly, jak provádět 
generalizaci uspořádání symbolů apod. Nicméně existuje potřeba ověření kognitivních 
mechanizmů v prostředí novém, vzhledem k tomu, že zdaleka ne všechny mohou být do tohoto 
prostředí úspěšně přeneseny (Comport, 2006).  
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Možnostmi vizualizace dat se, v rámci AR z hlediska kartografické teorie, zabývají na české 

vědecké půdě Friedmanová  a Staněk (2010). Jako hlavní směry kartografické vizualizace v AR 
autoři uvádí klasifikaci objektů za účelem zmenšení počtů prvků v AR prostředí, redukce grafické 
náplně, odpovědnost grafických prvků jejích funkcím, změna grafických proměnných. Dalším 
důležitým prvkem je kartografická generalizace v AR, která zahrnuje zjednodušení tvarů, výběr, 
reklasifikaci a agregaci. Bell et al. (2001) vymezují následující omezení pro symboly objektů v AR 
mapách: 

• viditelnost reálných objektů – to, nakolik si můžeme dovolit překrýt reálný objekt 
virtuálním prvkem 

• poloha – otázka minimální a maximální vzdálenosti k příslušnému objektu aby odkaz na 
něj byl zachován 

• velikost – omezení pro symboly. Symboly musí být jasné viditelné, ale zároveň nesmí 
pokrývat vetší část obrazu 

• průhlednost – průhledné proměnné se používají pro kompenzaci překrytí 

• priorita – každý symbol má určitou prioritu a vzhledem ke grafickému konfliktu jsou pouze 
ty nejdůležitější symboly zahrnuty do obrazu. 

Jak již bylo zmíněno, kartografické metody velmi silně závisí na rozsahu AR obrazu (nejčastěji 
rozměr obrazovky). Mapa obsahuje pouze symbolické znázornění jevů, zatímco AR je postavená 
na symbolech a složitém grafickém trojrozměrném pozadí, se kterým tyto symboly musí 
korespondovat. AR vyžaduje dostatečnou viditelnost grafiky na pozadí, což znamená, že je zde 
podstatně menší prostor pro symboly (Friedmanová a Staněk, 2010). Nicméně požadavek na tvorbu 
srozumitelné symbologie zůstává. AR mapy na rozdíl od klasických analogových map nerespektují 
některá základní kartografická pravidla, jako je např. upřednostnění zobrazení menších mapových 
značek, čímž by se mohlo zabránit jejích nežádoucímu přehlednutí (Chia et al., 2002). Proto je 
potřeba věnovat zvláštní péči symbologii v AR mapách a správně aplikovat zmenšení 
zobrazovaných prvků pomocí správné klasifikace, zmenšení grafického naplnění augmentované 
zobrazované plochy, odpovědnost grafických prvků jejím funkcím, změny tvarů a rozměrů 
grafických symbolů při přibližování nebo oddalovaní od objektu. Část práce bude věnovaná 
umístění značek a faktorům ovlivňujícím umístění značek v prostředí AR. Dále bude věnovaná 
pozornost a pravidlům chování těchto značek v závislosti na jejích vzdálenosti k uživateli (změna 
velikosti, barvy, umístění, průhlednosti apod.). 

Livingston et al. (2003) provedli test vnímání virtuálních objektů v AR prostředí vzhledem 
k průhlednosti grafických značek, jejích intenzitě a pozici. V článku je naznačen klíčový problém 
ve sféře AR vizualizací, spočívající ve hledání nejlepší cesty zobrazení překrývajících se objektů 
tak, aby uživatel mohl správně odvodit prostorové vztahy mezi různými fyzickými a virtuálními 
objekty. Kolektiv autorů navrhuje a hodnotí experimentální přístupy pro vizualizaci překrývajících 
se virtuálních objektů pomocí velkého množství zobrazovacích atributů. Další experimentální 
přístup k řešení otázek okluze v rastrovém obrazu nabízí práce Wollhat et al. (2012).  Kromě 
hloubkových vztahů je důležitou bariérou ve vnímaní informací z AR realističnost osvětlení objektů 
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a optický stav okolního prostředí. Tyto bariéry dle Kruijff et al. (2011) mohou vyvolávat značné 
zkreslení scény. Kolektiv autorů ve své prací diskutuje možná řešení těchto percepčních problémů 
v AR. Klíčovým problémem v AR mapách je správná registrace počítačových modelů (tj. 
virtuálních objektů) v AR modelech ve všech dimenzích. Výsledkem „ideální“ registrace 
mapových znaků v reálném prostoru by měla být, z kartografického a logického hlediska, správná 
vizualizace znaků, souběžně s tím, jak se uživatel pohybuje v reálném prostředí. V případě vzniku 
chyb, nebo špatné vizualizace jinak uživatel nebude schopen správně vnímat skutečné a virtuální 
objekty. (Koussolakou et al., 2008).  Pro zobrazení virtuálních objektů v AR prostředích jsou známy 
techniky, které jsou používány ve fotogrammetrických aplikacích. Jde zejména o techniku inverzní 
fotogrammetrie, která jak napovídá název, používá inverzní operace fotogrammetrického postupu. 
Účelem inverzní fotogrammetrie je rekonstrukce perspektivního pohledu na objekt, když je známa 
jeho geometrie ve 3D prostoru. Pomocí virtuálního grafického prostředí (např. prostředí CAD) lze 
zkoumat scénu z libovolného pohledu, vytvářet průlety nebo procházení scénou. V takovém 
prostředí může být pojem inverzní fotogrammetrie rozšířen o možnost rekonstruovat skutečné 
prostředí prostřednictvím vizualizace virtuálního modelu s použitím reálných obrazů. Tímto 
způsobem lze 3D model rozšířit o scény z reality, která tento model obklopuje (např. Koussoulakou 
et al., 1999). Problémem umístění popisků do AR map je věnována práce Azuma (2003). V práci 
jsou objektivně zhodnoceny čtyři různé algoritmy umístění, včetně vlastního návrhu algoritmu 
umístění mapových značek, založeném na identifikací existujících klastrů. Hodnocení zahrnuje 
statistickou analýzu metod (např. řešení překrytí) a empirickou uživatelskou studii, založenou na 
principech uživatelského vnímaní. Jeho výzkum ukázal, že v praxi mohou uživatelé číst značky 
v případě, kdy je zabráněno jejích překrytí, a to i tehdy, když nejsou umístěny zcela ideálně. 
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KAPITOLA 3 

Architektura systému Layar 

Layar má vícesložkovou architekturu, zaměřenou na skrytí od vývojářů vrstev detailů interakce 
serveru Layar s mobilním zařízením a co největší zajištění integrace existujících služeb (včetně 
Web 2.0) se stávající architekturou AR prohlížeče. Stručné schéma interakcí mezi  Layar a 
uživatelem je uveden na obr. č 3.  

Obr. 3 Diagram interakce mezi serverem Layar a uživatelskou aplikací (Zdroj: Layar, 2014) 

Architektura platformy Layar se skládá z pěti základních komponent: 

• Layar Reality Browser – klientská aplikace na mobilním zařízení uživatele. 
• Layar Server – server spojující rozhrání Layar Reality Browser, Layar Publishing site a 

vnějších poskytovatelů služeb Layar 
• Layar Publishing Website – webové stránky, na kterých vývojáři registrují a spravují 

vlastní vrstvy 
• Layar Service Providers – poskytovatele služeb vytvořených vývojáři třetích stran 
• The Layer Content Sources – zdroje, ze kterých je poskytován obsah pro zobrazení v Layar 

Reality prohlížeči 

Existuje 2 typy rozhraní, které jsou k dispozici třetím stranám: 
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• Layar Client Api – rozhraní mezi serverem Layar a aplikací Layar. Toto rozhraní není 

otevřeno pro veřejnost 
• Layar Developer API – rozhraní mezí severem Layar a poskytovateli služeb Layar. 

Vývojáři mohou vytvářet vlastní vrstvy a zveřejňovat je přes Layar Publishing Website a 
tím je přidávat do služeb Layar 

Obr. 4 Informační toky mezi jednotlivými složkami systému Layar (Zdroj: Layar, 2014) 

Uživatelská část aplikace je spouštěna na mobilním zařízení. Mobilní klient (aplikace) získává 
veškeré potřebné informace z externích serverů prostřednictvím vlastních rozhraní mobilního 
zařízení. Jak je vidět ze schématu na obr. č. 4, získává klient Layar informaci o pozici uživatele 
(GPS souřadnice, orientace z kompasu a údaje z tzv. G-senzoru) a připravuje dotaz na body zájmu 
(POI) aby následně zobrazil uživateli tyto POI v rámci obrazu z kamery. Veškeré potřebné 
informace jsou získávány ze serveru Layar, který mezi sebou propojuje všechny prvky systému. 
Dotazování na server Layar probíhá prostřednictvím rozhrání Layar Client API. Na serveru Layar 
jsou uloženy pouze statické informace o vrstvě (záhlaví, popis, vnější podoba apod.),  které jsou 
nahrány na server vývojářem nových funkcí prostřednictvím stránek Layar Publishing Website. 
Layar Publishing Website je webové rozhrání, umožňující vývojářům řídit existující vrstvy, a také 
zveřejňovat a testovat nové AR vrstvy. Veškeré dynamické informace, zejména informace o 
seznamu bodů POI se načítají v okamžiku, kdy uživatel načte příslušnou vrstvu. V tomto ohledu 
Layar funguje jako Proxy server k serveru vývojáře. Pro realizaci této komunikace je používán tzv. 
Layar Developer API, tedy programové rozhrání plně otevřené vývojářům (Madden, 2011).    

Základní proces využití platformy Layar se skládá z deseti kroků: 

1  Uživatel spustí prohlížeč augmentované reality Layar na mobilním zařízení, které tuto 
aplikaci podporuje. 

2  Klient Layar posílá dotaz na server Layar. 
3  Na základě dotazu server Layar načte definice vrstev z webových stránek pro publikování 

vrstev. 
4  Server Layar odešle seznam obdržených vrstev, které se zobrazí v klientské aplikaci Layar. 
5  Uživatel načte vrstvu z tohoto seznamu. 
6  Na server Layar bude odeslán dotaz typu getPOI. 
7  Server Layar se spojí s poskytovatelem služeb pro tuto vrstvu. 
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8  Poskytovatel služeb vrací obsah augmentované reality založený na Developer API (getPOI 

odpověď) zpět na server Layar. 
9  Server Layar ověří getPOI odpověď a posílá ji zpět klientské aplikaci Layar. 
10  Klientská aplikace zobrazí getPOI odpověď uživateli. 

Poskytovatel služeb Layar registruje vlastní vrstvu na webových stránkách pro publikování 
vrstev (Layar Publishing Website). Webová služba vytvořená vývojářem musí komunikovat se 
serverem Layar a odeslat řádnou getPOI odpověď, založenou na Layar Developer API. 

Nastavení spojení se serverem Layar se skládá z následujících kroků: 

1. Tvorba webové služby na veřejném webovém serveru. 
2. Do pole „API endpoint URL“ na webových stránkách pro zveřejňování vrstev Layar se 

musí vyplnit URL adresa webové služby. 
3. Nezávisle na tom, kde uživatel načte vrstvu, se posílá dotaz GetPOI na webovou službu 

vývojáře vrstvy. 
4. Na základě parametrů specifikovaných v dotazu GetPOI poskytuje webová služba JSON 

odpověď v souladu s Developer API, jako například informace o bodech POI. 
5. Server Layar ověří odpověď getPOI a odešle ji zpět klientské aplikaci Layar. 
6. JSON odpověď (informace o bodech POI) bude zpracována a výsledek se zobrazí na 

obrazovce mobilního zařízení uživatele. 

Při nahrání vrstvy na server se ukládají všechny potřebné informace o vrstvě: URL ovladače 
(handler) Layar Developer API dotazů pro získávání dynamických informací o POI, data o vzhledu 
vrstvy, textové popisy a tagy, podle kterých lze tuto vrstvu najít v katalogu, území, kde bude tato 
vrstva podporována, sady filtrů, které budou přístupné uživateli a další nastavení (jako je např. 
heslo k uzamčené vrstvě). Hlavním z těchto nastavení je URL adresa ovladače HTTP dotazů na 
straně vývojáře vrstvy, který bude dotazy serveru Layar zpracovávat. Po obdržení všech potřebných 
informací musí ovladač HTTP dotazů vrátit všechna potřebná data, která budou uschovávána 
lokálně v databázi. Pokaždé, když uživatel Layar vybere novou vrstvu, očekává, že body POI budou 
načteny v co nejrychlejším čase. Layar API poskytuje mechanismus rozdělení souhrnů bodů POI 
na několik dílčích souhrnů za účelem zrychlení vizualizace těchto bodů. Standardní předpoklad je, 
že uživatel bude mít možnost pozorovat cca 10 bodů POI na obrazovce najednou. V případě, že 
souhrn bodů POI které odpovídají vyhledávacím kritériím, bude větší než 10, může vývojář této 
vrstvy v odeslané JSON odpovědi uvést speciální klíč, ukazující, že zbytek bodů může být načten 
zvláštním dotazem. Příliš velké množství bodů totiž odpoutává pozornost uživatele a překáží 
zpracování a vnímaní získaných informací (Layar, 2014). 

Vývojář nahrává fixní informace o vrstvě prostřednictvím webového rozhrání Layar 
Provisioning WebSite. Veškeré informace nahrané vývojářem jsou tak uloženy na serveru Layar a 
jsou dostupné pro mobilního uživatele. Kromě toho je prostřednictvím webového rozhraní 
určována fixní sada filtrů spojených s vrstvou.  

Jak již bylo zmíněno, prostřednictvím webového rozhraní lze na server Layar načíst pouze 
statické informace o vrstvě. Dynamické informace lze načíst v reálném čase pomocí webové služby 
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dodávané vývojářem vrstvy. Odkaz na tuto webovou službu vývojář uvede v průběhu prvního 
nahrávání informací o vrstvě přes webové rozhraní. 

Vrstva může být dostupná ve dvou režimech – testovacím a veřejném. Testovací režim se 
používá pouze v průběhu vývoje. Vytvářená vrstva je dostupná vývojáři se speciálně vytvořeným 
klíčem. Po  zveřejnění se vrstva objeví ve speciálním repositáři Layar a je tak dostupná pro všechny 
uživatele Layar. 

Dynamické informace o vrstvě se načítají v reálném čase ze serveru vývojáře. Rozhraní 
komunikace serveru Layar s webovou službou, kterou dodává vývojář vrstvy je otevřené a dobře 
zdokumentované. Pro dotazování na informace o bodech POI spojených s aktuální polohou je 
používán protokol HTTP. Například HTTP GET je dotazem na GetPointsOfInterest. Všechny 
dotazy webové služby musí být v souladu s architekturou REST.  

Jako formát odpovědi ze serveru vývojáře vrstvy Layar API se v současnosti rozumí pouze 
formát JSON. V následujícím textu budou postupně popsány jednotlivé prvky a funkce Layar API.  

3.1 RESTful volání 

Veškerá volání jsou typu RESTful, proto podporují architekturu REST. Všechny dotazy jsou 
prováděny za použití normalizovaných parametrů dotazů, které musí být v souladu s následujícími 
pravidly: 

1. Shromažďují se parametry GET dotazu.  
2. Parametry jsou řazeny podle názvu pomocí uspořádání lexikogeografických bajtových 

hodnot.  
3. Sběr parametrů do řetězců probíhá: 
- Podle jména a hodnoty s oddělovačem znaků ‘=’ (ASCII kód 61) 
- Pro parametry, obsahující více než jednu hodnotu, sbírá hodnoty do řetězců s oddělovačem 

znaků ‘+’.  
- Dvojicemi s  oddělovačem znaků ‘&’ (ASCII kód 38) 
4. V případě, že parametry obsahují řetězce s kódováním UTF-8, musí být nahrazeny 

příslušnými %HH hodnotami.  
5. URL vrací řetězec parametrů. 

3.2 Formát odpovědí GetPOI 

Jak již bylo zmíněno Layar API podporuje formát odpovědí JSON. JSON (JavaScript Object 
Notation) je strojově čitelný formát přenosu dat využívající konvencí odvozených 
z programovacích jazyků patřících k rodině C. JSON je postavený na dvou univerzálních datových 
strukturách: 

1. Kolekci dvojic název-hodnota reprezentovaných jako uživatelem definované objekty. 
2. Uspořádaným seznamem hodnot reprezentovaných pomocí  pole.  
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Datové separátory JSON jsou identické s těmi, které jsou používány v JavaScript k reprezentaci 

datových struktur jako jsou řetězce a pole. To umožňuje snadnější přístup k datům než v případě 
použití XML, jako tomu je u mobilní AR aplikace Wikitude. JSON je méně „mnohoslovný“ formát 
ve srovnání s XML a postrádá určité vlastnosti, které jsou k dispozici u posledně jmenovaného 
formátu. Například jmenné prostory (namespaces), umožňující používat a kombinovat identické 
kusy informací v různých kontextech v XML, nejsou ve formátu JSON k dispozici. Konvertování 
z formátu XML do formátu JSON může představovat složitý úkol v případě rozlišování mezi 
skutečnou hodnotou atributů a textem mezi tagy, protože JSON definice jsou vytvářeny 
s dvojtečkami. 

3.3 GetPOI dotazy 

GetPOI volání je používáno jako dotaz na zájmové body POI, které budou zobrazeny u příslušné 
vrstvy. Jednotný identifikátor zdroje (URI) má následující podobu: http://<poiURL>?<parametry>.  

Příklad dotazu: 
http://timemachine.comuv.com/aug3/service1.php?lang=en&countryCode=%2A%2A&userId=5
9417d6960458bbddac71dc7b797c4089a92dac8&lon=14.4586202662&version=8.5&radius=20
00&lat=50.0771823113&layerName=pkdiplomka29fwy&accuracy=100 

HTTP záhlaví dotazu: 

User-Agent: Agent uživatele je nastaven klientem ve formátu: Layar/x.y[název OS] ([Značka] 
[Model]), například: Layar/8.4 iPhoneOS/3.1.2. (Apple iPhone3GS) apod.  

poiUrl: 

URL koncového bodu API poskytovatele POI služby (vývojáře vrstvy POI). Je definováno na 
webových stránkách pro publikování vrstev.  

Parametry GetPOI dotazu: 

userID – povinný parametr ve formátu string. Unikátní ID koncového uživatele, 
anonymizovaný hash-kód. Toto ID je generováno jedenkrát, když se Layar aplikace nainstaluje do 
zařízení. Při aktualizací aplikace se nemění. Nové ID číslo se generuje pouze tehdy, když je 
aplikace zcela odstraněná z přístroje a nahrazená aplikací novou. Příklad: userid=1234567891. 

layerName – povinný parametr ve formátu string. Identifikátor vrstvy, definovaný na 
publikačním webu. Unikátní jméno, používané pro identifikací vrstvy. Příklad: 
layerName=pkdiplomka122. 

version – povinný parametr ve formátu string. Indikuje verzi API, kterou používá chytrý 
telefon. Vývojář vrstvy může použit tento parametr v  případě, že chce rozhodnout, která z odpovědí 
JSON musí být vracená. Stejná vrstva tak může pracovat s různými verzemi aplikace a různými 
zařízeními s optimalizovaným výkonem. Příklad: version=5.4 
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lat a lon – povinné parametry ve formátu decimal. Zeměpisná šířka a délka aktuální polohy 

uživatele  (Souřadnice GPS). Příklad: lat=50.0771823113, lon=14.4586202662. 

countryCode – povinný parametr ve formátu string. Kód státu, na jehož území se nachází 
uživatel. Příklad: countryCode=CZ 

lang – povinný parametr ve formátu string. Nastavení jazyka na mobilním zařízení uživatele. 
V současné době je podle normy ISO 639-1. Příklad: lang=CZ 

action – povinný parametr ve formátu string. Říká poskytovateli bodů POI, zda klient žádá o 
úplné obnovení vrstvy, nebo jen o aktualizaci. Může být vyvoláno parametrem obnovení 
(fullRefresh) v odpovědi getPOI nebo příkazem “action=update”. Výchozí akce = refresh.  Příklad: 
action=update. 

accuracy – nepovinný parametr ve formátu string. Přesnost aktuální polohy uživatele. Přesnost 
nemusí být uvedena, jestliže je používáno pevné umístění uživatele (prvek na straně vývojáře). 
Příklad: accuracy=40.  

RADIOLIST – nepovinný parametr ve formátu string. Volitelné id odpovídající hodnotě ze 
seznamu radio tlačítek, vybraných uživatelem v aplikaci na mobilním zařízení. Příklad: 
RADIOLIST=1001.  

SEARCHBOX, SEARCHBOX_n – nepovinné parametry ve formátu string. Hledaný výraz 
zadaný uživatelem. V případě více vyhledávacích polí definováno jako _2, _3. Příklady: 
SEARCHBOX=bar, SEARCHBOX_2=foo. 

CUSTOM_SLIDER, CUSTOM_SLIDER _n – nepovinné parametry ve formátu float/integer. 
Hodnota posuvníku vybraného uživatelem. V případě více posuvníků definováno jako _2, _3. 
Příklady: CUSTOM_SLIDER =44.1, CUSTOM_SLIDER _2=11.  

radius – nepovinný parametr ve formátu integer. Hodnota poloměru oblasti vyhledávání 
zvolené uživatelem pomocí RANGE_SLIDER (jednotky: metry). Může být také použit flexibilní 
poloměr, který musí být vracen v JSON odpovědi. Příklad: radius=1500.  

CHECKBOXLIST – nepovinný parametr ve formátu string. Hodnota (hodnoty) vybraných 
zaškrtávacích políček: větší množství hodnot lze definovat oddělené čárkami. Příklad: 
CHECKBOXLIST =4,5,11.  

localCountryCode – kód státu, na jehož území je aktuální poloha mobilního zařízení uživatele. 
Záleží na zemi aktuální polohy uživatele. Není-li k dispozici (např. pro IPhone nebo chybí SIM 
karta), aplikace se pokusí zjistit aktuální stát na základě GPS polohy uživatele (zpětné geokódovací 
vyhledávání). Toto nemusí úspěšně proběhnout v pohraničních oblastech.  Příklad: 
localCountryCode=CZ. 
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alt – nepovinný parametr ve formátu integer. Aktuální výška uživatele. Není vždy k dispozici. 

Záleží na GPS přístroji. Jednotka  m.n.m.  Příklad: alt=774.4 

3.4 GetPOI odpovědi 

Obr. 5 Strom GetPOI odpovědi (Zdroj: Layar, 2014) 

Parametry Root JSON odpovědi: 

layer – povinný parametr ve formátu string. Název vrstvy, pro kterou se vracejí body POI. 
Unikátní jméno vrstvy registrované na publikačním webu. Layar server používá jméno vrstvy 
k identifikaci poskytovatele POI služeb. Příklad: “layer” : “pkdiplomka123”. 

hotspots  – povinný parametr ve formátu pole objektů POI (array). Řada vracených objektů POI 
v odpovědi na dotaz getPOI. Každý objekt POI může obsahovat různé parametry. V případě, že 
nebudou vraceny žádné POI, tato řada bude prázdná.  

errorCode – povinný parametr ve formátu integer. Pokud se vyskytne chyba, bude označena 
příslušným chybovým kódem. Vývojář vrstvy může používat kód 0 a od 20 do 30.  0 = „ok“, nenašla 
se žádná chyba. Data jsou k dispozici v dalších polích. Kódy 20-29, mohou být použity pro odeslání 
chybové hlásky. Řetězec chyby se zobrazí jako zpráva na obrazovce uživatele. Kód 30 lze použit 
v případě, pokud vrstva vyžaduje autentifikaci uživatele. Příklad: "errorCode": 0.  

errorString – povinný parametr ve formátu string. Pro každý kód chyby může vývojář vrstvy 
nastavit vracení vlastní chybové hlásky, která se zobrazí na obrazovce mobilního zařízení 
uživatele. Maximální délka hlášky je 80 znaků. Příklad: "errorString": “Nenašli se žádné POI. 
Zvyšte prosím oblast vyhledávání a zkuste načíst body znovu”.  

radius – nepovinný parametr ve formátu integer. Specifikuje poloměr vyhledávání, pokud dotaz 
getPOIs obsahuje hodnotu „no radius“. Místo nastavení pevného rozsahu oblasti pro vyhledávání 
vývojář vrstvy může nastavit vracení hodnoty poloměru vyhledávání v odpovědi. Jednotka: metry. 
Příklad: "radius" : 1000.  
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refreshInterval – nepovinný parametr ve formátu integer. Říká aplikaci Layar po kolika 

vteřinách provést další dotaz getPOIs. Výchozí hodnota je 300 vteřin. Minimální hodnota = 10. 
Příklad: "refreshInterval": 60.  

refreshDistance  – nepovinný parametr ve formátu integer. Definuje vzdálenost (v metrech) 
kterou musí uživatel překročit, aby aplikace Layar provedla nový getPOIs dotaz. Defaultní 
vzdálenost je 100 metrů. Minimální hodnota = 3. Příklad: "refreshDistance": 30.  

fullRefersh – nepovinný parametr ve formátu boolean. Sděluje aplikaci typ obnovení, které má 
být provedeno: 

- případ true: celá vrstva se obnoví, nové obdržení body POI nahradí stávající body POI.  
- případ false: odpověď getPOIs pouze aktualizuje stávající body POI. Vracené body POI se 

tak přidají (neznámé ID) nebo nahradí (známé ID) stávající body POI. Příklad: "fullRefresh": true. 

biwStyle – nepovinný parametr ve formátu string. Definuje určitou formu pro styl okénka BIW 
(rozšířené „classic“ nebo zkrácené „collapsed“). Výchozí hodnota = null. Příklad: "biwStyle": 
"collapsed". 

3.4 JSON odpověď – objekt hotspots 

Obr. 6 Strom JSON odpovědi pro objekt hotspots (Zdroj: Layar, 2014) 
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Parametry objektu hotspots v JSON odpovědi: 

anchor – povinný parametr ve formátu string nebo JSON slovník. Označuje polohu bodu POI. 
Příklad:  

"anchor": {"geolocation " : "geolocation": {“lat”: 50.1112, “lon”: 10.12 } } 

"anchor" : "geo: 50.1112, 14.5".  

geolocation jako JSON slovník. Geografická poloha souřadnic bodu POI. Parametry „lat“ a 
„lon“ jsou povinné. Parametr „alt“ je volitelný. lat/lon/alt – desetinná hodnota GPS souřadnic 
šířky/délky/výšky bodu POI. Příklad: 

text – povinný JSON slovník. Popisný text o POI, který se zobrazí v BIW. Každý POI v Geo 
vrstvě má krátký informační widget (BIW), který lze použít pro zobrazení textu popisujícího POI. 
Obsahuje tři parametry: název (title), popis (description) a poznámku pod čárou (footnote).  

title – povinný parametr ve formátu string. Tvoří Název POI. První řádek BIW dialogu 
v uživatelské aplikaci. Má větší písmo a používá barvu textu pro nápis, definovanou vývojářem na 
publikačním webu. 

description – nepovinný parametr ve formátu string. Tvoří hlavní obsah BIW. 

footnote - nepovinný parametr ve formátu string. Tvoří poslední řádek BIW. Jeden řádek v dolní 
části BIW. Má malé písmo a používá BIW barvu pro poslední řádek, definovanou vývojářem na 
publikačním webu. 

actions – nepovinný parametr ve formátu pole pro objekty akcí. Umožňuje definovat akce na 
úrovni jednotlivých POI. Každý bod POI může obsahovat vlastní akce.  Výchozí hodnota: empty 
array, []. 

imageURL – nepovinný parametr ve formátu string. Obrázek, který se zobrazí v BIW 
jednotlivých bodů POI. Výchozí hodnota: null.  

showSmallBiw - nepovinný parametr ve formátu boolean. Říká aplikaci, zda je zapotřebí 
zobrazit malý BIW dialog pokud je zvolen konkrétní POI. Příklad: "showSmallBiw" : true. 

transform – nepovinný slovník JSON pro pokročilé nastavení polohy objektu na obrazovce 
mobilního zařízení. Několik faktorů lze použít pro transformaci objektů v průběhu vizualizace na 
obrazovce mobilního zařízení, zejména měřítko (scale), otáčení (rotation) a posunutí (translate).  

translate – nepovinný JSON slovník pro přesun bodu POI na jiné místo od jeho kotevní pozice. 
Používá se pro posun objektu na jiné místo v rámcích souřadnicového systému. Jednotka 
vzdálenosti: metr.  

scale – nepovinný parametr ve formátu decimal. Multiplikační faktor pro měřítko objektů. 
Příklad: "scale": { 2.0 }. 

Po seznámení se s uvedenými parametry architektury Layar API lze přistoupit ke sběru a 
přípravě dat, které budou použity v následně vytvořené vrstvě. 
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KAPITOLA 4 

Data a metodika 

4.1 Sběr a příprava dat 

Pro tvorbu AR vrstvy bodových prvků a následnou vizualizaci byly vybrány bankomaty ve třech 
vybraných městských částech Prahy (obr. č. 7). Bankomaty jsou obvyklými technickými prvky na 
městských ulicích, jsou zastoupeny ve všech částech Prahy a většina obyvatel tato zařízení 
pravidelně používá k různým úkonům (výběr hotovosti, platba složenek, dobíjení telefonu apod.). 
Díky hojnému rozšíření v síti městských ulic a vysoké míře společných rysů se bankomaty jeví 
jako vhodné objekty pro bodovou prezentaci v rámci digitální mapy a vizualizaci prostřednictvím 
augmetované reality. V rámci této diplomové práce byly zvoleny také proto, že jsou přirozeně 
vnímány jako bodové prvky v geografickém informačním prostředí, a také pro přehlednost 
následné klasifikace. 

Obr. 7 Rozložení POI v m. č. Praha 2, 3 a 10 (Zdroj: vlastní tvorba) 

Zdrojem informací o umístění bankomatů a popisových informací byly webové stránky 
jednotlivých provozovatelů bankomatů a portál kurzy.cz, které obsahují informace o geografických 
souřadnicích a adresách jednotlivých objektů. Celkem se v rámci vybraných městských částí 
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v okamžiku tvorby daného projektu nacházelo 174 bankomatů, z toho 52 území městské části Praha 
2, 33 na území Prahy 3 a zbylých 89 na území Prahy 10. Zvolené bankomaty mají 11 různých 
provozovatelů z řad největších českých bank. Bankomaty lze podle účelu využití rozdělit na 
výběrové a vkladové, dále podle dostupnosti v různých časových dobách na nepřetržitě dostupné 
(většinou jde o zařízení umístěná venku nebo v uzamykatelných místech dostupných klientům) a 
přístroje s omezenou dobou provozu. Každý objekt/bankomat byl v terénu fyzicky zkontrolován a 
zároveň byly shromážděny informace o umístění, dostupnosti, adresách a jiných charakteristikách 
objektů.  

Důležitou roli pro AR vizualizaci a senzorový tracking hraje přesná lokalizace bodu v terénu, 
tj. správné určení geografických souřadnic umístění objektů. Poloha každého bodu byla 
zkontrolována pomocí GPS na mobilním telefonu. Průměrná přesnost GPS zařízení u použitého 
telefonu iPhone 5 v prostředí pražské městské zástavby je cca 12 m a byla určena na základě 20 
měření v kontrolních bodech a srovnání výsledku se souřadnicemi těchto bodů v mapě od Google.  

Informace o přesnosti zařízení byly použity jako kritérium pro nastavení vrstvy v příslušné časti 
této práce, a také pro výběr prahové hodnoty vzdálenosti mezi dvěma nebo více nejbližšími objekty, 
pří jejíž překročení lze body reprezentující tyto objekty sloučit do jednoho prvku. Tato prahová 
hodnota je 15 metrů. Sloučení blízkých sobě bodů bylo prvním generalizačním krokem pro 
následnou vizualizaci. 

Obr. 8 Příklad blízkých objektů, překračujících prahovou hodnotu blízkosti (Zdroj: vlastní tvorba) 

Z webových stránek jednotlivých provozovatelů byly získány popisové informace k objektům. 
Mezi tyto informace patří zejména provozní doba jednotlivých objektů, adresy a informace 
umístění některých dalších objektů, které nebyly k dispozici v předchozích zdrojích. Sebrané 
informace byly následně roztříděny a vloženy do .xls tabulky, která byla částečně převedená 
do SQL příkazů pro přípravu tabulek databáze.  
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4.2 Tvorba vrstvy augmentované reality 

4.2.1 Registrace vrstvy 

Prvním krokem tvorby vrstvy je registrace vrstvy na publikačních webových stránkách Layar. Po 
registraci vývojáře a přihlášení do vývojářského účtu musí být definována nová vrstva stisknutím 
tlačítka „New layer“ v části „My Layers“. Zadává se jméno vrstvy a vybere se možnost „Geo 
Layer“. Vývojář je dále přesměrován na editační rozhrání nové vrstvy. Editační rozhrání obsahuje 
šest částí. V každé části je zapotřebí definovat vlastní nastavení.  

V první části „Overview“  v poli „Layer title“ lze definovat název vrstvy, který bude dostupný 
uživateli při načtení dostupných vrstev ve vybrané lokalitě, nebo v závislosti na zvolených 
vyhledávacích kritériích.  V této části je také k nahlédnutí neměnitelné jméno vrstvy, které je 
definováno automaticky a použije se v následně vytvořených skriptech. Pro tento projekt bylo 
vygenerováno jméno vrstvy „pkdiplomka29fwy“. V přehledové části „Overview“ lze také nastavit 
ikonku vrstvy, která se zobrazí uživateli vedle názvu vrstvy a také změnit typ vrstvy. Následně lze 
nastavit seznam zemí, na jejichž území uživatel bude moci tuto vrstvu načíst.  

Záložka „API“ je zásadně důležitá. V poli „API URL“ musí být specifikována URL adresa 
webové služby, která bude poskytovat informace o bodech POI uložených v databázi a zajišťovat 
veškerou mechaniku vrstvy. Dále se vybere minimální verze Layar API (pole „Minimum API 
Version“). Minimální verze API specifikuje verzi aplikace Layar, která je požadována pro 
zobrazení obsahu vrstvy. Pro tento projekt byla zvolená předposlední API verze 8.3. V záložce 
„API“ lze také nastavit OAuth autentizaci.  

Ve třetí záložce „Metadata“ budou definována metadata vrstvy, kategorie („Category“), tagy 
(„Tags“), jméno vlastníka („Publisher“), krátký a dlouhý popis („Short/Long Description“). 
Informace o kategorii a tagy pomáhají uživateli najít vrstvu přes vyhledávání v aplikaci. Každý tag 
musí být oddělen čárkou nebo mezerou. Maximální množství tagů je 15. Informace z polí krátkého 
a dlouhého popisu budou viditelné uživateli na obrazovce mobilního zařízení.  

V další záložce „Graphics“ lze nastavit grafické prvky pro nejjednodušší vizualizaci bodů POI 
a informačních oken. Součástí daného projektu je tvorba pokročilejších grafických prvků a funkcí 
pro vizualizaci bodů POI v závislosti na různých kritériích proto část nastavení grafiky bodů POI 
na webových stránkách Layar zůstane zcela nedotčená.  

V záložce Nastavení („Settings“) lze definovat různé typy filtrů pro snadnější vyhledávání 
potřebných bodů POI. Pro tuto vrstvu bylo specifikováno několik různých filtrů. Mechanika 
fungování všech filtrů bude definována ve webové službě a popsaná v další části této kapitoly.  

Poslední záložkou je Oprávnění („Permissions“). V této části lze nastavit práva nového správce 
vrstvy nebo poslat pozvánku uživateli s „read-only“ oprávněním. 

Po dokončení registrace AR vrstvy následovala příprava základní databáze bodů POI pro tuto 
vrstvu.  
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4.2.2 Příprava základní databáze 

V této fázi projektu byla připravena databáze, kde jsou uloženy informace o bodech POI, objektech 
(ikonkách), transformacích těchto objektů a akcích. V tomto projektu byla použitá MySQL 
databáze, jejíž správa probíhá v programovém nástroji phpMyAdmin prostřednictvím webového 
rozhrání a jednotlivých SQL příkazů. Pro tvorbu databáze bylo využito nástrojů bezplatného 
hostingu „000webhost.com“, který umožňuje správu databází. Objektově orientovanou databázi 
lze vytvořit pomocí webového rozhraní poskytovatele hostingových služeb, nebo s použitím 
MySQL příkazu, který lze provést například přes PDO rozhrání: 

$sql = "CREATE DATABASE a3183018_x1"; 

if ($conn->query($sql) === TRUE) { 

    echo "Database created successfully"; 

} else { 

    echo "Error creating database: " . $conn->error; 

} 

$conn->close(); 

Po vytvoření databáze její správa probíhá prostřednictvím rozhrání phpMyAdmin. První 
tabulkou v databázi bude tabulka obsahující informace o bodech POI. Tabulku POI lze vytvořit 
přes webový formulář v phpMyAdmin nebo jednoduchým SQL příkazem. 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `POI` ( 

  `id` varchar(255) NOT NULL, 

  `footnote` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `title` varchar(150) NOT NULL, 

  `lat` decimal(13,10) NOT NULL, 

  `lon` decimal(13,10) NOT NULL, 

   ... 

  `poiType` enum('geo','vision') NOT NULL DEFAULT 'geo', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

V dalším kroku do tabulky POI jsou vkládány vkládají informace o jednotlivých bodech zájmu. 
Vyvářet záznamy v tabulce lze prostřednictvím rozhrání phpMyAdmin nebo následujícím SQL 
příkazem: 

INSERT INTO `POI`  

(`id`, `footnote`, `title`, `lat`, `lon`, `imageURL`, `description`, 

`biwStyle`, `alt`, `doNotIndex`, `showSmallBiw`, `showBiwOnClick`, `poiType`)  

VALUES 

('geo_1', 'pobočka ČSOB', 'ČSOB/Poštovní spořitelna', '50.0894161000', 

'14.4680002000', 'http://timemachine.comuv.com/aug3/media/csob_img.png', 

'Biskupcova 1745/7, Praha 3', 'classic', NULL, 0, 1, 1, 'geo'); 
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Obr. 9 Struktura základní tabulky POI (Zdroj: vlastní tvorba) 

Záznam obsahuje ID bodů zájmu jako primární klíč tabulky, umístění bankomatu jako hodnotu 
atributu footnote, název banky, která provozuje bankomat jako hodnotu atributu title, zeměpisnou 
šířku a zeměpisnou délku bankomatu jako hodnoty atributů lat a lon, URL adresu obrázku s logem 
banky, který se zobrazí v informačním okně ke každému bodu POI jako atribut imageURL, adresu 
umístění jednotlivého bankomatu obsazenou v atributu description. Ostatně záznamy obsahují 
informace o stylu BIW (biwStyle), nadmořské výšce bodu (atribut alt, výchozí hodnota NULL). 
Hodota atributu doNotIndex říká aplikaci, zda je nebo není potřeba zahrnovat příslušný POI do 
výsledků výpočtů. Atributy showSmallBiw, showBiwOnClick a poiType specifikují výchozí vzhled 
BIW, zobrazení BIW po stisknutí ikonky příslušného bodu POI na obrazovce mobilního zařízení a 
typ bodu POI („geo“ nebo „vision“). 

Celkově v této fázi tabulka POI obsahuje 174 záznamy pro každý bod POI s unikátním 
primárním klíčem, souřadnicemi a popisovými informacemi. Dále následuje krok, jehož výsledkem 
je zprovoznění základní  vrstvy a ověření funkčnosti databáze pomocí testovacího prostředí na 
webových stránkách Layar. 

4.2.3 Tvorba základního skriptu webové služby vrstvy 

Poté, co byla vytvořená základní tabulka s body POI je na řadě tvorba základního skriptu, který 
bude fungovat jako webová služba řídící chování vrstvi a její interakci s databázi. Skript bude 
načítat informace o bodech POI a vracet zpět získané informace do platformy Layar. Jak již bylo 
zmíněno v předchozí kapitole, webový server nemůže být hostován na localhostu a webová služba 
stejně jako databáze musí být uložena na veřejném webovém serveru, jakmile vznikne potřeba 
komunikace webové služby se serverem Layar. Vracené informace o POI musí být formátovány 
do JSON. Důležitým aspektem je podpora verze PHP uživatelským hostingem. V případě použití 
PHP verze 5.2 nebo vyšší datový formát JSON je podporován nativně. V jiných případech JSON 
řetězec musí být konstruován programovým způsobem. Pro tento projekt použitá bezplatná verze 
hostingu podporuje PHP 5.5, proto je zcela vhodná pro budování webové služby. 
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4.2.3.1 Nastavení připojení k databázi 

Pro začátek byl vytvořen první PHP sobor s názvem config.inc.php obsahující informace o 
konfiguraci databáze. V tomto souboru je potřeba definovat proměnné pro připojení k MySQL 
databázi. Proměnná DBHOST definuje název hostitelského serveru, DBDATA definuje název 
databáze, DBUSER definuje jméno uživatele databáze a DBPASS definuje uživatelské heslo k 
databázi. 

Kód s informacemi pro připojení k databázi může vypadat následujícím způsobem.  

<?php 

  define('DBHOST', 'mysql6.000webhost.com'); 

  define('DBDATA', 'a3183018_x1'); 

  define('DBUSER', 'a3183018_x1'); 

  define('DBPASS', 'zde se uvede heslo k databazi'); 

?> 

4.2.3.2 Základní skript webové služby 

Po zprovoznění připojení k databázi následuje budování hlavního skriptu, který bude vyvolávat 
server Layar. V poli „API URL“ v nastaveních vrstvy je zapotřebí uvést adresu PHP souboru s tímto 
skriptem. Pro tento projekt skript bude mít název service1.php a bude umístěn v URL adresáři 
http://timemachine.comuv.com/aug3/. 

V hlavním skriptu je potřeba zkonstruovat následující akce: 

1. Čtení getPOIs dotazu 

2. Připojení k MySQL databázi 

3. Provedení dotazu na databázi pro získání informací o bodech POI 

4. Konstruování odpovědi JSON 

5. Zápis do formátu JSON 

4.2.3.2.1 Čtení getPOIs dotazu 

Založený na definici vytvořené vrstvy HTTP GET dotaz s definovanými parametry se posílá na 
POI URL. Základní podoba dotazu GetPOI je následující: 

http://timemachine.comuv.com/aug3/service1.php?lang=en&countryCode=%2A%2A&userId=5
9417d6960458bbddac71dc7b797c4089a92dac8&lon=14.4161322943&version=8.4&radius=15
00&lat=50.0868055028&layerName=pkdiplomka29fwyaccuracy=20 

Z uvedeného dotazu lze přečíst následující informace. Dotaz na webovou službu service1.php 
byl odeslán z anglické verze (lang=en) webového testovacího prostředí Layar uživatelem s jistým 
uživatelským ID (userId=59417d6...), který se nachází na území České republiky 
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(countryCode=%2A%2A) a jeho souřadnice (lat=50.08... a lon=14.41...) přesně odpovídají poloze 
ve všeobecné studovně Národní knihovny ČR v pražském Klementinu. Uživatel používá Layar API 
verzi 8.4, poloměr vyhledávaní bodů POI je 1500 metrů (radius=1500), předpokládaná přesnost 
stanovené polohy uživatele je 20 m (accuracy=20) a dotaz byl odeslán na vrstvu s názvem 
pkdiplomka29fwy (layerName=pkdiplomka29fwy). 

Zpočátku do pole (array) musí být vloženy potřebné parametry z dotazu getPOI. Jedná se o 4 
parametry: layerName, lat, lon a radius. Specifikace těchto parametrů je uvedena v části 3.3. 
kapitoly 3. Uvedené parametry z GetPOI dotazu se vloží do asociativního pole s názvem 
$requestParams. Zpočátku musí být vytvořeno pole s názvem $keys a do něj se vkládají potřebné 
názvy parametrů. 

$keys = array('layerName', 'lat', 'lon', 'radius'); 

Poté probíhá inicializace prázdného asociativního pole a volání funkce getRequestParams() 

$requestParams = array();  

$requestParams = getRequestParams($keys); 

Poté se použije globální proměnná php $_GET a načtou se hodnoty těchto parametrů. Potřebné 
parametry jsou uloženy v asociativním poli $requestParams, které obsahuje název parametru jako 
klíč a hodnotu parametru jako hodnotu. Vytvoří se uživatelská funkce getRequestParams(), která 
vloží potřebné parametry getPOI dotazu a jejich hodnoty do asociativního pole. Argumenty v poli 
potřebných parametrů jsou předávány v dotazu getPOI. Funkce vrací asociativní pole obsahující 
parametry dotazu a jejich hodnoty. 

function getRequestParams($keys) { 

  $paramsArray = array(); 

  try { 

Načítají se hodnoty parametrů pomocí $_GET a vkládají se do pole $value s názvem parametru 
jako klíčem.  

    foreach( $keys as $key ) { 

      if ( isset($_GET[$key]) ) 

        $paramsArray[$key] = $_GET[$key];  

      else  

        throw new Exception($key .' param is not passed in GetPOI req.');} 

    return $paramsArray;}  

  catch(Exception $e) {    echo 'Message: ' .$e->getMessage();}} 

4.2.3.2.2 Připojení k MySQL databází 

Dalším krokem je nastavení připojení k  MySQL databázi a výběr databáze obsahující tabulku 
s body POI. Pro formalizaci připojení k databázi se použije PHP extenze PDO. PDO rozhraní 
reprezentuje spojení mezi PHP a databázovým serverem.  

Provede se připojení k předdefinované databázi.  
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$db = connectDb(); 

Konfigurační informace jsou uloženy v souboru config.inc.php.  

function connectDb() { 

  try { 

    $dbconn = 'mysql:host=' . DBHOST . ';dbname=' . DBDATA ;  

    $db = new PDO($dbconn , DBUSER , DBPASS , 

array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES utf8')); 

Pro výjimky je nastaven chybový režim. Dostáváme tak rozšířené informace o chybě spojené 
s poslední operací v databázi.  

    $db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE , PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

     return $db; } 

  catch(PDOException $e) { 

    error_log('message:' . $e->getMessage());}} 

Pokud je databáze úspěšně připojena, vrátí se „handler“ připojení k databázi, který bude 
přiřazen k $db. V opačném případě se vyvolá výjimka.  

4.2.3.2.3 Provedení dotazu na databázi pro získání informací o bodech POI 

Jakmile je databáze připojená, webová služba může získat potřebné informace o bodech POI 
pomocí funkce getHotspots(). Funkce má dva hlavní úkoly: 

1. Vytvořit SQL příkaz k načtení informací o bodech POI z příslušné tabulky 
2. Analyzovat („parsovat“) získané informace o bodech POI. Roztřídit načtené informace o 

bodech POI a vložit je do asociativního řádku $response[“hotspots”].  

Funkce bude načítat výhradně body, které jsou definovaný uvnitř oblasti vyhledávaní. Oblast 
vyhledávaní je určena parametrem radius, což je poloměr kružnice kolem uživatele mobilního 
zařízení, vraceným na základě dotazu GetPOI. Pro úsporu místa na obrazovce mobilního zařízení 
a zmenšení výpočtového zatížení bude funkce vracet pouze 50 nebo méně nejbližších vybraných 
bodů POI. Pro každý bod POI budou vráceny pouze povinné a nepovinné parametry, jejichž 
hodnota se bude pro určitý POI objekt lišit od hodnoty výchozí. 

4.2.3.2.4 Výpočet vzdáleností mezi dvěma body na kouli 

Vzdálenost ve funkci getHotspots se počítá jako parametr distance. Vzdálenost od bodu POI 
k poloze uživatele se vypočte v metrech. Úkol výpočtu vzdáleností mezi dvěma body na kouli je 
celkově sám o sobě docela zajímavý. Jedna z aproximací tvaru Země prezentuje planetu jako 
elipsoidický objekt s jednou kratší poloosou. Pro usnadnění výpočtu je třeba použít zjednodušení 
vycházející z předpokladu, že planeta Země je sférického tvaru a proto je možné aplikovat pravidla 
sférické trigonometrie, zejména jedné z formulí výpočtu vzdálenosti mezi dvěma body na kouli 
(délky ortodromy). Při použití u menších vzdáleností platí klasická formule pro výpočet délky (d) 
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ortodromy, kde [φ1, λ1] a [φ2, λ2] jsou souřadnice krajních bodů ortodromy, σ její středový úhel a 
R je poloměr Země.  

 

  𝜎 = arccos sin 𝜑+ ∗ sin 𝜑- + cos 𝜑+ ∗ cos 𝜑- ∗ cos 𝜆- − 𝜆+    (1) 

 

𝑑 =
2𝜋
360

∗ 𝜎 ∗ 𝑅 

 

Při její aplikaci v počítačových systémech s nízkou přesnosti pohybové řadové čárky dochází 
k velké chybě v zaokrouhlení (např. pokud dva body na zemském povrchu jsou kilometr vzdálené, 
kosinus středového úhlu se rovná 0,99999999). Pro moderní 64-bitové čísla s pohyblivou řádovou 
čárkou sférický zákon kosinové věty nevrací závažné chyby zaokrouhlení pro vzdálenosti větší než 
několik metrů na zemském povrchu. Haversine formula je numericky lépe použitelná pro malé 
vzdálenosti. Jelikož jsou v tomto projektu veškeré výpočty prováděny pro menší vzdálenosti, 
používám právě Haversine formuli: 

 

  ∆𝜎 = 2arcsin sin- 9:;9<
-

+ cos𝜑+cos𝜑-sin-
∆=
-

   (2) 

 

𝑑 =
2𝜋
360

∗ 𝜎 ∗ 𝑅 

 

kde, [φ1, λ1] a [φ2, λ2] jsou zeměpisné šířky a délky dvou geografických bodů v radiánech a ∆σ je 
uhlový rozdíl. Vzdálenost se zjistí jako uhlový rozdíl a násobí se poloměrem Země.  

V rámcích funkce getHotspots je vytvořen SQL dotaz pro načtení bodů POI, u nichž je hodnota 
atributu poiType „geo“ a vzdálenost mezi těmito body POI a uživatelem je uvnitř okruhu (parametr 
radius) vraceného z dotazu GetPOI. Vyberou se tak 50 bodů POI, které jsou nejblíž uživateli.  

function getHotspots ($db, $value) { 

Pro přípravu SQL příkazu se použíje PDO::prepare() rozhrání. PDO::prepare() připravuje 
příkaz k vykonání a vrací objekt příkazu. Dříve se v PHP komunikaci používaly prosté 
mysql_query funkce, kterým se přidávali SQL dotazy, a tyto funkce je vyvolávaly. Tím ale vznikalo 
nebezpečí, že případný útočník modifikuje SQL dotaz (tzv. SQL injection). Právě za účelem 
prevence proti SQL injection  útokům je použit příkaz PDO.  

$sql bude vracen jako objekt PDO příkazu. Vyberou se parametry id, imageURL, title, 
description a footnote, lat a lon: 

$sql = $db->prepare( " 

              SELECT id, imageURL, title,description,footnote, lat, lon, 
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Proběhne výpočet vzdáleností (distance) na základě výše zmíněné Haversine formule. 

Parametry :lat1, :lat2, :long a :radius jsou definované markery parametrů, do kterých budou 
vkládány skutečné hodnoty pří provedení příkazu.  Výsledek musí být násoben 4 konstantami. Jsou 
to konstanty pro převod hodnot z mílí na kilometry, ze stupňů na vteřiny, z kilometrů na metry a 
z anglických mílí na míle nautické.  Jedna míle se přibližně rovná 1,609344 km, jeden stupeň se 
rovná 60 minutám, jeden kilometr se rovná 1000 metrů a 1,1515 je počet klasických anglických 
mílí obsažených v jedné námořní míli.  

 (((acos(sin((:lat1 * pi() / 180)) * sin((lat * pi() / 180)) + 

    cos((:lat2 * pi() / 180)) * cos((lat * pi() / 180)) * 

    cos((:long  - lon) * pi() / 180)) 

    ) * 180 / pi() 

   )* 60 * 1.1515 * 1.609344 * 1000 

 ) as distance 

Uvedené parametry budou vybrány z tabulky POI, kde typ záznamů je „geo“ a vypočtená 
hodnota vzdáleností („distance“) pro tyto body bude menší než poloměr (radius) kružnice, uvnitř 
které budou body vybírány a zároveň tyto body musí být minimálně 20 metrů vzdálené.   Obdržené 
body budou seřazeny vzestupně („ASC“ - ascending) s omezením na 50 nejbližších bodů.  

               FROM POI 

              WHERE poiType = "geo" 

             HAVING distance < :radius 

     AND  distance > 20 

           ORDER BY distance ASC 

              LIMIT 0, 50 " ); 

Příkaz PDOStatement::bindParam() spojí pojmenované markery parametrů se specifikovanými 
hodnotami parametrů.  

$sql->bindParam( ':lat1', $value['lat'], PDO::PARAM_STR ); 

$sql->bindParam( ':lat2', $value['lat'], PDO::PARAM_STR ); 

$sql->bindParam( ':long', $value['lon'], PDO::PARAM_STR ); 

$sql->bindParam( ':radius', $value['radius'], PDO::PARAM_INT ); 

S použitím příkazu PDO::execute() provede se připravený $sql příkaz s iterací pole odpovědi.  

$sql->execute(); 

$i = 0; 

S použitím fetchAll se vrátí pole obsahující veškeré zbývající záznamy v sadě výsledků. Pro 
načtení výsledků $sql dotazu a vracení každého pole indexovaného podle názvu sloupce lze použit 
příkaz PDO::FETCH_ASSOC. 

$rawPois = $sql->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

Poté lze provést zpracování výsledku $rawPOIs. Pokud pole $rawPOIs nebude prázdné, 
vkládají se informace o každém bodu POI do pole $hotspots.  
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if ($rawPois) { 

    foreach ( $rawPois as $rawPoi ) { 

      $poi = array();  

      $poi['id'] = $rawPoi['id']; 

      $poi['imageURL'] = $rawPoi['imageURL']; 

Funkce changetoFloat je vlastní funkce, která se použije ke konvertování řetězcové proměnné 
na proměnnou s pohyblivou desetinnou čárkou. Následuje získaní anchor informací a textových 
informaceí o objektech: title, description a footnote. 

      $poi['anchor']['geolocation']['lat'] = changetoFloat($rawPoi['lat']); 

      $poi['anchor']['geolocation']['lon'] = changetoFloat($rawPoi['lon']); 

      $poi['text']['title'] = $rawPoi['title']; 

      $poi['text']['description'] = $rawPoi['description']; 

      $poi['text']['footnote'] = $rawPoi['footnote']; 

Ke konci jsou body POI vkládány do pole $hotspots a je vrácen výsledek $hotspots.  
     $hotspots[$i] = $poi; 

     $i++;}} 

  return $hotspots;} 

4.2.3.2.5 Konstruování odpovědi JSON 

Po vytvoření funkce getHotspots() tuto funkci lze použít k načtení informace o bodech POI a 
konstrukci odpovědi JSON.  

Odpověď  je konstruována do asociativního pole. Povinné klíče pro JSON odpověď jsou layer, 
hotspots, errorCode a errorString, jejichž význam byl popsán v předchozí kapitole. 

Nejprve se vytvoří prázdné pole odpovědi. Odpovídající hodnoty jsou přiřazeny k povinným 
klíčům JSON odpovědi a použije se dříve definována funkce getHotspots() k získání bodů POI, 
které spadají do rozsahu vyhledávání.  

    $response = array(); 

    $response['layer'] = $requestParams['layerName']; 

    $response['hotspots'] = getHotspots( $db, $requestParams ); 

Pokud nebyly nalezeny žádné body POI vrátí se chybová hlaška.  
    if ($response['hotspots']) { 

        $response['errorCode'] = 20; 

           $response['errorString'] = "Vlastní chybová hláška";} 

    else { 

          $response['errorCode'] = 0; 

          $response['errorString'] = "ok"} 
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4.2.3.2.6 Zápis do formátu JSON 

Posledním krokem v této fázi je zápis pole $jsonresponse do formátu JSON. Veškerá potřebná data 
jsou v odpovědi $response, kterou je zapotřebí zobrazit ve formátu JSON. Vloží se JSON zápis 
výsledku $response do odpovědi $jsonresponse a deklaruje se správný typ obsahu v hlavičce 
odpovědi HTTP a jako celek se zapisuje do formátu JSON.  

    $jsonresponse = json_encode( $response ); 

    header( "Content-type: application/json; charset=utf-8" ); 

    echo $jsonresponse;  

4.2.4 Testování vrstvy 

Existují dva typy testování vrstvy: 

• Testování vrstvy na mobilním zařízení. Tento typ testování v daném okamžiku nemá  žádný 
význam a bude proveden po plném dokončení vývojových prací v rámcích kapitoly č. 5. 

• Testovací webové stránky Layar na adrese: https://www.layar.com/my-
layers/NAZEV_VRSTVY/test 

Hned po dokončení základního skriptu vrstvy je potřeba otestovat vrstvu pomocí webového 
rozhrání určeného ke zkoušení provedených změn. Webové rozhrání se skládá z mapy, několika 
polí s nastaveními, a to zejména z pole pro adresu uživatele, radiobox pro nastavení verze API, 
posuvníky pro nastavení rozsahu vyhledávaní a přesnosti GPS zařízení v metrech. Dolní část 
stránky tvoří dvě konzole. Po konfiguraci parametrů a stisknutí tlačítka, „GET POI“ v levé konzoli 
bude zobrazen seznam načtených bodů a v pravé konzoli se zobrazí seznam provedených akcí. 

Obr. 10 Příklad 16 načtených bodů v testovacím prostředí na webových  
stránkách Layar (Zdroj: vlastní tvorba) 
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Je-li vrstva funkční a vrací určité množství bodů POI obsah pravé konzole vypadá následujícím 

způsobem:  

• Loading layer: pkdiplomka29fwy 
• Layer loaded 
• Loading POIs 
• OAuth disabled 
• POI fwd url = 

http://timemachine.comuv.com/aug3/service1.php?lang=en&countryCode=%2A%2A&userId=5
9417d6960458bbddac71dc7b797c4089a92dac8&lon=14.4161412636&RADIOLIST=12&CHEC
KBOXLIST=1&version=8.4&radius=1500&lat=50.0867976928&layerName=pkdiplomka29fwy
&SEARCHBOX=&accuracy=100 

• Response received from provider, validating... 
• Response code: 200 
• Added 16 POIs from response 

V záložce “View POI response” lze přečíst obsah getPOI odpovědí. 

4.2.5 Tvorba akcí pro vrstvu 

Po zprovoznění základní vrstvy lze propojit prvky vrstvy s různými akcemi a tím zvýšit 
interaktivitu celé vrstvy. V této části budou prvky rozšířeny o možnosti přesměrovaní na webové 
stránky, přehrávání video návodu, volání nebo odesílání e-mailů. Ve výsledku bude uživatel 
mobilního zařízení po stisknutí ikonky jakéhokoliv bodu POI dostávat nabídku dostupných akcí.  

Veškeré akce budou zapsány jako záznamy MySQL databáze, kde bude pro tento účel 
vytvořena nová tabulka POIAction. Každá akce má své vlastní ID jako primární klíč a atribut poiID 
jako klíč, spojující záznamy v tabulce POIAction s odpovídajícími záznamy v tabulce POI.  

Tabulka POIAction v databázi byla vytvořena pomocí následujícího SQL příkazů: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `POIAction` ( 

  `poiID` varchar(255) NOT NULL, 

  `label` varchar(30) NOT NULL, 

  `uri` varchar(255) NOT NULL, 

  `autoTriggerRange` int(10) DEFAULT NULL, 

  `autoTriggerOnly` tinyint(1) DEFAULT '0', 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

... 

  `autoTrigger` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `poiID` (`poiID`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=7 ; 
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Byl tak vytvořen primární klíč id a klíč poiID, spojující akce s jednotlivými body zájmu. Každá 

akce má svůj typ jako hodnota atributu activityType, nastavení URL pro přesměrování na webové 
stránky, psáni e-mailů, volání nebo prohlednutí video. Atribut label obsahuje názvy jednotlivých 
tlačítek, které se zobrazí uživateli na obrazovce mobilního zařízení. Každá akce má možnost 
automatického spuštění (hodnota atributu autoTriggerOnly) v případě přiblížení uživatele na 
určitou vzdálenost k POI (autoTriggerRange). 

Obr. 11 Spojeni tabulky POI s tabulkou POIAction (Zdroj: vlastní tvorba) 

Záznamy do tabulky „POIAction“ lze přidávat přes webové rozhrání phpMyAdmin nebo 
pomocí následujícího SQL příkazu. 

INSERT INTO `POIAction` 

(`poiID`, `label`, `uri`, `autoTriggerRange`, `autoTriggerOnly`, `id`, 

`contentType`, `method`, `activityType`, `params`, `closeBiw`, `showActivity`, 

`activityMessage`, `autoTrigger`)  

VALUES 

 ('geo_1', 'Website', 'http://timemachine.comuv.com/media...', NULL, 0, 1, 

''application/vnd.layar.internal ', 'GET', 1, 'lat, lon, alt, lang, countrycode, 

localCountryCode, version', 0, 1, NULL, 0); 

V předchozí části vytvořená webová služba service1.php musí být v dalším kroku doplněná o 
funkci getPoiActions(), která spojuje akce s každým bodem POI a vkládá je do asociativního pole. 
Jako argumenty pro tuto funkci slouží $db a $poi. Argument $db je „handlerem“ připojení 
k databázi a $poi je pole bodů POI. Funkce vrací asociativní pole získaných akcí pro příslušné body 
POI nebo prázdné pole.  

Zpočátku je zapotřebí definovat funkci s jejími argumenty a prázdné asociativní pole pro akce 
$actionArray: 

function getPoiActions($db , $poi) { 

  $actionArray = array(); 

Dále se připraví SQL příkaz, který vrací akce, mající stejnou hodnotu klíče poiID v tabulce 
POIAction jako hodnota atributu id v tabulce POI. 

  $sql_actions = $db->prepare('  



Pavlo Kryshenyk: Vizualizace prostorových dat v prostředí augmentované reality            49	
		

	
      SELECT label, uri, contentType, activityType, autoTriggerRange, 

             autoTriggerOnly, params 

      FROM POIAction 

      WHERE poiID = :id '); 

Spojí se marker parametru :id se specifikovanou hodnotou parametru $poiID. S použitím 
rozhrání PDO::execute() je proveden připravený příkaz $sql_actions a získají se tak všechny akce 
bodů POI (PDO::FETCH_ASSOC) 

  $sql_actions->bindParam(':id', $poi['id'], PDO::PARAM_STR); 

  $sql_actions->execute(); 

  $count = 0;  

  $actions = $sql_actions->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 

Následuje zpracování výsledku $actions. Pokud není pole $actions prázdné, lze vložít   
informace o každé akci do pole $actionArray a změnit atribut activityType na integer. Každá akce 
je přiřazena k poli $actionArray a lze tak vrátit pole získaných akcí.  

  if ($actions) { 

    foreach ($actions as $action) {  

     $action['activityType'] = changetoInt($action['activityType']); 

     $action['autoTriggerRange'] = changetoInt($action['autoTriggerRange']); 

     $action['autoTriggerOnly'] = changetoBool($action['autoTriggerOnly']); 

     $action['params'] = changetoArray($action['params'] , ','); 

     $actionArray[$count] = $action; 

     $count++; }} 

  return $actionArray;}  

V rámcích předchozích funkcí byly použity výsledky několika dalších funkcí. Zejména funkce 
changetoInt(), changetoBool(), changetoFloat() nebo changetoArray() konvertují vracené hodnoty 
do správného datového typu. Tyto funkce jsou definovaný ve výsledném skriptu webové služby 
service1.php. Jako příklad zde bude uvedena definice funkce changetoArray(). Tato funkce 
konvertuje řetězec (string) do pole. Argumentem je vstupní řetězec a separátor (string). Separátor 
je řetězec hranic, který se používá pro separaci řetězce vstupního. Funkce vrací pole (array) řetězců 
nebo prázdné pole.  

function changetoArray($string, $separator){ 

  $newArray = array(); 

  if($string) { 

    if (substr_count($string,$separator)) { 

      $newArray= array_map('trim' , explode($separator, $string));} 

    else  

      $newArray[0] = trim($string);} 

  return $newArray;} 

Seznámit se s obsahem třech zbylých funkcí na konvertování datových typů lze v Příloze č. 2. 
Pro správné provedení akcí je zapotřebí modifikovat dříve vytvořenou funkci getHotspots. V této 
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funkci se použije funkce getPoiActions() pro vyvolání akcí přiřazených k jednotlivým bodům 
POI.   

$poi['actions'] = getPoiActions($db, $rawPoi); 

4.2.6 Filtrování dat 

Vytvořená sada bodů POI obsahuje informace o bodech popisujících bankomaty 11-ti různých 
bank, které mohou být vkladové a výběrové. Každý bankomat má vlastní adresu. Při spuštění 
základní verze se uživateli zobrazí 50 nejbližších bodů z okolí vyhledávaní, odpovídajících 
zadanému poloměru vyhledávaní. Tato situace má řadu nevýhod.  

Při spuštění vrstvy na mobilním zařízení počítá aplikace vzdálenosti mezi uživatelem a každým 
bodem POI pomocí Haversine formule, což není zcela triviální úkol a v případě velkého množství 
bodů může trvat delší dobu. Pro vrstvu lze nastavit posuvník pro změnu rozsahu vyhledávání. 
Systém tak bude vyhledávat POI, které se nachází v okolí vzdáleném 1 až 10 000 metrů od 
uživatele. Uvedením kratšího rozsahu pro vyhledávání se zobrazí méně grafických prvků a zmenší 
se výpočtové zatížení. V rámcích funkce getHotspots bylo definováno první omezení na 50 
nejbližších bodů. Toto omezení výrazně sníží výpočtové zatížení a přeplnění obrazovky mobilního 
zařízení grafickými prvky (ikonkami), které nemusí mít pro konečného uživatele této pseudomapy 
odpovídající hodnotu a budou na obrazovce tvořit pouze vizuální šum.    

Konečný uživatel vrstvy bude s největší pravděpodobností vyhledávat bankomat pouze jedné 
z jedenácti bank a pouze za jediným účelem (vklad nebo výběr peněz). Navíc může uživatel 
vyhledávat objekt, který se nachází na jedné určité ulici a nebude potřebovat vědět o všech 
bankomatech ve stanoveném okolí. Čím přesněji uživatel definuje objekt  a účel vyhledávání, tím 
jednodušší a rychlejší bude výpočet a sníží se tím i grafická přeplněnost obrazovky mobilního 
zařízení pro přenos informací augmentované reality. Toto zjednodušení obsahu AR mapy lze 
srovnat s kartografickou generalizací výběru jen určitých prvku podle vybraných kritérií na klasické 
mapě. V případě předmětné bodové vrstvy augmentované reality bude definováno několik 
kvalitativních filtrů a textové pole pro vyhledávání a výsledkem by mělo být značné zredukování 
obsahu na obrazovce uživatele. 

Kromě posuvníku rozsahu vyhledávaní (range slider) pro vytvořenou vrstvu lze implementovat  
řádu dalších filtrů. Nastavení filtrů probíhá na publikačním webu Layar a upravením skriptu 
webové služby. V prvním kroku se definují filtry v záložce „Settings“ na stránce vrstvy na 
publikačním webu Layar: https://www.layar.com/my-layers/NAZEV_VRSTVY/edit/settings 

Zaškrtne se checkbox  „Show settings before loading the layer“. Po spuštění vrstvy se tak 
automaticky nenačtou nejbližší body POI, ale zobrazí se nabídka filtrů, kde může uživatel vybrat 
potřebná kritéria vyhledávání a tím zlepšit jeho výsledky. Celkem technologie Layar umožňuje 
aplikaci 5 druhů filtrů: 

• Dva druhy posuvníků: Range slider a Custom slider. Range slider umožňuje změnu rozsahu 
vyhledávání,  Custom slider předpokládá vlastní nastavení od vývojáře vrstvy na základě 
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zvolené kvantitativní hodnoty. Celkem umožňuje bezplatná verze Layar API aplikovat 3 
posuvníky pro jednu vrstvu. V tomto projektu bude implementován pouze filtr vzdálenosti. 

• Textové pole. Bezplatná verze Layar API umožňuje aplikovat 3 textová pole pro jednu 
vrstvu. V daném projektu bude aplikován filtr vyhledávání objektu pomocí názvu ulice, 
který se zadává do textového pole. 

• Seznam radio přepínačů. Klasický seznam „Radio buttons“. Limitován na jeden seznam 
pro jednu vrstvu. 

• Seznam zaškrtávacích políček (checkbox). Limitován na jeden seznam pro jednu vrstvu. 

Nastavení filtrů pro vrstvu augmentované reality se skládá ze 3 základních kroků: 

1. Definování vlastních filtrů na publikačním webu Layar a úprava datové sady v tabulce POI 
v databázi 

2. Podpora vlastních filtrů ve webové službě 
3. Tvorba SQL dotazu pro načtení bodů POI v závislosti na nastaveních filtrů. 

4.2.6.1 Návrh vlastních filtrů a úprava tabulky POI v databázi 

Vytvořenou vrstvu bodů POI lze rozdělit na 11 tříd na 
základě banky, která provozuje příslušný objekt a na 2 třídy 
výběrových a vkladových bankomatů. Logicky se zda být 
vhodná varianta výběru bankomatů podle provozující 
banky zaškrtávacími políčky (checkbox) a výběr mezi 
vkladovými a výběrovými bankomaty pomocí přepínacích 
tlačítek. Checkbox předpokládá výběr více možností 
najednou, tj. varianta „hodnota“ && „hodnota“ && .... Na 
rozdíl od zaškrtávacích políček přepínací tlačítko (radio 
button) umožňuje výběr pouze jedné varianty, tj. „hodnota“ 
|| „hodnota“ ||…. Původní návrh pro tyto filtry předpokládal 
vytvoření 11 zaškrtávacích políček pro různé banky a dvou 
přepínacích   tlačítek pro   vkladové/výběrové   bankomaty.  Obr. 12 Vzhled vytvořených filtrů 
V tabulce POI se tak vytvoří dva nové atributy: Checkbox a  v testovacím prostředí Layar  
Radiolist.  Jednotlivé hodnoty   pro  zaškrtávací   políčka  a  (Zdroj: vlastní tvorba) 
Radiolist. Jednotlivé hodnoty pro zaškrtávací políčka a přepínací tlačítka musí být definovány na 
publikačním webu, kde se v poli „Option label“ zadá textová hodnota a v odpovídajícím poli 
„Option value“ se zadá příslušná číselná hodnota, která musí být totožná s hodnotou atributu 
Checkbox nebo Radiolist záznamu v tabulce POI.  

Protože je v případě zaškrtávacích políček možný výběr více variant, součiny jednotlivých 
hodnot atributu Checkbox v tabulce POI musí být unikátní a odlišitelné. Jedinečnost každé varianty 
výběru zaškrtávacích políček lze zajistit násobením předchozí hodnoty dvěma. Tak například 
„optional value“ u objektu třídy „a“ se může rovnat  2. Dále násobením každé předchozí hodnoty 
lze vytvořit řadu čísel z 11 členů: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Součet libovolného 
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množství zaškrtávacích políček se tak nikdy nebude rovnat jakékoliv jiné kombinaci jiných políček. 
Například pří výběru 1., 6., a 10. políčka bude součet hodnot roven 2 + 64 + 1024 = 1090, což je 
unikátní číslo, kterého nelze dosáhnout jakoukoli jinou součtovou kombinaci jiných hodnot, než  
součtem hodnoty 2, 64 a 1024. Bohužel verze Layar API 8.3 a 8.4 obsahují chyby ve výpočtech ze 
strany autorů aplikace, které běžný vývojář vrstvy nemá oprávnění opravit. Bez chyb funguje pouze 
výpočet kombinací prvních třech hodnot, tj. 2, 4, 8. Při definování více než tří hodnot hlásí aplikace 
nečekanou chybu. Chyba byla nahlášena a v novějších verzích API by již měla být odstraněna. 
Vývojáři vrstev tak budou moci využít všech výhod filtrování dat pomocí libovolně zvolených 
kombinací zaškrtávacích políček.  

Z důvodu neočekávaného problému ze strany aplikace ve vývoji této vrstvy je filtr „Radiolist“ 
aplikován na banky (11 možností) a „Checkbox“ filtr na druh bankomatu, tj. lze zaškrtnout možnost 
výběrového nebo vkladového nebo obou typů zařízení. Toto řešení je samozřejmé méně logické a 
není doporučováno pro vývoj vrstev v budoucnu, nicméně v daném projektu s nejnovější verzí 
Layar API je to jediná možnost aplikace těchto filtrů. 

Obr. 13 Struktura tabulky POI rozšířená o filtrovací záznamy 
(Zdroj: vlastní tvorba) 

V záložce nastavení na publikačním webu Layar jsou definovány 3 druhy filtrů: 1 textové pole, 
2 zaškrtávací políčka (výběr/vklad) a 11 přepínacích tlačítek pro každou banku. Následujícím SQL 
příkazem byly vytvořeny potřebné atributy pro „checkbox“ a „radio“ filtr. 

ALTER TABLE  `POI`  

ADD  `Radiolist` ENUM(  'Česká spořitelna', ... , 'všechny banky' )  

CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL , 

ADD  `Checkbox` ENUM(  '1',  '2'  )  

CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL ; 

Jak si lze povšimnout z uvedeného SQL příkazu, v tabulce POI byl vytvořen atribut Radiolist 
ve formátu ENUM (enumerated type nebo česky výčtový typ). ENUM je datový typ, tvořený 
omezenou množinou pojmenovaných hodnot. Každý člen výčtového typu je tvořen identifikátorem 
a hodnotou, které jsou pro každou variantu definované na publikačním webu. Kromě jednotlivých 
názvů bank byla vytvořená varianta „všechny banky“. Tuto variantu volí uživatel, kterému nezaleží 
na tom, jaká banka provozuje potřebný objekt. Tabulka POI se tak musí zvětšit dvakrát, protože 
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každý objekt musí být dostupný při výběru jednotlivé banky i při výběru varianty „všechny banky“. 
Počet záznamů v tabulce POI a v tabulce POIAction se tak zdvojnásobil. Nemělo by to však výrazně 
ovlivnit výpočtovou zátěž pří načítání jednotlivých bodů, protože výběr banky je nutné provést již 
ve filtrovacím rozhrání před načtením bodů POI. V případě přepínacích tlačítek má uživatel 
možnost zvolit pouze jednu variantu, nevzniká tak duplikování bodů POI se stejnou polohou. 
Filtrování bank prostřednictvím přepínacích tlačítek má také jistou nevýhodu. Existuje-li možnost 
výběru pouze jedné banky nebo všech bank najednou, nemůže uživatel vybírat mezi kombinacemi 
bankomatů různých bank. Tento nedostatek by však měl být v nových verzích Layar API, kde bude 
správně proveden výpočet unikátních součtů hodnot zaškrtávacích políček, eliminován.  

Prostřednictvím seznamu zaškrtávacích políček je proveden filtr výběrových nebo vkladových 
zařízení. Stejně jako u přepínacích tlačítek na publikačním webu byly definovány dvě možnosti 
zaškrtávacích políček a prostřednictvím výše uvedeného SQL příkazu byl vytvořen ENUM atribut 
Checkbox v tabulce POI. Pro výběr checkboxu existují 3 různé možnosti součtu hodnot: 

• 1 v případě zvolení pouze výběrového bankomatu 
• 2 v případě zvolení pouze vkladového bankomatu 
• 1 + 2 = 3 v případě zvolení kombinace obou druhů bankomatů 

4.2.6.2 Podpora vlastních filtrů ve webové službě 

Hodnoty vlastních parametrů filtru lze načítat přidáním názvů třech nových parametrů v k dotazu 
getPOIs.  

$keys = array('layerName', 'lat', 'lon', 'radius', 'RADIOLIST', 

'CHECKBOXLIST', 'SEARCHBOX'); 

Je zapotřebí připravit každý parametr filtrů pro příkaz SQL dotazu. Pomocí nově vytvořených 
funkcí getRadioValue(), getCheckboxValue() a getSearchValue() lze konvertovat hodnoty 
parametrů filtrů z dotazu getPOIs do potřebných datových formátů. Tato nová hodnota bude použitá 
v příkazu SQL dotazu, který načítá body POI, splňujících všechna filtrovací kritéria.  

Filtr přepínacích tlačítek 

V daném projektu jsou přepínací tlačítka použita jako filtr pro výběr banky, která provozuje 
jednotlivé objekty. V tabulce POI byl vytvořen atribut Radiolist, který může mít 11 textových 
hodnot pro různé názvy bank a 12. hodnotu, popisující všechny banky. Nicméně v dotazu getPOIs 
jsou používány číselné hodnoty od 1 do 12 pro parametr RADIOLIST. Pro využití této celočíselné 
hodnoty v příkazu SQL dotazu je zapotřebí konvertovat tato čísla na hodnoty, uložené v sloupci 
Radiolist v tabulce POI.  

Je zapotřebí připravit hodnotu $radiolist, která bude následně použita v SQL příkazu. V této 
funkci probíhá konvertování vracené hodnoty na příslušnou hodnotu, uloženou v databázi. 
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Argumentem funkce je $radiolist  - číselné hodnoty parametru RADIOLIST v dotazu getPOIs. 
Funkce vrací $radio_value – hodnotu, kterou lze využít pro konstruování správného SQL příkazu.  

Pokud $radiolist existuje, funkce připraví $radio_value. 

function getRadioValue ($radiolist) { 

  if(isset($radiolist)) {   

    $radio_value = '';  

Dále se definuje 12 případů pro jednotlivé $radiolist hodnoty a příslušné hodnoty $radio_value. 
Poté probíhá vracení výsledků pro každý bod POI. 

switch ($radiolist) { 

    case '1': 

    $radio_value = "Česká spořitelna" ; 

    break; 

    case '2':  

    $radio_value = "Komerční banka" ; 

    break; 

    ... 

    case '12':  

    $radio_value = "všechny banky" ; 

    break;     

    default: 

    throw new Exception("invalid radiolist value:" . $radiolist);} 

   return $radio_value;} 

Ve všech jiných případech bude vrácena chybová hláška.  

  else { 

    throw new Exception("radiolist parameter is not passed in GetPOI 

request.");}} 

Filtr zaškrtávacích políček 

„Checkbox“ filtr umožňuje výběr více možností najednou. V daném projektu bude, z výše 
popsaných důvodů,  filtr umožňující výběr vkladového či výběrového bankomatu, nebo obou typů 
bankomatu najednou, proveden prostřednictvím zaškrtávacích políček. V případě, že nebude 
zvoleno žádné políčko, nevrátí se žádné body POI, proto jako výchozí hodnota byla nastavena 
hodnota bankomatu pro výběr.  

Pro „checkbox“ filtr je vytvořena funkce getCheckboxValue(). Bude-li parametr CHECKBOX 
prázdný, funkce vrátí 0 jako výsledek. Tím lze zajistit, aby funkce nevracela žádné body POI, pokud 
nebylo uživatelem vybráno žádné zaškrtávací políčko. Jinak bude funkce vracet hodnotu součtu 
hodnot CHECKBOXLIST parametru. Je zapotřebí připravit hodnotu zaškrtávacího políčka, která 
bude použita v SQL příkazu. V této funkci veškerá čísla budou přidány do parametru $checkboxlist. 
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Argumentem funkce je $checkboxlist – hodnota parametru CHECKBOXLIST v dotazu getPOI. 
Funkce vrací $checkbox_value – hodnotu, která se použije pro konstruování správného SQL 
příkazu.  

Pokud $checkboxlist existuje je potřeba připravit $checkbox_value. Vracená hodnota bude 
rovná 0, pokud $checkboxlist bude prázdný. 

function getCheckboxValue ($checkboxlist) { 

  if(isset($checkboxlist)) { 

  $checkbox_value = 0;  

Pokud $checkboxlist nebude prázdný, vrátí se hodnota součtu všech čísel rozdělená čárkou a 
výsledek pro každý bod POI .  

  if (!empty($checkboxlist)) {   

    if (strstr($checkboxlist , ',')) {     

      $checkbox_array = explode(',' , $checkboxlist);       

      for( $i=0; $i<count($checkbox_array); $i++ ) 

        $checkbox_value+=$checkbox_array[$i];} 

    else  

      $checkbox_value = $checkboxlist;} 

  return $checkbox_value;} 

Ve všech jiných případech bude vrácena chybová hláška.  

  else { 

    throw new Exception("checkboxlist parameter is not passed in GetPOI 

request.");}} 

Filtr textového pole 

Pro filtr textového pole je implementována jednoduchá funkce vyhledávání. Tato funkce vyhledává 
body POI, u kterých hodnoty atributu description, kde jsou uvedeny adresy objektů, budou 
obsahovat slova zadané do textového pole pro vyhledávání. Uživatel tak bude moci zadat do 
textového pole vyhledávání například frázi „Praha 3“ nebo název ulice „Vinohradská“ a na základě 
tohoto filtru funkce vrátí pouze body, které se nachází na území Prahy 3 nebo ve Vinohradské ulici.    

Ve funkci getSearchValue jsou obsaženy dva možné případy. Pokud hledaný výraz bude 
vyplněn v textovém poli, vrátí funkce hledaný výraz jako řetězec. Bude-li textové pole prázdné, 
funkce vrátí libovolný řetězec obsahující čísla, písmena a mezery, protože adresy POI, obsazené 
v atributu description, jsou řetězce obsahující čísla, písmena a mezery.  

Je zapotřebí připravit hodnotu pro vyhledávání, která bude použita v SQL příkazu. 
Argumentem funkce je $searchbox – hodnota parametru SEARCHBOX v dotazu getPOI. Funkce 
bude vracet $searchbox_value. Pokud SEARCHBOX parametr bude obsahovat prázdný řetězec, 
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funkce bude vracet řetězec kombinace čísel, písmen a mezer. Ve všech jiných případech funkce 
bude vracet hodnotu parametru SEARCHBOX.  

Existuje-li $searchbox, je potřeba připravit hodnotu vyhledávání, která se iniciuje jako 
libovolný řetězec z čísel, písmen a mezer. 

function getSearchValue ($searchbox) { 

if (isset($searchbox)) {  

    $searchbox_value = '[0-9a-zA-Z\s]*'; 

Není-li $searchbox prázdným řetězcem, vrátí se hodnotu $searchbox.  

    if (! empty($searchbox)) 

    $searchbox_value = $searchbox; 

    return $searchbox_value;} 

V jiném případě, pokud $searchbox neexistuje, bude vracena chybová hláška.  

  else {  

    throw new Exception("searchbox parameter is not passed in GetPOI request.");}} 

4.2.6.3 Tvorba SQL dotazu pro načtení bodů POI v závislosti na nastaveních filtrů 

V posledním kroku nastavení filtrů pro vrstvu bodů POI je zapotřebí modifikovat příkaz SQL 
dotazu ve funkci getHotspots (viz. str. 43), aby tento dotaz podporoval nastavení filtrů definované 
v předchozích částech.  

Pro danou vrstvu existuje filtr zaškrtávacích políček (checkbox) vyhledávající body POI, které 
nevracejí 0 po srovnání hodnoty atributu Checkbox s připravenou hodnotou zaškrtávacího políčka 
z funkce getCheckboxValue s použitím bitového součinu (používá se bitový operátor AND nebo 
&, nikoliv logický operátor &&).  Další filtr z „Radio“ seznamu, vyhledává body POI, jejichž 
hodnota atributu Radiolist v tabulce POI se rovná hodnotě, kterou vrací funkce getRadioValue. 
Poslední filtr pole pro vyhledávání (searchbox) vyhledává body POI, u kterých hodnoty atributu 
description v tabulce POI obsahují vyhledávanou kombinaci čísel, písmen a mezer. Pokud uživatel 
nechá vyhledávací pole prázdné, funkce vrátí všechny dostupné body.  

Do SQL příkazu, obsazeného ve funkci getHotspots, který je uveden na stránce 44, musí být 
integrovány další parametry: 

  $sql = $db->prepare( ' 

  SELECT id, 

  imageURL, 

   ... 

    FROM POI 

WHERE poiType = "geo" 

 AND description REGEXP :search 

 AND Radiolist = :radiolist 
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 AND (Checkbox & :checkbox) != 0 

HAVING distance < :radius 

AND distance > 20 

ORDER BY distance ASC 

LIMIT 0, 50 ' ); 

tj., parametry budou vybrány z tabulky POI, kde u jednotlivých záznamů hodnota atributu  poiType 
je „geo“ a obsah hodnoty atributu description v tabulce je vstupem pro filtr :search, hodnota atributu 
Radiolist je vstupem pro „Radio“ filtr a nenulový součet hodnot „Checkbox“ je vstupem pro 
„Checkbox“ filtr. Rovnež vypočtená hodnota vzdáleností ( parametr distance) jednotlivých bodů 
bude menší, než poloměr („radius“) kružnice, uvnitř které budou body vybíraný. Obdržené body 
budou seřazeny vzestupně („ASC“ - ascending) s omezením na 50 nejbližších bodů.  

V důsledku provedených změn webové služby a nastavení filtrů AR vrstva se rozšířila o 
možnosti vyhledávání obsahu na základě vybrané banky (11 druhů), třídy bankomatu (2 třídy) a 
zadaného klíčového slova (v daném případě je to název ulice nebo městské části). Filtry slouží pro 
kvalitativní generalizaci obsahu AR mapy. Význam filtrovacích funkcí pro výsledné vizualizace je 
popsán v kapitole Výsledky. V dalším oddílu této práce proběhne tvorba a nastavení funkcí jiného 
typu, zejména s důrazem na vizuální část virtuálních prvků, tvořících obsah augmentované reality. 

4.2.7 2D objekty 

Základní vizualizace obsahu vrstvy augmentované reality je realizována pomocí základních ikonek 
kulatého tvaru, jejíchž součásti budou mít různé barvy. Měřítko velikosti ikonky se nelineárně 
zmenšuje nebo zvětšuje v závislosti vzdáleností objektů od uživatele. Účelem této části práce je 
tvorba sady dvojrozměrných objektů (ikonek) pro vizualizaci vytvořené vrstvy a integrace pravidel 
chování do stávajícího skriptu webové služby  s důrazem na transformace  těchto ikonek v závislosti 
na faktorech relevantních pro případ bankomatů v městském terénu. 

4.2.7.1 Definice faktorů 

Pokud budeme uvažovat o faktorech, které budou řídit chování vrstvy bodů POI pro vrstvu 
bankomatů, lze definovat dvě základní charakteristiky, které mohou být důležité pro konečného 
uživatele vrstvy. Prvním faktorem je banka, která provozuje jednotlivé zařízení. Tento faktor byl 
již využit v předchozím oddílu pro filtraci objektů podle banky. Vznikne tak 11 druhů bodů. Každý 
druh bude mít vlastní ikonku, obsahující prvek zjednodušeného loga banky. Druhým faktorem je 
parametr vzdálenosti, resp. modifikované vzdálenosti bodu od uživatele. Tento faktor bude mít vliv 
na barvu části ikonky a také na velikost a umístění ikonky na obrazovce uživatele mobilního 
zařízení. 
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Obr. 14 Tři roviny AR systému (Zdroj: Monaco, 1977) 

Protože se v AR systému uživatel pohybuje v trojrozměrném světě a zobrazuje dvoj/trojrozměrné 
virtuální objekty na dvojrozměrné obrazovce mobilního zařízení (víz. obr. č. 14), musí se vytvořená 
vrstva chovat podle definovaných pravidel pomáhajících zobrazovat tyto prvky v perspektivním 
pohledu. V následující fázi práce budou tato pravidla a funkce vytvořeny. 

4.2.7.2 Příprava 2D objektů na úrovni webové služby 

Stejně jako v části popisující filtry, musí být provedeny změny v databázi a v skriptu webové 
služby. Postup vývoje dvojrozměrných objektů pro tuto část se skládá z následujících kroků: 

1. Rozšíření a modifikace MySQL databáze pro 2D objekty 
2. Úprava skriptu webové služby vrstvy POI bodů 
3. Grafická tvorba ikonek 

4.2.7.2.1 Modifikace struktury databáze 

V této části jsou vytvořeny dvě nové tabulky v databázi. První nová tabulka s názvem Object bude 
obsahovat záznamy, popisující jednotlivé objekty (značky), které budou sloužit jako ikonky pro 
vizualizaci bodů POI. Druhá tabulka s názvem Transform popisuje transformace, které se budou 
provádět s jednotlivými objekty v závislosti na faktoru vzdálenosti bodu POI od uživatele, který 
tento bod indexuje. Každá tabulka bude mít atribut id jako primární klíč.  

Tabulka Objekt bude mít 4 hlavní atributy: již zmíněné id jako primární klíč tabulky, 
contentType definující pro platformu Layar typ objektu o který se jedná při použití daného záznamu 
(objektu), URL adresa fyzického umístění ikonky na webu, size je rozměr ikonky v metrech. 
Poslední atribut je důležitý pro správnou vizualizaci objektu na obrazovce mobilního zařízení 
uživatele. Pomocí parametru size vývojář vrstvy indikuje aktuální velikost objektu v metrech. Další 
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parametr scale, který bude proveden v tabulce Transform  se aplikuje na objekt v kombinaci 
s parametrem size. Aktuální velikost objektu tak bude stanovena těmito dvěma parametry.  

Pokud si představíme reálný fyzický objekt, který je 1500 metrů vzdálený (distance = 1500) a 
20 metrů velký (pro zjednodušení si lze představit objekt čtvercového tvaru se stranou dlouhou 100 
m). Pro aplikaci Layar na typickém mobilním zařízení, například iPhone 5 je velikost 20 metrového 
objektu ve vzdálenosti 1500 metrů pouhých 10 pixelů. Objekt ve velikosti 10 pixelů je na obrazovce 
samozřejmě téměř nepatrný a nelze tak tak pochopit význam, který tak malý objekt nese. 

Obr. 15 Perspektivní pohled na virtuální objekty (Zdroj: Monaco, 1977 ) 

Tento nedostatek lze napravit zvětšením měřítka pro tento objekt. 
Měřítko se definuje v atributu scale druhé nově vytvořené tabulky 
Transform. Výše zmíněný příkladový objekt bude mít na obrazovce 
mobilního zařízení, při použití parametru „scale = 4.00“, velikost 40 
pixelů, což je již dostatečná velikost pro čtení významu značky. 
Kromě atributu size tabulka Transform bude mít primární klíč id a 
atribut translate_z, jehož hodnota který bude rozhodovat o umístění 
ikonky na obrazovce podle imaginární osy Z, jejíž nula prochází 
středem obrazovky (viz. obr. č. 16). 

Tabulka Object byla vytvořena pomocí následujícího SQL 
příkazu: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Object` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `contentType` varchar(255) NOT NULL,      Obr. 16 Parametr translate_z 
`url` varchar(255) NOT NULL,       na obrazovce mobilního 

  `reducedURL` varchar(255) DEFAULT NULL,      zařízení (Zdroj: vlastní tvorba)  
  `size` float(15,5) NOT NULL,     

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=6 ; 
  



Pavlo Kryshenyk: Vizualizace prostorových dat v prostředí augmentované reality            60	
		

	
kde vložení záznamu má následující podobu: 

INSERT INTO `Object` (`id`, `contentType`, `url`, `reducedURL`, `size`)  

VALUES (1, 'image/vnd.layar.generic', 'http://timemachine.comuv.com 

/aug3/img1.png', NULL, 100);  

Dále byla vytvořena tabulka Transform: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Transform` ( 

  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `rel` tinyint(1) DEFAULT '0' 

  `translate_z` decimal(5,1) DEFAULT '0.0', 

  `scale` decimal(12,2) NOT NULL DEFAULT '1.00', 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=4 ; 

a vloženy potřebné záznamy: 

INSERT INTO `Transform` (`id`, `rel`, `translate_z`, `scale`)  

VALUES(1, 1, '20.0', '2.00'); 

V dalším kroku je potřeba upravit tabulku POI s informacemi o jednotlivých bodech. Tato byla 
rozšířena o tři nové atributy:  

• atmType – popisuje typ objektu v závislosti na bance, která tento objekt provozuje. Celkem 
existuje 11 možností.  

• objectID indexový atribut, reprezentující ID objektů pro jednotlivé body  POI. Toto ID je 
atribut id objektu v tabulce Object. Tyto dvě tabulky se tak spojují mezi sebou. 

• transformID indexový atribut, reprezentující transformaci objektu, získaného z tabulky 
Object. Tento indexový atribut spojuje záznam v tabulce POI s příslušným záznamem 
v tabulce Transform.  

Klíčová myšlenka pro tuto část projektu je vytvořit uvedená spojení. V závislosti na vzdálenosti 
bodu od uživatele, jejíž výpočet probíhá v rámcích funkce getHotspots a typu zařízení, 
definovaného jako hodnota atributu atmType v tabulce POI, budou určovány ikonky jednotlivých 
bodů POI a transformace těchto ikonek.  

V tabulce POI jsou vytvořeny nové atributy atmType, objectID a transformID. Poslední dva 
atributy budou indexové a jejich výchozí hodnota bude nulová. Hodnoty atributu atmType u 
jednotlivých záznamů budou záviset na bance, která provozuje jednotlivé bankomaty.  

ALTER TABLE  `POI` ADD  `atmType` INT( 11 ) NOT NULL , 

ADD  `objectID` INT( 11 ) NULL , 

ADD  `transformID` INT( 11 ) NULL ; 

ALTER TABLE  `POI` ADD INDEX (` objectID `, ` transformID ` ); 
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Ve výsledku vznikne následující schéma spojení tabulek. 

Obr. 17 Spojení tabulky POI, POIAction, Object a Transform do jednotného systému (Zdroj: vlastní tvorba) 

Toto spojení je zapotřebí provést pomocí nového SQL příkazu, který bude vyhledávat objekt 
v tabulce Object se stejným ID jako hodnota objectID v tabulce POI. Funkce bude vracet pole 
$object, které bude obsahovat obdržené informace o objektu. 

4.2.7.2.2 Úprava webové služby pro objekty a transformace 

Funkce vkládá parametry objektu pro každý bod POI do asociativního pole. Argumenty funkce: 
$db – „handler“ připojení k databázi, $objectID – číselná hodnota přiřazená ke konkrétnímu POI 
v databázi.  Funkce vrací asociativní pole nebo NULL, tj. pole obdržených parametrů, vztahujících 
se k jednotlivým objektům, nebo NULL.  

function getObject($db , $objectID) { 

  $object = NULL; 

SQL příkaz vrací objekt (contentType, url, size) se stejným id jako $objectID v tabulce POI. 

  $sql_object = $db->prepare( 

    " SELECT contentType, url, reducedURL, size 

        FROM Object 

       WHERE id = :objectID 

       LIMIT 0,1 "); 

Marker parametru „:objectID“ se spojí specifikovanou hodnotou parametru $objectID. 
PDO::execute() pro provedení připraveného příkazu $sql_object, vrátí objekt POI.  

  $sql_object->bindParam(':objectID', $objectID, PDO::PARAM_INT); 

  $sql_object->execute(); 

  $rawObject = $sql_object->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 

Následuje zpracování výsledku $rawObject. Pokud pole $rawObject nebude prazdné, typ 
parametru size se změní na plovoucí (float) a bude vraceno pole $object.  
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  if ($rawObject) { 

    $rawObject['size'] = changetoFloat($rawObject['size']); 

    $object = $rawObject;} 

  return $object;} 

Ke spojení transformací je vytvořena nová funkce getTransform, která bude vracet 
transformace pro každý POI. Použije se SQL příkaz, který bude vyhledávat transformaci v tabulce 
Transform se stejným ID jako hodnota atributu transformID“ v tabulce POI. Funkce vrací pole 
$transform, které obsahuje obdržené informace o transformaci objektu. 

Funkce getTransform vkládá parametry objektu pro každý POI do asociativního pole. 
Argumenty funkce: $db – „handler“ připojení k databázi, $transformID – číselná hodnota 
transformace přiřazená ke konkrétnímu POI v databázi.  Funkce vrací asociativní pole nebo NULL, 
tj. pole obdržených parametrů, vztahujících se k transformacím jednotlivých objektů, nebo NULL. 

function getTransform($db , $transformID) { 

  $transform = NULL; 

SQL příkaz vrací transformaci (rel, angle, translate_z, scale) se stejným ID jako hodnota 
$transformID v tabulce POI. 

  $sql_transform = $db->prepare(" 

      SELECT rel, angle, translate_z, scale 

        FROM Transform 

       WHERE id = :transformID 

       LIMIT 0,1 "); 

Marker parametru :transformID se spojí se specifikovanou hodnotou parametru 
$transformID“. PDO::execute() se použíje pro provedení připraveného příkazu $sql_transform, 
vrátíme transformaci objektu POI.  

  $sql_transform->bindParam(':transformID', $transformID, PDO::PARAM_INT); 

  $sql_transform->execute(); 

  $rawTransform = $sql_transform->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 

Následuje zpracování výsledku $rawTransform. Pokud pole $ rawTransform nebude prázdné, 
typ parametru scale bude změněn na desetinnou hodnotu, zkonstruuje se pole translate a rotate  a 
bude vraceno pole $transform.  

  if ($rawTransform) { 

    $transform['scale'] = changetoFloat($rawTransform['scale']); 

    $transform['translate']['z'] = 
changetoFloat($rawTransform['translate_z']); 

    $transform['rotate']['angle'] = changetoFloat($rawTransform['angle']); 

    $transform['rotate']['rel'] = changetoBool($rawTransform['rel']);} 

  return $transform;} 

V posledním kroku je potřeba upravit funkci getHotspots a přidát k ní podmínky pro obdržení 
relevantních objektů a transformací pro každý bod POI. Pokud hodnoty objectID a transformID 
nejsou nulové, získáme informace o objektech a transformacích.  
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  if(count($rawPoi['objectID']) != 0) 

    $poi['object'] = getObject($db, $rawPoi['objectID']); 

  if(count($rawPoi['transformID']) != 0) 

    $poi['transform'] = getTransform($db, $rawPoi['transformID']); 

Jakmile jsou vytvořeny tyto dvě funkce, určující objekt a transformace objektu pro jednotlivé 
body POI na základě indexování atributů objectID a transformID s ID záznamů v tabulce Object a 
Transform, je zapotřebí definovat určení hodnot atributů objectID a transformID. Tyto hodnoty 
budou určovány na základě hodnoty atmType z tabulky POI a vzdálenosti jednotlivých POI k 
uživateli vypočítaných ve funkci getHotspots.  

Parametr atmType může mít 11 různých variant, uvedených v následující tabulce.  

 

atmType Banka 

1 Česká spořitelna 

2 Komerční banka 

3 Poštovní spořitelna/ČSOB 

4 UniCredit Bank 

5 GE Money Bank 

6 Citibank 

7 Fio Banka 

8 Raiffeisenbank 

9 Oberbank 

10 Air Bank 

11 Sberbank 
Tab. 1 Souvislost hodnot atributu atmType s jednotlivými  
provozovateli zařízení (Zdroj: vlastní tvorba) 

Hodnoty vzdálenosti mezi uživatelem a daným POI, tj. hodnoty parametru distance lze rozdělit 
do pěti skupin pro funkci na určení objektů (ikonek) a do jedenácti skupin pro funkci na určení 
transformací těchto objektů. K první skupině patří nejbližší POI, které jsou ve vzdálenosti od 20 
(včetně) do 75 metrů od uživatele. Prahové hodnoty pro hranice skupin vzdáleností: 20, 150, 750, 
1 500, 2 500 a 10 000 (víz. tab. č. 2). Vezmeme-li 11 typů bankomatů a 5 skupin vzdáleností, 
dostaneme celkem 55 variant objektů, tj. 5 variant objektů pro každou hodnotu atributu atmType. 
Pro transformační funkci jsou následující: 20, 75, 150, 325, 500, 750, 1 000, 1 500, 2 000, 3 500, 5 
000, 10 000.  

Pro vytvoření perspektivního pohledu při vizualizaci POI je zapotřebí je zobrazovat v různé 
výšce a v různých velikostech. Velikost ikonek bude provedena v jedenácti různých variantách 
prostřednictvím měřítek objektů, zastoupených jako hodnoty atributu scale v tabulce Transform. 
Výška umístění ikonek na obrazovce mobilního zařízení závisí na hodnotě atributu „translate_z“ 
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v tabulce Transform. Imaginární nulová osa prochází středem obrazovky. Bude-li hodnota 
parametru translate_z rovná nule, objekt bude umístěn uprostřed obrazovky. V případě kladných 
hodnot daného parametru (> 0,01) bude ikonka jednotlivého objektu umístěna v horní části 
obrazovky. Naopak v případě záporných hodnot parametru translate_z (< 0,01) bude ikonka 
objektu umístěna v příslušné dolní části obrazovky. Hodnota parametru translate_z u 
nejvzdálenějších objektů bude rovna 250.00. U nejbližších objektu bude hodnota translate_z rovna 
-20.00. Plný seznam prahových hodnot a hodnot parametrů pro objekty a transformace je uveden 
v tab. č. 6 (pro objekty) a tab. č. 5 (pro transformace) v kapitole Výsledky.  

Po stanovení prahových hodnot vzdáleností jsou vytvořeny dvě funkce na určení objektů 
(ikonek) a transformací  v závislosti na hodnotách parametru atmType a hodnotách vzdáleností 
(parametr distance) pro jednotlivé POI, které jsou vypočítávány v rámcích funkce getHotspots.  

Funkce na určení objektů Object ID použije jako vstup hodnoty $distance, $atmType. 
function ObjectID($distance, $atmType) { 

Vytvoří se pole $disttreshold s 6 prahovými hodnotami vzdáleností. Minimální a maximální 
hodnota vzdáleností odpovídá nastavení pro AR vrstvu, tj. systém indexuje POI ve vzdalenosti 20 
až 10 000 metrů od uživatele.  

  $disttreshold = array(20, 150, 750, 1500, 2500, 100000000); 

Pro každý prvek v poli $disttreshold,  pokud je hodnota vypočtené vzdálenosti větší nebo rovná 
hodnotě jednoho prvku a je menší než hodnota sousedního prvku vpravo, funkce vrací hodnotu 
ObjectID, která je výsledkem násobení deseti hodnotou atributu atmType  a sečtení s indexem 
menšího prahového prvku a 1 .    

  for ($i=0; $i < count($disttreshold); $i++) {  

   if ($distance >= $disttreshold[$i] && $distance < $disttreshold[$i + 1]) { 

      return (10 * $atmType + ($i + 1));}}} 

Obdobně funguje funkce na určení transformací. Vytvoří se pole $disttreshold se 12 prahovými 
hodnotami vzdáleností. 

function TransformID($distance, $atmType) { 

  $disttreshold = array(20, 75, 150, 325, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3500, 
5000, 10000); 

Pro každý prvek v poli $disttreshold,  pokud je hodnota vypočtené vzdálenosti větší nebo rovná 
hodnotě jednoho prvku a je menší než hodnota sousedního prvku vpravo, funkce vrací hodnotu 
TransformID, která je výsledkem sečtení indexu menšího prahového prvku a 1. 

  for ($i=0; $i < count($disttreshold); $i++) {  

   if ($distance >= $disttreshold[$i] && $distance < $disttreshold[$i + 1]) { 

      return ($i + 1);}}} 

Pro lepší pochopení dvou vytvořených funkcí lze vysvětlit jejích fungování na konkrétním 
příkladu. V tabulce Object existuje 55 záznamů. Každý typ bankomatu (celkem 11 typů) má 
přiřazeno 5 objektů (ikonek). ID objektu se skládá ze dvou číselných částí. První část je číslo od 1 
do 11 popisující typ objektu (např. Česká spořitelna = 1), druhá část je číslice, která popisuje 
vzdálenost příslušného POI (od 1 do 5). Tak například bankomat České spořitelny ve vzdálenosti 
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od uživatele 750 až 1 500 metrů bude mít ikonku s hodnotou atributu ObjectID = 13, kde číslice 1 
se rovná typu objektu a číslice 3 se rovná třídě vzdálenosti. 

Pro tento příklad proběhne výpočet funkce takto: 

ObjectID = (10 * $atmType + ($i + 1)) = (10 * 1 + (2 + 1)) = 13.  

Hodnota $key pro třetí třídu vzdálenosti se rovná 2, protože v informatice a zejména v jazyce 
PHP řady hodnot začínají nulou. Jednodušší je vypočet transformace. 

 TransformID = ($i + 1) = 2 + 1 = 3. 

Aby funkce ObjectID a TransformID dostávaly potřebné vstupy, je zapotřebí upravirt funkci 
getHotspots. Do asociativního pole jsou vloženy informace o vzdálenosti a typu bodů POI. 

  if ($rawPois) { 

    foreach ( $rawPois as $rawPoi ) { 

    $poi = array(); 

      $poi['distance'] = $rawPoi['distance']; 

      $poi['atmType'] = $rawPoi['atmType']; 

$hotspots obdrží informace o objektech, vypočtené v rámcích funkce ObjectID  a informace o 
transformacích, vypočtené v rámcích funkce TransformID. 

      $poi['object'] = getObject($db, ObjectID($rawPoi['distance'], 

$rawPoi['atmType'])); 

      $poi['transform'] = getTransform($db, transformID($rawPoi['distance'], 

$rawPoi['atmType'])); 

Pomocí vytvořených funkcí webová služba přiřazuje k indexovaným POI hodnoty atributu 
ObjectID a TransformID vypočtené v závislosti na parametrech atmType a distance. Vizualizační 
výsledky výpočtů prováděných v těchto dvou funkcích jsou detailně popsány v kapitole Výsledky.  

4.2.7.3 Grafická tvorba ikonek 

V této části projektu byla vytvořena sada ikonek pro příslušné objekty jednotlivých POI. Následně 
byly všechny ikonky nahrány na server vývojáře vrstvy a jejích URL adresy zadány jako hodnoty 
atributu url v tabulce Object.  

Každá ikonka je kulatého tvaru a skládá se z několika prvků. Ústřední prvek tvoří logo banky 
na částečně průhledném šedém kulatém pozadí, vnější obvod ikonky je rámován barevnou kružnicí, 
jejíž barva která odpovídá blízkosti objektu směrem k uživateli. Rozměr každé ikonky (včetně 
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stínu) je 128 px. Poměr výšky a šířky každé ikonky je stejný. Pro rychlý rendering ikonky v terénu 
by neměla být datová velikost obrázku.  

Obr. 18 Rozložení prvků ikonky (Zdroj: vlastní tvorba) 

Vnější obvod ikonky může být tvořen 5 různými barvami z obou stran barevné škály. U 
nejbližších bodů k uživateli, které se nachází v rozmezí od 20 do 150 metrů, je vnější obvod 
rámován červeně, vzdálenější objekty se zobrazí na obrazovce uživatele buď oranžovou, žlutou, 
světle zelenou nebo zelenou barvou, v závislosti na jejich vzdálenosti. Pro vytvoření plastického 
vjemu není barevné označení vnějšího obvodu dvojrozměrných ikonek jen jednobarevné. Barva 
ohraničení se postupně zesvětluje směrem k vnějším hranicím kružnice. 

Obr. 19 Příklady ikonek pro různé případy vzdálenosti (Zdroj: vlastní tvorba) 

V dolní části je u každé ikonky naznačen vržený stín, který dotváří celkový plastický dojem. 
Vzdálenost objektu je také faktorem, určujícím velikost jednotlivých ikonek. Na obrázku č. 35 je 
zobrazena barevná stupnice pro 5 případů velikostí ikonek. Ústřední část ikonek tvoří zjednodušené 
orientační logo banky provozující jednotlivé objekty na částečně průhledném šedém pozadí. 
Průhlednost pozadí vnitřního kruhu je důležitá zejména u velkých ikonek, zobrazujících objekty 
blízké uživateli, které mohou překrývat menší ikonky ve větších hloubkách. Plný seznam všech 
případů ikonek je uveden v Příloze č. 1 této práce. 
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Hlavním principem volby barev pro vnější kružnici značek byla rychlost interpretace 

souvislosti barvy a vzdálenosti uživatelem. Valentová (2014) popisuje široký rozsah barevných 
stupnic, které jsou využívaný v moderní kartografii a GIS. Autorka uvádí rozsáhlou klasifikaci 
různých barevných stupnic v závislosti na typu zobrazovaných dat nebo účelu mapových aplikací. 
Jako zvláštní typ je uvedena hypsometrická stupnice pro fyzicko-geografické mapy. 
U hypsometrických stupnic je nejčastěji používán rozsah barev zelená – červená. Stejný rozsah 
barev je používán u map silničního provozu. Tak například Robbins et al. (2004) uvádí, že barevné 
schéma zelená - červena nejvíce odpovídá přirozenému vnímaní uživatelů mobilních aplikací pro 
sledování silničního provozu. Výsledky testování tohoto barevného schématu ukázaly na největší 
rychlost interpretace významu barev uživatelem. Barvy, které jsou součástí této stupnice, byly 
použity i pro vnější kružnice značek v daném projektu (víz. obr. č. 19).  

V tabulce č. 2 jsou shrnuty výsledky tvorby ikonek. Je z ní patrná souvislost mezi typem ikonky, 
měřítkem, barevným řešením a vertikálním umístěním ikonky na obrazovce. Pomocí aplikace 
uvedených pravidel bylo dosaženo zdůraznění vnímání perspektivy při vizualizaci virtuálních 
objektů ve vrstvě, a také značné úspory „kartografického“ pozadí obrazovky a tedy i lepší čitelnosti 
pseudomapy.  

Typy ikonkek 
Barva vnějšího 

obvodu (RGB) 
Vzdálenost od uživatele (m) parametr scale 

parametr 

translate.z 

11, 21, 31, 41, 

51, 61, 71, 81, 

91, 101, 111 

217, 37, 28 

20 ≤ $distance < 75 1.1 -20 

75 ≤ $distance < 150 1.2 -10 

12, 22, 32, 42, 

52, 62, 72, 82, 

92, 102, 112 

230, 120, 23 

150 ≤ $distance < 325 2.05 10 

325 ≤ $distance < 500 2.05 25 

13, 23, 33, 43, 

53, 63, 73, 83, 

93, 103, 113 

255, 245, 0 

500 ≤ $distance <  750 2.05 40 

750 ≤ $distance < 1 000 2.05 55 

1 000 ≤ $distance < 1 500 2.00 65 

14, 24, 34, 44, 

54, 64, 74, 84, 

94, 104, 114 

133,194, 38 

1 500 ≤ $distance < 2 000 2.00 75 

2 000 ≤ $distance < 3 500 4.00 110 

15, 25, 35, 45, 

55, 65, 75, 85, 

95, 105, 115 

0, 146, 63 

3 500 ≤ $distance < 5 000 4.00 155 

5 000 ≤ $distance < 10 000 4.00 250 

Tab. 2 Souvislost hodnot vzdálenosti s vizuálními parametry ikonek  (Zdroj: vlastní tvorba) 
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KAPITOLA 5 

Výsledky  

Cílem této práce bylo vytvoření bodové vrstvy augmetované reality s návrhem kritérií a pravidel 
grafické vizualizace v AR prohlížeči Layar. Dále měla být vytvořeny vlastní značky pro vizualizaci 
objektů AR vrstvy. Pro vizualizaci této sady značek byly navrženy pravidla jejích chování 
v závislosti na relevantních faktorech. Seznam všech vytvořených mapových značek a jednotlivé 
varianty jejích zobrazení v AR vrstvě jsou uvedeny v tabulce číslo 2. V tabulce je dále zaznamenáno 
barevné řešení pro součásti jednotlivých značek a parametry transformace ikonek. Důležité bylo 
stanovení parametrů pro tvorbu pravidel vizualizace dvojrozměrných prvků na 2D podkladu (tj. 
obrazovce mobilního zařízení) reprezentujících objekty, které se nachází v trojrozměrném reálném 
prostředí. Stanovená přesnost určení geografické polohy mobilního zařízení v prostředí pražské 
městské zástavby byla hlavním kritériem k nastavení minimální vzdálenosti pro indexaci 
jednotlivých objektů mobilní AR aplikace. Pří měření na kontrolních bodech ukázal chytrý telefon 
iPhone 5 průměrnou odchylku určení polohy 12 metrů. Maximální odchylka byla rovná 22 metrům. 
Minimální vzdálenost pro indexaci bodů byla stanovena na hodnotu 20 metrů. Pří této vzdálenosti 
uživatel většinou vidí zájmový objekt a nepotřebuje k jeho nalezení používat AR systém nebo 
mapu. Posledním důvodem pro stanovení této hodnoty byla empirická zkušenost pří testování 
vrstvy v terénu. Pokud se totiž uživatel nacházel v bezprostřední blízkosti bodu zájmu, byl 
senzorový tracking systému Layar velice nespolehlivý a vracel značné chyby. Některé příklady 
těchto chyb budou zmíněny v diskuzní části této práce.   

Pří tvorbě systému vizualizace byly použity omezení stanovené Bell et al. (2001), a to 
viditelnost objektů, poloha, velikost, průhlednost a priorita. Aplikací pravidel pro výběr ikonky a 
její transformaci bylo dosaženo přirozenějšího, logičtějšího a v některých případech i menšího 
překrytí reálných objektů virtuálními prvky, což zjednodušuje orientaci uživatele v prostoru 
s virtuálními objekty. Objekty, které jsou od sebe vzdáleny maximálně 15 metrů, byly agregovány 
do společných prvků, jejichž poloha je uprostřed původních souřadnic jednotlivých prvků. 
Generalizační metoda výběru je aplikována pomocí vytvořených kvalitativních (provozující banka, 
typ bankomatu, název ulice) a kvantitativních (minimální a maximální vzdálenost indexace) filtrů. 
Čitelnost AR mapy byla také zvýšena pomocí barvy vnější kružnice (stupnice zelená - červená), 
proměnné velikosti všech ikonek a zjednodušenému logu banky, umístěnému uprostřed ikonky. U 
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vytvořených virtuálních grafických prvků byla zajištěná částečná průhlednost (80 %) umožňující 
vidět také reálné objekty na pozadí.  

Obr. 20 Testovací stanoviště (Zdroj: vlastní tvorba) 

Vytvořená vrstva byla otestovaná na 13 bodech v městském terénu (víz. obr. č. 20). Z tohoto 
testování vyplynuly výsledky zmíněné v této kapitole a otázky (problémy) uvedené v diskuzní části. 
V tabulce č. 3 jsou uvedeny informace o těchto 13 testovacích stanovištích včetně faktických 
souřadnic uživatele, souřadnic uživatele podle mapy, odchylky stanovení pozice uživatele, úhlu 
pohledu a textového popisu místa pozorování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavlo Kryshenyk: Vizualizace prostorových dat v prostředí augmentované reality            70	
		

	

č.
 p

oz
ic

e 
   

 

faktické 

souřadnice 

Skutečné 

souřadnice 

podle mapy 

Odchylka 

stanovení 

polohy (m) 

úhel 

pohledu 

(azimut) 

 

Popis bodu 

1 
50.075555, 

14.457777 

50.075548, 

14.457753 
2 272° 

Chodník na SZ rohu ul. Korunní a ul. 

Libická 

2 
50.0775, 

14.458611 

50.077613, 

14.458676 
13 256° 

Chodník na JV rohu ul. Vinohradská a 

ul. Boleslavská 

3 
50.0825, 

14.449166 

50.082308, 

14.449211 
22 169° 

Chodník na SV rohu ul. Kubelíkova a ul. 

V. Nejedlého 

4 
50.078055 

14.449166 

50.077924, 

14.449087 
16 271° 

Západní část nám. Jiřího z Poděbrad 

5 
50.075277, 

14.436666 

50.075441, 

14.436732 
19 268° 

Schody hlavního vchodu do kostela sv. 

Ludmily na nám. Míru 

6 
50.072222, 

14.451111 

50.072212, 

14.450871 
17 172° 

Schody na střetu ul. Slovenské s ul. Na 

Šafránce 

7 
50.075383, 

14.448668 

50.075303, 

14.448670 
10 80° 

Chodník na JV rohu ul. Korunní a ul. U 

Vodárny 

8 
50.084444, 

14.455 

50.084390, 

14.455012 
6 42° 

Chodník na SZ rohu ul. Lupačové a ul. 

Rokycanovy 

9 
50.071832, 

14.430273 

50.071849, 

14.430104 
12 77° 

Chodník uprostřed Fügnerova náměstí 

10 
50.067222 

14.423888 

50.067192, 

14.423846 
4 253° 

Trávník na JV rohu ul. Horské a ul. 

Korčákovy 

11 
50.067222 

14.421666 

50.067157, 

14.421602 
8 293° Tramvajová zastávka Na Slupi 

12 
50.082222, 

14.426388 

50.082273, 

14.426249 
11,8 104° 

Chodník v severní části křižovatky 

Václavského nám. a Vodičkovy ul. 

13 
50.069299, 

14.42504 

50.069195, 

14.424966 
12 164° 

Chodník na SV rohu ul. Albertov a ul. 

Studničkova 

Tab. 3 Testovací stanoviště (Zdroj: vlastní tvorba) 
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5.1 Rozdíl mezí FOV a úhlem indexace POI 

První zajímavostí chování vrstvy v systému Layar, kterou bylo možno pozorovat v průběhu 
testování, byl neočekávaný rozdíl mezí FOV a úhlem indexace bodů zájmu. FOV (The Angular 
Field of View) je zorné pole, které je schopen zachytit optický přístroj, což je v případě daného 
projektu kamera chytrého telefonu. Číselně lze zorné pole vyjádřit jako zorný úhel – úhlová 
vzdálenost od osy přístroje po nejzazší efektivně pozorovatelný bod v daném směru. Pro 
charakteristiky kamer mobilních zařízení je FOV často bráno jako úhel mezi dvěma krajními 
pozorovatelnými body ve vodorovné a svislé rovině. Hodnota tohoto vyjádření je pak dvojnásobná 
oproti předchozí variantě.  

Pro stanovení FOV hlavní (zadní) kamery chytrého telefonu iPhone 5 je zapotřebí znát rozměry 
senzoru, a ohniskovou vzdálenost. Šírka senzoru (w) je 4,54 mm, výška (h) je 3,32 mm, ohnisková 
vzdálenost (f) se rovná 4,10 mm. Polovina šířky senzoru je 2,27 mm, polovina výšky senzoru se 
rovná 1,66 mm. 

Pří normální (vertikální) poloze telefonu je FOV (Θ) podél svisle osy:   

 𝜃 = 2arctg
A
:
B

= 2arctg -,-D
E,+

= 57,942°   (3) 

FOV (Θ’) podél vodorovné osy: 

   𝜃K = 2arctg
A
:
B

= 2arctg +,LL
E,+

= 44,084°   (4) 

Pří testování vrstvy bylo zjištěno, že systém indexuje krajní body zájmu, jejichž úhlová 
vzdálenost překračuje stanovené meze FOV kamery chytrého telefonu iPhone 5. Tak například 
v bodě č. 7 u Vinohradské vodárny lze, při vodorovné poloze telefonu a azimutu 80°, na obrazovce 
vidět indexované body s ID geo_188 (krajní vlevo) a ID geo_199 (krajní vpravo). Úhel mezi těmito 
body lze spočítat jako jeden z úhlů sférického trojúhelníku. Souřadnice vrcholů tohoto trojúhelníku 
jsou uvedeny v tabulce číslo 4.  

Obr. 21 FOV zadní kamery u iPhone 5 (testovací stanoviště č. 13: azimut 164°,  
poloměr vyhledávaní 1 600 metrů) (Zdroj: vlastní tvorba) 
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ID bodu lat lon 

bod č. 7 50.075303 14.448670 

geo_188 50.0844802323 14.4505212285 

geo_199 50.07769 14.461516 

Tab. 4 Souřadnice vrcholů sférického trojúhelníku (Zdroj: vlastní tvorba) 

Obr. 22 Horizontální pohled ze stanoviště č. 7 (Zdroj: vlastní tvorba) 

Obr. 23 Mapová prezentace POI indexovaných ze stanoviště č. 7 (Zdroj: vlastní tvorba) 

Mezi bodem č. 7, bodem s ID geo_188 a bodem s ID geo 
199 lze vytvořit sférický trojúhelník. Označíme bod č. 7 jako 
A, bod s ID geo_188 jako B a bod s ID geo_199 jako C. 
Pomocí Haversine formule (2) spočteme příbližné úhlové 
vzdálenosti (a, b, c) mezi vrcholy sférického trojúhelníku. 

a = 1089 m ≈ 0°0‘35,22‘‘  b = 1029 m ≈ 0°0‘33,28‘‘ 
c = 955 m ≈ 0°0‘30,88‘‘  Poloměr Země (r) ≈ 6 378 km  Obr. 24 Sférický trojúhelník 

(Zdroj: vlastní tvorba)  
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Sférický úhel α se počítá pomocí kosinové věty pro strany sférického trojúhelníku: 

 

cos 𝑎 ≈ cos 𝑏 ∗ cos 𝑐 + sin 𝑏 ∗ cos ∝ 

 

    ∝≈ arccos STUV;STU W∗STU X
UYZ W∗UYZ X

    (5) 

 

V případě indexace bodů POI v testovacím stanovišti č. 7 je sférický úhel mezi těmito body a 
uživatelem přibližně roven 66°27‘58,94‘‘, což je cca o 8,52° více, než stanovené FOV kamery 
mobilního zařízení. U vodorovné polohy uvedeného telefonu lze předpokládat úhel indexace bodů 
zajmu do 70°, tj. 35° do obou stran od osy zařízení. 

Tento výsledek potvrzuje i případ u vertikální polohy zařízení v bodě č. 9 (azimut 77°, poloměr 
vyhledávaní 1 200 m), kde úhel mezí krajními indexovanými body ID: geo_222 a ID: geo_228 je 
větší než 60° a stanované FOV mobilního zařízení je 44,084°. 

Dle Pei a Liu (2012) v systému Layar je FOV určováno pomocí informací z kompasu a 
akcelerometru. Kompas poskytuje informace o orientaci kamery mobilního zařízení dle světových 
stran, akcelerometr měří úhel náklonu. Tokusho a Feiner (2009) předpokládají, že optika v chytrých 
telefonech vytváří obraz s širším FOV než je obraz zobrazený na obrazovce mobilního zařízení. 
Nelze tím však exaktně odůvodnit rozdíl mezí úhlem indexace POI a  FOV kamery. Přesný 
algoritmus stanovení FOV v systému Layar není v odborné literatuře ani technické dokumentaci 

popsán. Větší úhel indexace bodů POI než je FOV u 
mobilního zařízení lze také vysvětlit možným násobením 
FOV z mobilního zařízení konstantou a generováním 
simulovaného FOV za účelem zvětšení množství informací 
zobrazovaných na mobilním zařízení s malým FOV. 
Simulované FOV bylo aplikováno v systému vyvinutém Ren 
et al. (2016) pro AR brýle. Vytvořený systém byl otestován na 
5 cílových skupinách. Rozšíření FOV ve výsledku výrazně 
prodloužilo dobu absolvování stanovených úkolů. Použití 
simulovaného FOV sice zvyšuje množství AR informací 
dostupných uživateli, nemusí však ve všech případech být 
přínosné a užitečné.  
 

Obr. 25 Vertikální AR a mapová prezentace 
 bodů POI indexovaných ze stanoviště č. 9 
 (Zdroj: vlastní tvorba) 
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5.2 Aplikace filtrů na vrstvu 

Součástí daného projektu byl návrh filtrů pro indexaci bodů POI 
v AR vrstvě. Zobrazení nabídky filtrů bylo provedeno 
v nastaveních vrstvy tak, aby měl uživatel možnost zvolit 
potřebné varianty dříve, než se načtou jednotlivé body POI. 

Požadavkem uživatele vrstvy nebude s největší 
pravděpodobností získat informace o všech bankomatech 
v okolí 10 000 metrů (i když vytvořená vrstva tuto variantu 
umožňuje). Před zahájením indexace zájmových bodů lze 
nastavit poloměr vzdálenosti vyhledávání, jehož výchozí 
hodnota se rovná 2 000 metrů. V případě špatného GPS signálu 
může vrstva vracet body zájmu, jejichž skutečná vzdálenost 
přesahuje nastavenou oblast vyhledávání maximálně o hodnotu 
této nepřesnosti. Dalším filtrem je filtr zaškrtávacích políček 
(checkbox), pomocí kterého lze vybrat účel, ke kterému se 
bankomat vyhledává, a to buď pro vklad, nebo výběr peněžních 

prostředků,   případně    pro   oba   účely   zároveň.    Výhodou 

zaškrtávacích políček je možnost volby  více  variant  najednou.     Obr. 26 Nabídka filtrů před 

Dle  názoru  autora  této  práce  je  nejužitečnějším  filtrem  filtr       načtením bodů zájmu  
přepínacích tlačítek, který umožňuje vybrat pouze jednu variantu   (Zdroj: vlastní tvorba) 

banky, která bankomat provozuje. Byla také zachovaná možnost výběru všech bank najednou, jako 

výchozí varianta pro případy, kdy uživateli nezáleží na bance, která zařízení provozuje. Celkem 

bylo vytvořeno jedenáct možností pro každou banku a jedna možnost pro volbu všech bank. 

Výhodou aplikace tohoto filtru je zvětšení rychlosti načtení bodů zájmu a především značná 

redukce zaplnění obrazovky mobilního zařízení virtuálními grafickými prvky. To je cenné zejména 

v případě menších obrazovek a slabšího signálu mobilního internetu. Posledním vytvořeným 

filtrem je textové pole pro vyhledávání objektů podle názvu ulice, městské části/čtvrti nebo PSČ. 
Požadavkem uživatele vrstvy nebude s největší pravděpodobností získat informace o všech 

bankomatech v okolí 10 000 metrů (i když vytvořená vrstva tuto variantu umožňuje). Před 
zahájením indexace zájmových bodů lze nastavit poloměr vzdálenosti vyhledávání, jehož výchozí 
hodnota se rovná 2 000 metrů. V případě špatného GPS signálu může vrstva vracet body zájmu, 
jejichž skutečná vzdálenost přesahuje nastavenou oblast vyhledávání maximálně o hodnotu této 
nepřesnosti. Dalším filtrem je filtr zaškrtávacích políček (checkbox), pomocí kterého lze vybrat 
účel, ke kterému se bankomat vyhledává, a to buď pro vklad, nebo výběr peněžních prostředků, 
případně pro oba účely zároveň. Výhodou zaškrtávacích políček je možnost volby více variant 
najednou. Dle názoru autora této práce je nejužitečnějším filtrem filtr přepínacích tlačítek, který 
umožňuje vybrat pouze jednu variantu banky, která bankomat provozuje. Byla také zachovaná 
možnost výběru všech bank najednou, jako výchozí varianta pro případy, kdy uživateli nezáleží na 
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bance, která zařízení provozuje. Celkem bylo vytvořeno jedenáct možností pro každou banku a 
jedna možnost pro volbu všech bank. Výhodou aplikace tohoto filtru je zvětšení rychlosti načtení 
bodů zájmu a především značná redukce zaplnění obrazovky mobilního zařízení virtuálními 
grafickými prvky. To je cenné zejména v případě menších obrazovek a slabšího signálu mobilního 
internetu. Posledním vytvořeným filtrem je textové pole pro vyhledávání objektů podle názvu ulice, 
městské části/čtvrti nebo PSČ.  

Na obrázku č. 27 je zobrazen snímek obrazovky telefonu s vrstvou v testovacím bodě č. 4 před 
a po aplikaci filtru přepínacích tlačítek s výběrem banky. V levé části obrázku je snímek obrazovky 
telefonu s výsledkem vyhledávání pří azimutu 271°. Systém indexoval 50 bodů nejblíže k uživateli, 
což je dáno omezením maximálního množství indexovaných bodů provedeným ve funkci 
getHotspots. Na obrazovce je zaznamenáno 16 mapových značek, z nichž typ mapové značky lze 
přesně stanovit u 13 nebo 14 značek. V tomto případě není obrazovka  kriticky přetížena 
informačním obsahem, nicméně při definování užších kritérií vyhledávání pro sebe může uživatel 
získat relevantnější výsledky.  

Obr. 27 Použití filtru v testovacím stanovišti č. 4 (Zdroj: vlastní tvorba) 

V případě zájmu o bankomaty, které provozuje banka ČSOB v okolí 5 000 metrů od uživatele 
v první variantě s azimutem 271° (± 25°) dostáváme 3 mapové značky. Ve skutečnosti se 
nejvzdálenější objekt, který systém indexoval, nachází ve vzdálenosti 1 255 metrů. Je to dáno výše 
zmíněným omezením indexace 50 nejbližších bodů (víz. obr. 28). 
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Obr. 28 Mapová prezentace POI indexovaných ze stanoviště č. 4 (Zdroj: vlastní tvorba) 

Ve skutečnosti jsou při úhlu pohledu 271° (± 25°)  v okolí 5000 m více než 3 bankomaty, které 
provozuje ČSOB. Zvolením filtru příslušného přepínacího tlačítka získáme výsledek, který je 
zobrazen v pravé části obrázku č. 29. V tomto případě systém indexoval 19 objektů, u nichž je 
správcem banka ČSOB. Na obrazovce pří daném úhlu pohledu lze vidět 5 značek ČSOB místo 
původních 3, z nichž nejvzdálenější značka charakterizuje objekt ve vzdálenosti cca 2 000 metrů 
od uživatele. Porovnání mapového vyjádření indexovaných značek před a po aplikaci filtru je 
zobrazeno na obr. č. 29. V druhém případě jsou do výpočtu zahrnuty dva body, které se nachází ve 
vzdálenosti 1  350 a 1 990 metrů od uživatele. Výrazně se snížilo informační zatížení AR plochy 
virtuálními obrazovými prvky, které se nedotýkají a nepřekrývají. Další pozitivní vlastností použití 
filtrů je výrazné, téměř dvojnásobné snížení doby načítání bodů, což je dáno více než dvojnásobnou 
redukci počtu výpočtových operací. 

Obr. 29 Mapová prezentace výsledku indexace ze stanoviště  

bodu č. 4 před a po aplikaci filtru (Zdroj: vlastní tvorba) 
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5.3 Perspektivní vjem 

V mapách augmentované reality zobrazujeme dvoj- nebo trojrozměrné objekty s reálným 3D 
pozadím na dvojrozměrné obrazovce. Musíme tedy počítat s optickým jevem perspektivy. Tento 
jev způsobuje to, že se vzdálené objekty jeví zdánlivě menší, než objekty blízké. U přímé lineární 
perspektivy se objekty s větší vzdáleností od pozorovatele zmenšují. Další důležitou 
charakteristikou perspektivy je to, že se objekty, které se nacházejí ve stejné výšce, za sebou 
nezobrazí v řadě, ale „zvyšují“ se směrem k horizontu, tj. mají jinou polohu vzhledem 
k horizontální ose obrazovky tedy podkladu AR mapy. Na obrázku č. 30 je zobrazeno náměstí del 
Campidoglo na Kapitolském pahorku v Římě. Objekty, nacházející se blíže k pozorovateli jsou 
výrazně větší a jsou umístěny níže podél svislé osy Y, než objekty na druhém konci náměstí. Dá se 
předpokládat, že skutečná výška a rozměr těchto objektů jsou stejné. Zmíněné vlastnosti jsou 
charakteristické pro středové promítaní, kde nezachovává se rovnoběžnost a vzdálenost objektů od 
středu promítání ovlivňuje velikost jejich průmětů. 

Obr. 30 Perspektivní vjem u obrazu náměstí na Kapitolském pahorku, Michelangelo - 1568  
(Zdroj: www.artericerca.com, vlastní úprava) 

Výchozí nastavení vrstev v systému Layar předpokládá zobrazení bodů zájmu pomocí ikonek 
kulatého tvaru umístěných v jedné řádě. Hloubkové vztahy mezi objekty jsou ve výchozím 
nastavení vyjádřeny pouze proměnnou velikostí ikonek a jejich překrytím. Na obrázku č. 31 jsou 
zobrazeny body zájmu na testovacím stanovišti č. 5 s azimutem 268° a poloměrem vyhledávaní 1 
300 metrů u vrstvy bez použití funkcí určení objektů (ikonek) a transformací provedených v skriptu 
vytvořené webové služby. Systém indexoval 50 nebližších bodů, z nichž do FOV spadalo 22 bodů 
zájmu. Nejbližší bod v FOV se nacházel  ve vzdálenosti 154 metrů od mobilního zařízení, 
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nejvzdálenější bod byl ve vzdálenosti 1275 metrů. Systém napovídá uživateli (pomocí velikosti 
kulatých ikonek umístěných v jedné řadě uprostřed obrazovky) jaké jsou vzdálenosti jednotlivých 
bodů. Velikost ikonky reprezentující nejbližší objekt je 265 pixelů. 

Obr. 31 Mapová prezentace výsledku indexace ze stanoviště bodu č. 5 a AR  
vzhled vizualizace bez aplikace vytvořených pravidel (Zdroj: vlastní tvorba) 

U příkladu na obr. 31 je částečný hloubkový vjem zajištěn překrytím a velikostí ikonek. 
Uživatel může na obrazovce vidět pouze 5 ikonek z 22 indexovaných bodů. 17 zbývajících ikonek 
je překryto většími ikonkami na popředí a nejsou tedy dostupné uživateli. Zlepšení tohoto stavu 
vizualizace indexovaných bodů bylo jedním z cílů daného projektu. Za tímto účelem byla 
vypracovaná sada funkcí pro webovou službu, které řídí určení ikonek pro jednotlivé body POI a 
jejích transformaci v závislosti na stanovených parametrech.  

V navržené vizualizaci virtuálních objektů jsou dvě zmíněné v této časti charakteristiky 
perspektivy zajištěny pomocí parametrů object.url,  transform.scale a transform.translate.z. Pro 
každý typ objektu je navržená mapová značka s dvoj, popřípadě troj číslicovým názvem ve formátu 
.png. Odkazy na značky jsou uloženy v jednotlivých záznamech tabulky Object v databázi. Poslední 
číslice u ID těchto záznamu stejně jako poslední číslice u názvu těchto .png souborů může být od 
1 do 5 a reprezentuje změnu barvy vnější kružnice směrem od červené k zelené v závislosti na 
vzdálenosti.  

Vytvořené funkce getTransform a TransformID umožňují transformovat velikost mapové 
značky a její umístění podle svislé osy Y na obrazovce tak, aby se objekty nejblíže k uživateli, 
v případě umístění mobilního zařízení pod úhlem 90° k zemi, jevily jako největší a zároveň se 
umisťovaly v dolní polovině obrazovky mobilního zařízení (víz. obr. 32). Ikonky reprezentující 
nejvzdálenější objekty jsou transformovány do nejmenšího rozměru a blíží se (a v některých 
případech ji i překračují) k imaginární linii horizontu, která se nachází v horní polovině obrazovky. 
Celkově vytvořené funkce předpokládají 11 typů transformace. Jediným parametrem určujícím 
transformaci ikonek je vzdálenost bodu od uživatele. Pro každý výsledek výpočtu z funkce 
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TransformID tak existují 2 typy transformace, což zajišťuje plynulý přechod velikostí a umístění 
mapových ikonek.  

V databázi byla vytvořena tabulka Transform s 11 různými transformacemi. Funkce 
getTransform používá parametry scale, translate_z a id z této tabulky a vrací transformaci, jejíž ID 
se rovná číselné hodnotě výsledku, který vrací funkce TransformID. V funkci TransformID jsou 
stanoveny prahové hodnoty vzdáleností (víz. tab. č. 5). Pokud vzdálenost mezi jednotlivými POI a 
uživatelem, vypočtená a vracená funkcí getHotspots, spadá do rozmezí dvou sousedních prahových 
hodnot definovaných ve funkci TransformID, vrací tato funkce číselný výsledek, který bude ve 
všech případech roven jedné z hodnot ID v tabulce Transform. Detailní popis této funkce je uveden 
v příslušné části 4. kapitoly. Při použití platformy Layar není chování parametrů scale a translate.z 
na obrazovce mobilního zařízení lineární, tj. lineární nárůst těchto hodnot nezpůsobí lineární 
transformaci ikonek. Hodnoty těchto parametrů byly proto nastaveny v tabulce Transform na 
základě empirických zkušeností v průběhu četného testování chování vrstvy při indexaci bodů 
zájmu s různou vzdáleností od uživatele v různých testovacích stanovištích. 

 

vzdálenost ≥ vzdálenost < transform.id transform.scale transform.translate_z 

20 75 1 1.1 -20 

75 150 2 1.2 -10 

150 325 3 2.05 10 

325 500 4 2.05 25 

500 750 5 2.05 40 

750 1000 6 2.05 55 

1000 1500 7 2.00 65 

1500 2000 8 2.00 75 

2000 3500 9 4.00 110 

3500 5000 10 4.00 155 

5000 10001 11 4.00 250 

Tab. 5 Vztah vzdáleností a transformací ikonek (Zdroj: vlastní tvorba) 

Na obrázku č. 32 je zobrazen výsledek aplikovaných transformací pro indexované body zájmu 
na testovacím stanovišti č. 5 (azimut 268°, poloměr vyhledávaní 1 300 metrů) při vertikální a 
horizontální poloze mobilního zařízení. Ve srovnání s výsledkem ze stejného stanoviště bez 
aplikace transformací (obr č. 33) vidí uživatel na obrazovce s transformacemi 21 ikonku 
reprezentující indexované POI oproti pouhým 5 ikonkám v neupravené variantě. 
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Obr. 32 Perspektivní vizualizace grafických prvků na testovacím stanovišti č. 5 (vertikální a horizontální 
poloha) (Zdroj: vlastní tvorba) 

Velikost ikonek určená parametrem scale vzrůstá, resp. klesá mírněji. Aplikací parametru scale  
bylo dosaženo výrazného zvýšení hloubkového vjemu. Velikost ikonky reprezentující bod zájmu 
nejblíže uživateli je téměř stejná jako ikonky u varianty bez použití transformací (270 px oproti 265 
px), nicméně posunutí této ikonky podél svislé osy směrem k dolní části obrazovky umožňuje 
uživateli zaznamenat přítomnost devíti dalších ikonek, které by bez aplikace transformací byly 
překryty velkou ikonkou reprezentující nejbližší objekt. Velikost ikonky reprezentující 
nejvzdálenější bod zájmu u varianty bez aplikace transformací stanovit nelze, protože je tato ikonka 
překryta ikonkou větší. U varianty s aplikací transformací má ikonka reprezentující nejvzdálenější 
objekt velikost 57 pixelů. 

Obr. 33 AR prezentace indexovaných POI ze stanoviště č. 1  
(Zdroj: vlastní tvorba) 
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Velikost menších ikonek lze porovnat na příkladu z testovacího stanoviště č. 1 (azimut 272°, 

poloměr vyhledávaní 1600 metrů). Ikonka reprezentující třetí nejvzdálenější objekt u vrstvy bez 
aplikace transformací (obr. č. 33 vpravo) má velikost 28 pixelů a navíc zcela překrývá 2 ikonky, 
které se nachází za ní a zřejmě mají stejnou velikost.  Oproti tomu ve variantě s aplikací 
transformací jsou ikonky vzdálených bodů zájmu větší (55 pixelů) a mají rozumný odstup podél 
horizontální a vertikální osy.  

Obr. 34 Snímek z testovacího stanoviště  č.  5 rozšířený o stupnici 
použitých transformačních parametrů (Zdroj: vlastní tvorba) 

Z výsledků testování vrstvy plyne, že aplikace transformačních parametrů translate.z a scale je 
zásadně důležitá nejen pro vytvoření vjemu perspektivy pří vizualizaci bodů zájmu, ale i pro značné 
zlepšení čitelnosti značek AR mapy. Na obrázku č. 34 je snímek z testovacího stanoviště č. 5 
doplněn stupnicí parametrů translate.z, scale a distance pro zobrazené ikonky. 

Na obr. č. 35 je zobrazen přibližný vztah mezi rozměrem ikonky v pixelech a vzdáleností POI 
od uživatele v metrech. Údaje pro prezentaci tohoto vztahu byly získány odvozením velikostí 
ikonek na snímcích z různých testovacích stanovišť a porovnání se vzdálenostmi bodů POI, které 
tyto ikonky reprezentují. 

Obr. 35 Vztah mezi rozměrem ikonky a vzdáleností POI (Zdroj: vlastní tvorba) 
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Zbytek prostoru obrazovky je obsazen BIW s doplňujícími informacemi o značce, které jsou 

detailněji popsány v části 5.5. této kapitoly. Horních 40 % obrazovky je ponecháno pro pole 
vyhledávání, tlačítko menu a orientační mapku ve tvaru „radarové“ obrazovky, zobrazující 
symbolické a přibližné uspořádání objektů v okolí uživatele. 

5.4 Redukce překrytí reálného pozadí virtuálními prvky a  
informativnost značky 

Kromě zajištění některých perspektivních charakteristik vytvořené mapové značky umožňují 
zredukovat překrytí reálného pozadí virtuálními prvky, logicky uspořádat tyto prvky na obrazovce 
a integrovat do samotného vzhledu mapových značek informace o jejich poloze nebo typu. Každá 
značka má kruhový tvar s částečně průhledným šedým kruhem uprostřed (70 % značky bez stínu) 
a okružím (29 % značky bez stínu) v pěti barevných variantách. 

Obr. 36 Barevné řešení  pro vnější ohraničení značky (Zdroj: vlastní tvorba) 

Uprostřed značky je umístěno zjednodušené logo banky, která provozuje daný objekt. 
V případě, že uživatel v nabídce filtrů zvolí větší rozsah vyhledávaní, dokáže se pak rychleji 
zorientovat ve vzdálenostních poměrech objektů. A to nejen pomocí transformací aplikovaných na 
jednotlivé značky, ale i pomocí barev vnější kružnice (obr. č. 36), které intuitivně napovídají 
uživateli, jak je bod zájmu vzdálen.  

Na obr. č. 37 (vpravo) je zobrazen výsledek s indexovanými POI s velkým vzdálenostním 
rozsahem. Nejbližší indexovaný bod zájmu je reprezentován značkou s vnější kružnicí červené 
barvy (RGB: 217; 37; 28). O něco vzdálenější objekty mají vnější kružnici oranžovou (RGB: 230; 
120; 23). S rostoucí vzdáleností pak vnější kružnice značky mění svou barvu na žlutou (RGB: 255; 
245; 0), světle zelenou (RGB: 133, 194, 38) a tmavou zelenou (RGB: 0; 146; 63) barvu. Stupnice 
zelená – červená je zvolena na základě tradičního zvyku uživatele map nebo jiných grafických 
vyjádření informací vnímat blízké (extrémní) hodnoty ve výrazné červené barvě a vzdálenější 
(slabší) hodnoty v barvě klidnější, např. tmavé zelené nebo modré. Toto pravidlo platí například u 
některých fyzicko-geografických výškových map, kde se používá hypsometrická stupnice 
(Valentová, 2014), kde jsou pohoří označena červenou až hnědou barvou a údolí naopak barvou 
zelenou. Dalším příkladem jsou mapy teplotní, kde jsou tropické oblasti s vyšší průměrnou roční 
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teplotou označené barvou oranžovou až červenou a naopak mírnější oblasti směrem k pólům jsou 
označovány zelenou až tmavě modrou barvou. V mapách dopravního ruchu je naopak zvykem 
označovat menší rychlost jízdy barvou červenou a s nárůstem povolené rychlosti označovat 
komunikace přes barvu oranžovou a žlutou směrem k barvě zelené. 

Obr. 37 Barevné řešení vnějších kružnic značek v testovacím stanovišti č. 6 (Zdroj: vlastní tvorba) 

Kromě vnější kružnice je informativním prvkem značek také zjednodušené logo banky, 
napovídající uživateli kdo indexované objekty provozuje. Porovnáme-li vizualizace indexovaných 
POI na příkladu výsledku z testovacího stanoviště  č. 6 (azimut: 172°, poloměr vyhledávaní 5000 
m), kde je na snímku vlevo (víz. obr. č. 37) zobrazeno mračno bodů bez aplikace transformací a 
funkcí určení objektů, a na snímku vpravo je výsledek s transformacemi a určením objektů, je druhá 
varianta mnohem informativnější pro uživatele. Kromě lepší představy o vzdálenostech 
jednotlivých bodů zájmu (zajištěné pomocí transformací značek a barev jejích vnějších kružnic) 
dostává uživatel informace o typu objektu. Nemusí tak proklikávat každou značku aby v BIW 
v dolní části obrazovky zjistil typ banky, která provozuje dané zařízení a dokáže se zorientovat 
pomoci loga banky a na první pokus zvolit potřebný bod zájmu. Logo banky je umístěno uprostřed 
šedého, částečně průhledného, kruhu. Tato průhlednost umožňuje vidět z části nebo i plně překryté 
grafické prvky a dostávat informace o objektech, které nejsou dostupné ve výchozí variantě 
vizualizace bodů zájmu platformy Layar. Dalším způsobem jak zvýšit relevantnost výsledků je 
stanovení omezení vyhledávaní použitím filtrů specifikovaných v části 5.2 této kapitoly.   

Určení mapové značky je provedeno pomocí vytvořených funkcí getObject a ObjectID, které 
vracejí různé objekty (ikonky) v závislosti na vzdálenosti bodů zájmu od uživatele a typu 
bankomatu.  Pro tyto funkce byla v databázi vytvořena tabulka Object. Záznamy v této tabulce 
obsahují URL adresy jednotlivých ikonek. Funkce getObject používá tyto URL jako parametr a 
vrací objekt u kterého se hodnota atributu ID rovná číselnému výsledku výpočtu v funkci ObjectID. 
Vzdálenost se počítá pro každý bod pomocí Haversine formule, typ bankomatu je určován na 
základě hodnoty atributu  „atmType“ v tabulce POI databáze. Od hodnoty tohoto atributu zaleží 
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také vnitřní výplni ikonky se zjednodušeným logem banky. Celkově bylo vytvořeno 55 mapových 
značek, po 5 značek pro každou hodnotu „atmType“, kterých je celkem 11. Stejně jako u funkce 
TransformID v funkci ObjectID jsou stanoveny prahové hodnoty vzdáleností (víz. tab. č. 6). Pokud 
spadá vzdálenost mezi jednotlivými POI a uživatelem vypočtená a vracená funkcí getHotspots do 
rozmezí dvou sousedních prahových hodnot funkce ObjectID, přidá do výpočtu hodnotu 
„atmType“ a vrací číselný výsledek, který ve všech případech bude roven jedné z hodnot ID 
v tabulce Object. Detailní popis této funkce je uveden v příslušné části 4. kapitoly. V tabulce č. 6 
jsou uvedené jednotlivé případy výsledků, které může funkce ObjectID vrátit. 

vzdálenost ≥ vzdálenost < atmType object.id 

20 150 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111 

150 750 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 112 

750 1500 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113 

1500 2500 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 104, 114 

2500 10000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115 

Tab. 6 Vztah vzdáleností, typů zařízení a ID ikonek 

Obr. 38 Změna vizualizace indexovaných POI před (vlevo) a po (uprostřed) aplikací transformací a určení 
objektů a po aplikaci filtru (vpravo) na testovacím stanovišti č. 3. (Zdroj: vlastní tvorba) 
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5.5 Interaktivita mapové značky 

Na rozdíl od mapových značek v klasických mapách, kde jsou informace o významu těchto značek 
většinou umístěny do legendy, jsou mapové značky v AR systémech, stejně jako mapové značky 
v některých digitálních mapách svého druhu tlačítky, po jejichž stisknutí se na obrazovce zobrazí 
informační okénko s podrobnějšími informacemi o zvoleném objektu. Ve vytvořeném systému 
založeném na platformě Layar se tyto informační okénka jmenují BIW (Brief Information Widget). 
Základní (malé) okénko BIW se načítá automaticky ihned po najetí virtuálního objektu na střední 
oblast obrazovky. Tato vlastnost je zajištěna funkcí getHotspots a nastavením jednotkové hodnoty 
atributu showSmallBiw u jednotlivých záznamů bodů v tabulce POI. V malém okénku BIW uživatel 
vidí název banky (hodnota atributu title v tabulce POI), adresu banky (hodnota atributu desctiption 
v tabulce POI), příp. upřesnění o objektu, kde je zařízení umístěno (např. venkovní nebo Metro A 
- Flora) a textové upřesnění polohy zařízení (hodnota atributu footnote v tabulce POI). V levé části 
okénka BIW je umístěno logo zvolené banky (hodnota atributu imageURL v tabulce POI). 
Informační obsah všech interaktivních prvků okénka BIW je umístěn v databázi v  tabulce 
POIAction a zprovozňuje se pomocí vytvořené funkce getPoiActions. 

Obr. 39 AR vizualizace POI ze stanoviště č. 7 a dva typy BIW (Zdroj: vlastní tvorba) 

Na obrázku č. 39 vlevo je zobrazen snímek indexovaných bodů na testovacím stanovišti č. 7 
(azimut 80°, poloměr vyhledávaní 1 500 metrů). V pravé horní části obrázku je zobrazeno okénko 
BIW, které se načítá automaticky po najetí na bod zájmu. Po stisknutí ikonky tohoto bodu nebo 
malého okénka BIW se otevře rozšířené okénko BIW s informacemi o vzdálenosti objektu od 
uživatele (v metrech nebo kilometrech) a nabídka ze 4 tlačítek: „Webové stránky“, „Infolinka 
/zkrácený název banky/“, „Email“ a „More“. 
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Obr. 40 AR a mapové rozhraní „Take me there“ v testovacím stanovišti č. 2 (Zdroj: vlastní tvorba) 

Po stisknutí tlačítka „Webové stránky“ bude uživatel přesměrován na webové stránky 
provozovatele bankomatu, stisknutím tlačítka „Infolinka“ bude zahájeno volání na infolinku 
provozovatele zvoleného zařízení, tlačítko E-mail přesměruje uživatele na prostředí pro psaní e-
mailových zpráv provozovateli bankomatu. Tlačítko „More“ otevře uživateli nabídku dvou dalších 
možností. První možností je tlačítko „Přehrát video“, po jehož stisknutí se uživateli načte připojené 
video s návodem na použití bankomatu. Druhá možnost v nabídce „More“ je tlačítko „Take me 
there“, které je z hlediska orientace v prostřední nejdůležitější, protože po jeho stisknutí se uživateli 
načte mapa s označenou trasou k danému objektu a dalšími kartografickými informacemi o okolním 
prostředí. Na obrázku č. 40 je zobrazeno AR a mapové rozhraní indexovaných bodů na testovacím 
stanovišti č. 2 s azimutem 256° a poloměrem vyhledávaní 1 500 metrů. Uživatel má možnost si 
zvolit způsob výpočtu trasy (Jízda/Chůze/Doprava) ke zvolenému bodu zájmu. Možnost zobrazení 
bodů na mapě výrazně rozšiřuje orientaci ve vytvořeném AR systému. 

5.6 Experiment s pseudovzdáleností 

Vzdálenost mezi uživatelem a bodem zájmu, je jedním z hlavních parametrů pro indexaci 
nejbližších POI, určení potřebných ikonek a jejich transformací pro vizualizaci na obrazovce 
mobilního zařízení. Výpočet těchto vzdáleností probíhá v rámcích funkce getHotspots pomocí 
PDO::prepare() rozhraní na základě Haversine formule (2). Funkce vrací body zájmu, jejichž 
vzdálenost je menší než stanovený poloměr vyhledávání (parametr radius). V některých případech, 
obzvlášť pří přesném nastavení všech filtrů, systém indexuje malé množství okolních bodů, čímž 
nutí uživatele zvětšovat poloměr vyhledávaní. Další možnou nevýhodou, v případě indexace pouze 
vzdálených bodů, je slabé grafické naplnění reálného obrazu malými světle zelenými nebo tmavě 
zelenými ikonkami, což může snižovat atraktivnost grafického výsledku. 
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V rámcích experimentu byl vzorec pro výpočet vzdálenosti umocněn konstantou 0,9.   
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V tabulce č. 7 je uvedeno několik příkladů změny parametrů určení objektu a transformací pro 
objekty s pseudovzdáleností. Barevně jsou v tabulce vyznačené změny parametrů pří použití 
psudovzdálenosti. Písmeno X u hodnot parametrů atmType znamená první číslici ID, která není 
senzitivní na hodnotu vzdálenosti. 

Tab. 7 Změna parametrů atmType, scale a translate.z v případě použití pseudovzdalenosti 

Z příkladů uvedených v tabulce 7 plyne, že umocnění hodnoty vzdálenosti koeficientem 0,9 
ovlivňuje zejména parametry transformace a určení objektů (ikonek) u objektů vzdálených více než 
300 – 400 metrů od uživatele. Tyto změny mají své výhody a nevýhody. Umocníme-li hodnotu 
vzdálenosti konstantou menší než 1, může to pozitivně ovlivnit grafickou vizualizaci v případě 
indexace objektů vzdálených více než 1 500 – 2 000 metrů (platí pro umocnění 0,9). U objektů, 
které se nachází ve středních vzdálenostech (500 – 1 000 metrů) může být výsledek naopak 
negativní. U nich se sníží hodnota parametru translate.z, což může způsobit přílišné hromadění 
ikonek ve středních výškách a jejich překrytí ikonkami reprezentujícími objekty, které jsou 

vzdálenost 
pseudo 

vzdálenost 

atmType ID 

normální 

atmType ID 

pseudo 

scale 

normální 

scale 

pseudo 

translate.z 

normální 

translate.z 

pseudo 

60 40 X1 X1 1,10 1,10 -20 -20 

140 85 X1 X1 1,20 1,20 -10 -10 

330 185 X2 X2 2,05 2,05 10 10 

470 254 X2 X2 2,05 2,05 25 10 

720 373 X2 X2 2,05 2,05 40 25 

980 492 X3 X2 2,05 2,05 55 25 

1450 700 X3 X2 2,00 2,05 65 40 

1900 893 X4 X3 2,00 2,05 75 55 

3300 1468 X5 X3 4,00 2 110 65 

4500 1940 X5 X4 4,00 2 155 75 

6000 2514 X5 X5 4,00 4 250 110 

8000 3257 X5 X5 4,00 4 250 155 

10000 3981 X5 X5 4,00 4 250 155 
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vzdálené méně než 500 metrů od uživatele. Parametry transformace ikonek těchto objektů zůstávají 
téměř neovlivněné. 

Obr. 41 Výsledek vyhledávaní před a po aplikaci pseudovzdálenosti (Zdroj: vlastní tvorba) 

Na obrázku č. 41 (vpravo) je zobrazena grafická vizualizace indexovaných bodů s aplikovanou 
pseudovzdalenosti (vzdálenost0,9) ze stanoviska č. 8, které má azimut 42°, poloměr vyhledávaní 6 
000 metrů s nastavenou podmínkou minimálního poloměru vyhledávaní 1 500 m ve funkci 
getHotspots. 

5.7 Závěrečné zhodnocení výsledků 

Výše reprezentované výsledky prokázaly, že aplikování metod generalizace a zlepšení vizualizace 
virtuálních prvků v AR prostředí, uvedených v této práci, je možné. Přesnost dosažených výsledků 
ale záleží na mnohá vnějších faktorech, které mohou značně omezit, nebo naopak zlepšit vizualizaci 
virtuálních objektu na povrchu reálného obrazu z kamery mobilního zařízení. Mezí omezující 
faktory patří zejména FOV optiky chytrého telefonu nebo tabletu, které je klíčové pro zobrazení 
prvků na okrajích obrazovky, nebo i velikost samotné obrazovky mobilního zařízení. Důležitou 
podmínkou pro správný provoz systému je rychlý mobilní internet nebo, v ideálním případě, 
odpovídající veřejně dostupné Wi-Fi připojení (v Praze prozatím není k dispozici). Načtení 
virtuálních prvků AR vrstvy probíhá rychleji u výkonnějších mobilních zařízení. Dalším 
omezujícím faktorem je přesnost určení polohy uživatele z GPS signálu v prostředí vysoké městské 
zástavby. Přesnost určení GPS souřadnic také záleží na typu zařízení, které uživatel používá. 
V daném projektu vytvořená AR vrstva byla testována na chytrém telefonu iPhone 5, který určoval 
polohu v kontrolních bodech s průměrnou přesností 12 metrů, která byla pro účely tohoto projektu 
posouzena jako dostačující. Existují ale uplatnění AR, zejména v indoor systémech, kde tato 
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přesnost  bude zcela nedostačující. K zlepšení této situace slouží systémy pro zlepšení polohování 
na základě Wi-Fi, RFID, nebo i GPS-repeaters, popsané například v článku Jardak et al. (2009). 

Vytvořená vrstva byla otestována ve 13 různých lokalitách. Výsledky vizualizace jsou 
na každém testovacím stanovišti jiné. Protože je rozložení bodů zájmu v testované oblasti 3 
městských částí nepravidelné, jsou v některých případech grafické výstupy na obrazovce mobilního 
zařízení natolik skromné, že výhody provedených úprav uživatel, který nebyl detailněji seznámen 
se všemi faktory, které jsou popsány v této práci, nepozná. Na jiných testovacích stanovištích byly 
naopak při určitém azimutu indexovány desítky bodů zájmu (viz. např. obr. č. 32,  37 nebo 40). Pro 
správnou vizualizaci POI a uspořádaní grafických prvků reprezentujících tyto body zájmu, 
hrají vytvořené funkce pro určení odpovídajících objektů (ikonek) a generalizační transformace 
těchto ikonek, zcela zásadní roli. Například na testovacím stanovišti č. 5 se po aplikaci vytvořených 
pravidel  uživateli zobrazilo 21 ikonek místo původních 5. Navrhnuté transformace ikonek nejen 
řeší problém překrytí (a tak i nepoužitelnosti) menších ikonek reprezentujících vzdálenější objekty, 
ale přispívají k tvorbě perspektivního vjemu pro lepší orientaci uživatele v prostorových vztazích 
mezi ním a jednotlivými POI.  

Navržené filtry, pomocí kterých může uživatel značně zredukovat množství virtuálních 
grafických prvků a zvýšit relevantnost výsledků vyhledávaní pro svůj účel, mají pro zlepšení 
grafických výstupu AR mapy vrstvy velký význam. Pomocí navrhnutých filtrů lze definovat za 
jakým účelem, kterého provozovatele, na jaké ulici nebo městské části a v jaké maximální 
vzdálenosti, je zapotřebí POI hledat. Filtry přispívají ke zvýšení rychlosti indexace a zmenšení 
počtu prvků, které systém na dotaz uživatele vrátí. V některých případech se uživateli po použití 
selektivních filtrů zobrazí body zájmu, které dříve nebyly dostupné, kvůli stanovenému omezení 
indexace na 50 nejbližších bodů.  

Kromě navrhnutých funkcí určení ikonek a transformací a filtračních funkcí částí daného 
projektu byla důležitá tvorba grafické podoby ikonek. Vytvořené grafické objekty poskytuji 
uživateli informace o typu objektu (logo) a jeho přibližné vzdálenosti (vnější kružnice). Ikonky 
jsou částečně průhledné, což je velice přínosné v případě částečného překrytí objektů, 
reprezentujících vzdálenější body zájmu. Kromě samotných značek v databázi a skriptu webové 
služby, byly zajištěny možností poskytnutí rozšířených informací o bodu zájmů prostřednictvím 
jednotlivých prvků okénka BIW. 

Výsledky, dosažené u experimentu s pseudovzdáleností ukazují, že je možno upravovat 
výpočty vzdáleností mezi uživatelem a jednotlivými POI za účelem zlepšení grafických výsledků 
vizualizace,  nebo načtení dříve nedostupných vzdálených bodů zájmu. Výhodou umocnění 
parametru distance exponentem menším než 1 a větším než 0 je změna parametrů vizualizace u 
objektů, které se nachází ve středních až velkých vzdálenostech od uživatele, aniž by byly 
ovlivněny vizualizační parametry pro blízké objekty, jejichž vzhled zůstává nedotčen.  
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KAPITOLA 6 

Diskuse  

Předkládaná diplomová práce se zabývala otázkami vizualizace geolokalizovaných dat v prostředí 
augmentované reality. Vizualizace byla realizována prostřednictvím vytvořené vrstvy bodových 
prvků pro mobilní AR aplikaci Layar.  Výhodou zvolené platformy je způsob návrhu vrstvy. Na 
rozdíl od jiných nekomerčních mobilních AR software (např. Wikitude), kde je začínajícím 
uživatelům primárně nabízeno konstruování vrstev a datových sad na úrovni uživatelského rozhraní 
příslušného programu, předpokládá tvorba vrstev pro platformu Layar návrh chování a celkové 
mechaniky vrstvy prostřednictvím tvorby vlastních funkcí. Programovací způsob konstruování 
vrstev je sice složitější, ale umožňuje vývojáři zvýšit flexibilitu vrstvy vůči zvoleným datům a 
přizpůsobit vizualizační pravidla možným specifikům zvolených dat a vlastním představám o 
očekávaném výsledku vizualizace.  

Cílem práce bylo navrhnout pravidla, která by propojovala vzdálenostní a kvalitativní 
parametry vybraných POI s výsledným zobrazením virtuálních grafických prvků na povrchu 
skutečného obrazu z kamery mobilního zařízení. Baulin (2012) v závěru své disertační práce, 
v rámci které bylo vyvinuto prostředí pro integraci dynamického UGC do vrstvy Layar, upozorňuje 
na vizualizační problémy ve vytvořené vrstvě pro platformu Layar. Ty spočívají zejména ve 
značném přesycení obrazu virtuálními grafickými prvky a nepřirozeném uspořádání těchto prvků 
na obrazovce. Autor podotýká, že takové nelogické uspořádaní a zahlcení může vést ke zmatení 
koncového uživatele vrstvy a přetížení systému v průběhu načítání všech dostupných POI. Pro 
zlepšení orientace uživatele v grafickém mračnu ikonek reprezentujících jednotlivé body, byly 
navrhnuty funkce pro tvorbu perspektivního vjemu u zobrazovaných ikonek POI, funkce pro 
filtrování výsledků, jejichž cílem je redukování počtu načtených ikonek a zvýšení relevantnosti 
výsledku vyhledávaní pro koncového uživatele vrstvy. Pro koncového uživatele je, z grafického 
hlediska, přínosem této práce především zpřístupnění řady virtuálních objektů, jejichž množství se 
v některých případech  pohybuje v řádech desítek nově dostupných grafických prvků. Ty byly před 
aplikací navržených vizualizačních pravidel pro uživatele nedostupné z důvodu jejích překrytí 
většími grafickými prvky na popředí. Z datového hlediska mají velký význam navržené filtrovací 
funkce, pomocí kterých může uživatel v některých případech dostávat informace o vzdálenějších 
objektech, které nebyly při použití výchozích jednoduchých nastavení, které nabízí mobilní AR 
aplikace Layar, dostupné. 
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Při vypracování této práce se autor potýkal s několika problémy. Prvním problémem bylo to, že 
architektura systému Layar není dostupná vývojářům v plné míře. V materiálech o architektuře 
systému od společnosti Layar není například přesně definováno, jak mobilní aplikace rozumí 
chování parametru translate.z pří polohování virtuálních grafických prvků podél vertikální osy na 
obrazovce mobilního zařízení. Pří lineárním definování daného parametru v návaznosti na 
vzdálenost bodu zájmu od uživatele tak bylo (při chytrém telefonu nastaveném ve vertikální poloze) 
umístění virtuálních grafických prvků mimo zorné pole (FOV) obrazovky. Umístění objektů podél 
horizontální osy obrazovky odpovídalo hodnotě parametru translate.z 0.00, výsledkem definování 
hodnoty tohoto parametru pro skupinu nejbližších bodů zájmu na úrovni -50.00 bylo umístění 
grafického prvku doslova u nohou uživatele, tj. vycházelo daleko mimo rámce FOV obrazovky 
vertikálně natočeného mobilního zařízení. U vzdálenějších objektů vedlo naopak definování 
hodnoty parametru translate.z na úrovni 50.00 k tomu, že se grafické prvky reprezentující 
nejvzdálenější objekty vznášely pouhých 20 – 25 pixelů nad linií imaginárního horizontu přestože 
je nutné minimum 40 až 50 px. Vnímání parametru translate.z ze strany aplikace Layar nebylo 
zatím popsáno v odborné literatuře, proto bylo při definování tohoto parametru v tabulce Transform 
provozní databáze přistoupeno k empirickým zkušenostem autora plynoucích z četného testování 
vrstvy POI v terénu. Stejná situace nastala u parametru scale, u kterého aplikace Layar neumožňuje 
aplikování hodnot pouze ze strany vývojáře vrstvy a zcela zřejmě aplikuje na měřítko grafických 
prvků kromě parametrů stanovených vývojářem i některé vlastní algoritmy. Jejich obsah ale není 
vývojářům vrstev pro mobilní AR aplikaci dostupný. Technologie Layar zřejmě používá 
transformační algoritmy jako jsou např. transformační řetězce OpenGL. Souřadnice vrcholů 
objektů jsou násobeny transformační maticí, která se skládá z „model-view“ a „projection“ matic. 
Tyto transformace jsou reprezentovány jako 4 × 4 homogenní matice. Více informací o 
transformacích maticích pro grafické objekty, které nabízí rozhraní OpenGL  prostřednictvím 
příkazů glTranslate (), glScale() nebo glRotate(), obsahuje publikace  Nieder et al. (1993). Kromě 
příkazů „model-view“ matic nabízí OpenGL příkazy pro perspektivní nebo ortogonální projekce, 
generující příslušné transformační matice (Bimber a Raskar, 2005).  Jedním ze způsobů jak zabránit 
tomu aby aplikace Layar zasahovala do polohování grafických prvků vlastními algoritmy, může 
být vývoj vlastní mobilní aplikace s použitím relativně drahého SDK od Layar. U té pak může  
vývojář zasahovat přímo do výpočetních algoritmů Layar a upravovat je podle vlastních potřeb. 
V rozpočtu práce ale nebylo se zakoupením SDK Layar počítáno a definitivní vyřešení této otázky 
tedy bude ponecháno budoucím generacím vývojářů. 	

Výsledky potvrdily, že i přes absenci přesných informací o vnitřních polohovacích algoritmech 
Layar lze definovat vlastní hodnoty parametrů translate.z a scale ve spojení s funkcemi pro určení 
transformací a dosáhnout tak významného zlepšení vizualizace grafických prvků reprezentujících 
indexované body zájmu. Značný rozdíl mezí výchozím stavem vizualizace a vizualizací po aplikaci 
pravidel a kritérií stanovených v této prací lze ověřit z četných ilustrací testování vrstvy v terénu, 
které jsou umístěny průběžně v textu této diplomové práce. V neposlední řadě svou roli hraje také 
návrh grafického řešení a částečné průhlednosti značek, reprezentujících body zájmu. Integrace 
zjednodušených log provozovatelů zařízení do značek a barevné řešení jejich vnějšího ohraničení 
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zvyšuje přehlednost vizualizovaných výsledků a rychlost rozhodování pří výběru objektu, pro který 
bude načteno informační okénko BIW.  

Parametr translate.z v architektuře Layar je úzce spjat s parametrem alt, pomocí kterého lze 
definovat skutečnou výšku bodu nad úrovní terénu. V daném projektu byla za účelem použití 
parametru translate.z ignorována výška bodu nad příp. pod úrovní terénu a nastavena na hodnotu 
NULL. V případě definování hodnot parametru alt systém Layar ignoruje funkce spojené 
s parametrem translate.z. Pří aplikaci v oborech, kde je důležitá skutečná výška POI nad úrovní 
terénu, může kolize těchto dvou parametrů způsobovat potíže se správným zobrazením virtuálních 
prvků na obrazovce mobilního zařízení.  

Dalším problémem byla chyba na straně back-endu aplikace Layar, která se týkala definování 
hodnot pro filtry zaškrtávacích políček (checkbox) pro kvalitativní definování dat. Tento problém 
je detailněji popsán v části 4.2.6.1 Kapitoly 4 této práce. V důsledku této chyby byla úloha, která 
měla být původně řešena filtrováním dat pomocí zaškrtávacích políček, nakonec vyřešena aplikací 
přepínacích tlačítek (radio buttons). Proto nebyla v daném projektu definována možnost výběru 
několika provozovatelů zařízení najednou, což by bylo při vyhledávání logické. Chyba existující 
v okamžiku vývoje daného projektu v dostupných verzích Layar API 8.3 a 8.4 byla nahlášená na 
oddělení uživatelské podpory Layar a měla by být v novějších verzích Layar API odstraněna. 
Aplikace filtrů na vrstvu s velkým množstvím prvků je zcela nezbytná pro tvorbu relevantních a 
logických grafických výstupů. I přes existující chybu byly v projektu použity některé principy 
filtrování, definované např. Meiguins et. al (2007) nebo Olshannikova et al. (2015). Mezi tyto 
principy patří zejména možnost filtrování v případě načtení vrstvy s velkým množstvím 
nepotřebných prvků. Pří aplikaci filtrů  nebude již načtená vrstva načítána znovu, ale bude pouze 
obnovena. Dalším principem je aplikace několika filtrů najednou a to jak kvalitativních (typ 
zařízení, výběr/vklad) tak i kvantitativního filtru pro poloměr vyhledávaní, který má ve skriptu 
webové služby definovánu minimální vzdálenost pro indexaci objektu. Použitím těchto filtrů v 
kombinaci s definovanými parametry transformace  lze dosáhnout značného zlepšení a 
zjednodušení grafických výstupů.  

Zajímavá je i otázka senzorového trackingu a rozdílu mezi úhlem FOV a úhlem indexace bodů 
zájmu. Aplikace Layar používá pro stanovení polohy bodů zájmu GPS, kompas a akcelerometr 
integrovaný do mobilního zařízení. Přesnost stanovení GPS souřadnic se v městském terénu 
pohybovala kolem 10 metrů. Roberts et al. (2002) stanovil požadavky na přesnost určení polohy 
uživatele AR pro správnou vizualizaci v různých oborech. Například v AR geologii nebo AR 
archeologii je, dle výsledků práce autorů, požadovaná přesnost určení polohy kolem 10 metrů. I 
přes relativní stáří citovaného článku a zřejmý pokrok v GPS technologiích dosažený za poslední 
desetiletí, zůstaly požadavky na přesnost stanovení polohy v AR systémech stejné, což potvrzují 
například van Krevelen et al. (2010). Důvodem pro stanovení kritéria minimální vzdálenosti 20 
metrů pro indexaci POI je v prvé řadě nepřesnost GPS v pražské městské zástavbě, ale také již 
fyzická vizuální dostupnost indexovaného objektu. Proto byla hodnota minimální vzdálenosti 20 
metrů  nastavena ve funkci getHotspots jako omezující. U všech 13 testovacích stanovišť nebyl 
nalezen žádný bod zájmu, jehož vzdálenost by byla menší než 80 metrů. Lze ale očekávat, že při 
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výběru jiných náhodných stanovišť pro testování  vrstvy, budou nalezeny body bližší než při 
testování v daném projektu. Větším problémem pří testování bylo chybné stanovení azimutu pří 
určení orientace mobilního zařízení. Tento problém je dán tím, že aplikace v některých případech 
nestíhá včas provést kalibraci kompasu. Proto lze doporučit provádět tuto kalibraci spuštěním 
aplikace Kompas, která je součástí systémů většiny chytrých telefonů, a kroužení telefonem ve 
vzduchu pohybem ve tvaru ležaté 8 po dobu několik vteřin. Po takové kalibraci bude tento 
trackingový problém eliminován a FOV pro indexaci bodů bude stanoveno správně. Problémy se 
správnou vizualizaci bodů mohou také nastávat pří rychle jízdě v MHD. Na obrázku c. 42 je 
kupříkladu zobrazená chybná vizualizace blízkého bodu pří jízdě tramvají na Národní třídě.  

dddddd 
Pří vzdálenosti od bodu zájmu cca 20 metrů systém indexoval bod zájmu, nicméně pří výpočtu 

transformací zřejmé došlo k chybě a ikonka reprezentující bod se zvětšila na více než polovinu 
obrazovky (cca 550 px). Jedním z řešení tohoto problému, může být nastavení častějšího obnovení 
vrstvy, nebo znovuobnovení pokud uživatel urazí s mobilním zařízením určitou vzdálenost. Bude 
to však náročnější pro HW a přenos dat pomocí mobilního internetu. 

V rámci testování vrstvy byl zjištěn přibližně 20 % rozdíl mezi FOV chytrého telefonu iPhone 
5 a skutečným úhlem indexace bodů zájmu. Tento rozdíl není pro účely daného projektu 
problémem, nicméně vývojář systému musí s tímto rozdílem počítat při tvorbě AR prostředí, kde 
je důležité správné stanovení úhlů mezí POI.  

Obr. 42 Trackingová chyba (Zdroj: vlastní tvorba) 

Experiment s umocněním hodnoty vzdálenosti ukázal jednu z možných cest zlepšení 
vizualizace objektů, které se nachází ve středních až velkých vzdálenostech. Pří použití exponenty 
0,9 byly ovlivněny zejména grafické vizualizace bodů, jejichž vzdálenost je vyšší než 500 – 700 
metrů. Nelze ale tvrdit že použití pseudovzdálenosti je univerzálním řešením pro vizualizaci 
vzdálených POI. Stejně tak musí vývojář vrstvy počítat se zmíněným rozdílem FOV a skutečného 
úhlu indexace bodů zájmu, především v závislosti na účelu vizualizace a nutnosti stanovení 
skutečných vzdáleností.   

Výpočet vzdálenosti mezi uživatelem a jednotlivými body zájmu probíhá s použitím Haversine 
formule, která je jednou s možností výpočtu vzdáleností mezí dvěma body na sféře. Samotný 
výpočet je poměrně složitý a v případě existencí geodatabází s tisíci, příp. miliony 
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geolokalizovaných bodových prvků může být použití této metody výpočtu vzdálenosti velice 
náročné na výpočetní kapacity mobilních AR aplikací.  

Budoucnost vývoje projektů, kterých jsme se v této práci dotkli, lze vidět ve snaze zvýšit 
relevantnost indexovaných výsledků a ve zlepšení grafických vizualizací. Například ne všechna 
zařízení, umístěná v obchodních centrech, nebo jiných uzavíratelných budovách, jsou dostupná po 
celou denní dobu. Do skriptu webové služby lze přidat funkce, které by zabraňovaly indexaci bodů 
zájmů v případě nesplnění podmínky stanovené denní doby. K této funkci by posloužil parametr 
doNotIndex, který architektura Layar předpokládá pro tabulku bodů POI. Další práce by mohly být 
věnovány také odlišným transformacím ikonek (například jejich otočením nebo posunutím směrem 
ke středu obrazovky v závislosti na vzdálenosti POI od uživatele) a blízkosti umístění ikonek 
(reprezentujících tyto body zájmu) k mezním hodnotám FOV jednotlivých mobilních zařízení. 
Otevřenou otázkou také zůstává možnost použití dodatečných optických zařízení pro rozšíření 
FOV, jako jsou např. objektivy typu „rybí oko“, které lze nasadit na standardní kameru mobilního 
zařízení. Otázkami AR vizualizace při použití rozšířeného FOV se zbývá ve své práci Urban et al. 
(2013). Skript webové služby Layar pak musí být pro daný účel adekvátně přizpůsoben. 
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KAPITOLA 7 

Závěr 

Augmentovaná realita je v poslední době často využívána jako prostředek vizualizace prostorových 
dat. AR aplikace v mobilních zařízeních nabízí jiný přístup a kvalitní posun v interaktivitě 
zobrazení virtuální grafiky oproti klasickým desktopovým aplikacím. Těžkým a nevděčným 
úkolem je hodnotit jaká vizualizace geografických dat je lepší, interaktivnější nebo srozumitelnější. 
Každý přístup k vizualizaci má své výhody a nevýhody, v závislosti na poskytovaných 
prostorových informací, podmínkách využití a konečném uživateli. Pro mnoho lidí je klasická 
digitální mapa obvyklým a srozumitelným prostředkem pro orientaci v pavučině městských ulic, 
ale jsou uživatelé, kteří se mohou  v prostoru orientovat výrazně rychleji, právě za použití virtuální 
grafiky, vizualizované na obrazu skutečnosti získaném z kamery mobilního zařízení. Tuto 
myšlenku potvrzuje obrovský růst trhu se zařízením a aplikacemi, díky kterým mohou AR 
technologii využívat nejen laici, ale i odborníci.   

Cílem této práce byla snaha o zlepšení vizualizace virtuálních prvků ve zvolené AR platformě 
Layar oproti výchozímu stavu, který tato mobilní aplikace nabízí. Před přípravou vstupních dat 
byly pečlivě nastudovány materiály k architektuře systému a příklady vizualizací AR dat od jiných 
vývojářů. Na základě odborné literatury byly stanoveny hlavní problémy, ke kterým dochází pří 
zobrazení grafiky v prostředí augmentované reality. Výhodou autorů mnoha odborných publikací 
byla práce v laboratorních podmínkách se speciálně navrženým HW pro účely jejích projektů, nebo 
tvorba vlastních mobilních aplikací s flexibilnější architekturou. Ve většině publikací, zabývajících 
se otázkami vizualizace AR dat nezávisle na zvolené platformě, jsou zmiňovány problémy 
s nežádoucím překrytím reálného obrazu virtuálními prvky, nebo  překrytím jedněch virtuálních 
prvků jinými. Zásadním problémem ve vývoji AR výstupů je také obtížná tvorba perspektivního 
vjemu pro zlepšení orientace uživatele v AR prostředí. 

Předkládaná práce byla provedena na základě existující architektury částečně nekomerční  
mobilní aplikace. Zásah do chování vizualizace virtuálních prvků mohl být proveden pouze 
prostřednictvím tvorby funkcí ve vlastním skriptu webové služby, která komunikuje se serverem 
Layar. Protože společnost Layar nezveřejňuje informace o vnitřní architektuře systému na straně 
serveru a mobilní aplikace, vývoj webové služby v některých případech musel probíhat téměř 
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naslepo. Příkladem je nelineární chování parametrů translate.z a scale, které musely být stanoveny 
jen na základě empirických zkušeností, získaných v průběhu vývoje a testování vrstvy.  

I přes zmíněné nedostatky byly stanovené cíle této práce dosaženy. Pro reprezentaci bodové 
vrstvy bankomatů na území třech městských byly navrhnuty mapové značky. U těchto značek byla 
zajištěna částečná průhlednost a tím byl ve velké míře vyřešen problém s překrytím jedněch 
virtuálních prvků jinými pro příliš blízké POI, které tyto grafické prvky reprezentují. Barevná 
vnější kružnice a zjednodušená loga provozovatelů přispívají ke zvýšení vizuální informativnosti 
těchto značek. Vzdálenost indexovaných bodů zájmů od uživatele byla zhodnocena jako klíčový 
faktor pro tvorbu perspektivního vjemu. Pomocí vytvořených funkcí bylo dosaženo výrazného 
zvýšení perspektivního vjemu při zobrazení grafických prvků na obrazovce. Tyto funkce, kromě 
řešení měřítka ikonek a výšky jejích umístění na obrazovce mobilního zařízení, řídí také barevné 
zobrazení vnějších kružnic značek, napovídající o vzdálenosti POI od uživatele.  

Kromě řešení perspektivy ve vizualizaci v daném projektu byly navrženy filtry, pomáhající 
zobrazovat přesnější informační výstupy a ve značné míře eliminující problém překrytí a grafického 
zahlcení AR obrazu virtuálními prvky.  

Kromě knihoven Layar API byl v daném projektu využit DBMS MySQL, a pro správu obsahu 
vytvořené databáze také webový programový systém phpMyAdmin. Webová služba byla napsána 
ve skriptovacím programovacím jazyce  PHP a dotazovacím jazyce SQL. Veškerá data odpovědí 
webové služby jsou v datovém formátu JSON, který umožňuje přenos dat v libovolném 
programovacím nebo skriptovacím jazyce. Webová služba je uložena ve formě PHP souboru na 
vlastním webovém serveru vývojáře vrstvy. Pro tvorbu grafických prvků byly využity programové 
nástroje CorelDraw a Adobe Photoshop CS 6. Tvorba webového rozhraní pro vizualizaci vrstvy 
probíhala v programu Sublime Text 2. Testování vrstvy probíhala na mobilních zařízeních 
s operačním systémem iOS a Android.  U obou systémů byly veškeré navrhnuté funkce a prvky 
AR vrstvy plně funkční. Mírným nedostatkem daného projektu byla nucená volba jediné AR 
platformy pro návrh vizualizačních pravidel a funkcí. Nicméně zvolená platforma Layar API je (i 
přes skrytí vnitřního fungování mobilních aplikací) bezpochyby nejotevřenější platformou 
z momentálně existujících nekomerčních mobilních AR aplikací.  

Obsah této práce by mohl posloužit k prvotnímu seznámení se a pochopení principů vizualizace 
AR dat pro mobilní aplikace. Dále umožňuje představit čtenáři kvalitu výsledné vizualizace a 
motivovat ho k detailnějšímu studiu v této oblasti, případně návrhu vlastních pravidel a funkcí 
zaměřených na zlepšení zobrazení virtuálních prvků v prostředí augmentované reality. Práce 
ukázala nesporný potenciál vyjadřování prostorových informací prostřednictvím AR a možnosti 
zasahovaní vývojáře vrstev do výsledného vzhledu grafických prezentací geolokalizovaných dat. 
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Příloha 1. Vytvořené AR mapové značky 
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Příloha 2. Obsah přiloženého CD-R 
 
Složka „priloha2“ obsahuje:   

service1.php - skript webové služby AR vrstvy  
POI.sql – SQL příkazy k vytvoření a naplnění tabulky POI 
POIAction.sql – SQL příkazy k vytvoření a naplnění tabulky POIAction 
Object.sql – SQL příkazy k vytvoření a naplnění tabulky Object 
Transform.sql – SQL příkazy k vytvoření a naplnění tabulky Transform 
 
 
 

 
 


