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Anotace 

Předmětem této bakalářské práce jsou hloubkové senzory a analýza jejich 

aplikačního potenciálu. V teoretické části práce se analyzují nejdostupnější hloubkové 

senzory hlavně po hardwarové stránce a na konci je jejich srovnání. Také jsou zde rozebrány 

aplikace pro hloubkové senzory. Praktická část je zaměřená na zařízení Leap Motion. Je zde 

návod instalace a nastavení tohoto zařízení. V poslední části je příprava demonstračního setu 

a jeho testování. 

Klíčová slova: Leap Motion, Microsoft Kinect, bezdotykové ovládání, ovládání gesty 

Summary 

The subject of this bachelor thesis are depth sensors and analysis of their application 

potential. In the theoretical part of the thesis is analyze of the most accessible depth sensors 

mainly on the hardware side and at the end is their comparison. Also depth sensors 

applications are discussed here.  Practical part is focused on Leap Motion. Here is installation 

guide of the application for this device and its setup. In the last part of the thesis is a 

demonstration set and its testing.  

Keywords: Leap Motion, Microsoft Kinect, hands free controller, gesture controller  



 

Obsah 

1 ÚVOD .....................................................................................................................................1 

2 ANALÝZA DOSTUPNÝCH HLOUBKOVÝCH SENZORŮ .................................................................2 

2.1 MICROSOFT KINECT PRO XBOX 360 ................................................................................2 

2.1.1 SEZNÁMENÍ ............................................................................................................2 

2.1.2 HISTORIE .................................................................................................................2 

2.1.3 TECHNOLOGIE .........................................................................................................3 

2.1.4 DETEKCE KOSTRY ....................................................................................................4 

2.1.5 NÁSTROJE PRO DETEKCI ..........................................................................................5 

2.1.6 TECHNICKÉ PARAMETRY .........................................................................................6 

2.1.7 KINECT VERZE 2.......................................................................................................6 

2.2 LEAP MOTION .................................................................................................................6 

2.2.1 SEZNÁMENÍ ............................................................................................................6 

2.2.2 HISTORIE .................................................................................................................7 

2.2.3 TECHNOLOGIE .........................................................................................................7 

2.2.4 SYSTÉMOVÁ ARCHITEKTURA ...................................................................................8 

2.2.5 API ..........................................................................................................................9 

2.2.6 LEAP MOTION A MATEMATIKA ...............................................................................9 

2.2.7 POHYB .................................................................................................................. 10 

2.2.8 VIRTUÁLNÍ REALITA ............................................................................................... 11 

2.2.9 TECHNICKÉ PARAMETRY ....................................................................................... 12 

2.3 MICROSOFT HOLOLENS ................................................................................................ 12 

2.4 SONY PS4 EYE KAMERA ................................................................................................. 13 

2.5 ORBECC ASTRA ............................................................................................................. 13 

2.6 INTEL REALSENSE R200 ................................................................................................. 14 

2.7 ZED STEREO CAMERA ................................................................................................... 14 

2.8 SROVNÁNÍ .................................................................................................................... 15 

3 APLIKAČNÍ POTENCIÁL HLOUBKOVÝCH SENZORŮ ................................................................. 17 

3.1 LEAP MOTION ............................................................................................................... 17 

3.1.1 GOOGLE EARTH..................................................................................................... 17 

3.1.2 GEOMOTO ............................................................................................................ 18 

3.1.3 CYBER SCIENCE ..................................................................................................... 19 

3.1.4 MOLECULES .......................................................................................................... 19 

3.1.5 FORM AND FUNCTION 3D ..................................................................................... 20 



 

3.1.6 COREL PAINTER FREESRYLE ................................................................................... 21 

3.1.7 NYTIMES PRO LEAP MOTION ................................................................................. 22 

3.1.8 DROPCHORD ......................................................................................................... 23 

3.2 MICROSOFT KINECT ...................................................................................................... 24 

3.2.1 KINECT SIGN LANGUAGE TRANSLATOR.................................................................. 24 

3.2.2 KINECT AUGMENTED URBAN MODEL .................................................................... 25 

3.2.3 GER ....................................................................................................................... 25 

3.2.4 ČTYŘVRTULOVÁ AUTONOMNÍ HELIKOPTÉRA ........................................................ 26 

3.2.5 3D BUILDER ........................................................................................................... 26 

3.2.6 KINECT FITNECT .................................................................................................... 27 

3.2.7 KINECT KIWIBANK INTERACTIVE WALL .................................................................. 28 

3.3 HOLOLENS .................................................................................................................... 29 

3.3.1 WHITE CANE ......................................................................................................... 29 

3.3.2 GALAXY EXPLORER ................................................................................................ 30 

3.3.3 HOLOTOUR ........................................................................................................... 30 

3.3.4 INSIGHT HEART ..................................................................................................... 31 

4 PŘÍPRAVA DEMONSTARČNÍHO SETU .................................................................................... 32 

4.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE ................................................................................................. 32 

4.1.1 OBSAH BALENÍ ...................................................................................................... 32 

4.1.2 MINIMÁLNÍ KONFIGURACE ................................................................................... 32 

4.2 INSTALACE .................................................................................................................... 32 

4.2.1 PROPOJENÍ S POČÍTAČEM ..................................................................................... 32 

4.2.2 INSTALACE APLIKACE ............................................................................................ 33 

4.3 NASTAVENÍ APLIKACE ................................................................................................... 34 

4.4 NASTAVENÍ ................................................................................................................... 35 

4.4.1 VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ ........................................................................................ 35 

4.4.2 SNÍMÁNÍ ............................................................................................................... 36 

4.4.3 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ ................................................................................. 37 

4.5 PROSTŘEDÍ APLIKACE .................................................................................................... 41 

4.6 DEMONSTRAČNÍ SET ..................................................................................................... 41 

4.7 VÝBĚR APLIKACÍ ............................................................................................................ 43 

5 TESTOVÁNÍ DEMONSTRAČNÍHO SETU .................................................................................. 44 

5.1 TESTOVÁNÍ ................................................................................................................... 44 

5.2 DOTAZNÍK ..................................................................................................................... 48 



 

5.2.1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU .................................................................................. 49 

5.2.2 SHRNUTÍ DOTAZNÍKU ............................................................................................ 51 

6 ZÁVĚR .................................................................................................................................. 52 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ..................................................................................................... 53 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ..................................................................................................... 56 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................................... 57 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................................ 59 

 

 



Marek Skiba: Analýza aplikačního potenciálu hloubkových senzorů 

1 
 

1 ÚVOD  

V dnešním světě nás obklopují moderní technologie, které se staly naší součástí. 

Každý dnes využívá prvky moderní technologie, ať už to jsou mobily, smartphony nebo 

počítače. Technologie se pořád zlepšuje a stále se objevují nové přístroje, které se snaží 

člověku ulehčit život, byť už tím, že mu ušetří peníze, či čas nebo mu pomůže s učením. 

Jednou z takových technologií, která se stále více rozvíjí a na trhu se objevují nové zařízení 

s využitím této technologie, jsou hloubkové senzory. Tyto senzory jsou klíčovou technologií 

pro zařízení, díky kterým můžeme aplikace na počítači ovládat různými gesty rukou nebo 

pohybem těla. V práci si některá tato zařízení projdeme, ale zaměříme se hlavně na zařízení 

Leap Motion.  

První část se zabývá největšími zástupci, kteří používají hloubkové senzory. 

Podrobně si zde rozebereme Microsoft Kinect, který je nejznámější zástupce zařízení 

s hloubkovým senzorem. Pak se do hloubky zaměříme na Leap Motion. Dozvíme se věci 

ohledně historie tohoto zařízení, projdeme si technologii, kterou používá, ukážeme si gesta, 

která umí. Dále se dozvíme, jací jsou další zástupci v tomto odvětví.  

Nejlepší aplikace pro podporu výuky, ulehčení života, pro turistiku nebo jen pro 

zábavu si ukážeme ve druhé části.  Postupně si zde ukážeme aplikace pro Microsoft Kinect, 

Leap Motion a v poslední řadě aplikace pro zajímavou novinku na trhu HoloLens. U 

některých aplikací si řekneme, jak by se daly využít při výuce nebo při pomoci lidem, zvláště 

jedna z aplikací, která ulehčí život hluchoněmým lidem, je opravdu skvělým příkladem.  

Ve třetí části se už zaměříme jenom na Leap Motion. Ukážeme si zde co je vše 

potřeba, abychom zařízení propojili s počítačem a dozvíme se, jaké minimální požadavky 

musí počítač splňovat, aby zařízení fungovalo jak má. Dále si zde projdeme instalaci 

ovladače a aplikace, kterou v počítači potřebujeme. V této kapitole si také projdeme 

nastavení Leap Motion. Vše vyústí v přípravu demonstračního setu. 

Poslední částí práce je testování demonstračního setu. Tato část je zaměřena na 

testování a praktickou demonstraci vybraných aplikací, z nichž většina by se dala požít pro 

podporu výuky ve školách. V rámci naší fakulty bude možnost vyzkoušet aplikace jako 

Google Earth nebo Geomoto, která je vhodná pro studenty geologie. K této kapitole se váže 

dotazníkový průzkum, který si nakonec vyhodnotíme. 
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2 ANALÝZA DOSTUPNÝCH HLOUBKOVÝCH SENZORŮ 

Hloubkový senzor je zařízení, které využívá dvě zařízení. Vysílač infračerveného 

světla a infračervenou kameru. Vysílač infračerveného světla promítá vzorec IR světla, které 

dopadá na objekty kolem něj jako moře teček. Lidské oko tyto tečky nemůže vidět, protože 

nedokáže vnímat IR rozsah barevného spektra. Ovšem IR kamera tyto tečky dokáže zachytit 

a zobrazí obraz v infračerveném rozsahu. 

2.1 MICROSOFT KINECT PRO XBOX 360 

2.1.1 SEZNÁMENÍ 

Doplňkové zařízení herní konzole Xbox 360 od společnosti Microsoft. Jeho 

primární schopností je bezdotykové ovládání konzolového přístroje. Není proto zapotřebí 

ani žádný bezdrátový ovladač. Všechno člověk ovládá pouze pomocí pohybu těla  

a hlasových příkazů. Jedná se tak o další posun v přístupu k hernímu prostředí a konzole pak 

nabízí nový zážitek ze hry. Kinect má podobu horizontálně položeného sloupku. Díky RGB 

kameře, senzoru hloubky a sadě mikrofonů nabízí plně trojrozměrné zachycení pohybu, 

rozpoznání obličeje i hlasu. Na trhu je od listopadu 2010. Drží rekord v prodejnosti za 

prvních šedesát dnů, kdy si zájemci rozebrali osm milionů kusů. [17] [35] 

 

Obrázek 1 Microsoft Kinect 

2.1.2 HISTORIE 

O vývoji projektu se poprvé veřejnost dozvěděla na výročním veletrhu E3 2009.  

V červnu tohoto roku se Kinect objevil pod kódovým označením Projekt Natal. Pojmenování 

se odvodilo od názvu brazilského města Natal, kvůli vedoucímu projektu v Microsoftu Alexu 

Kipmanovi, který má v této zemi kořeny a inicioval Kinect. Mimo to tento postup následoval 

tradici Microsoftu pojmenovávat projekty ve vývoji podle měst. V souvislosti s předvedením 

Kinectu se zařízení ozkoušelo na trojici počítačových her Ricochet, Paint Party a Milo & 

Kate. [17] 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/technika/microsoft-testuje-holograficky-stul-holodesk-podivejte/r~i:article:719960/
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2.1.3 TECHNOLOGIE 

Kinect obsahuje několik pokročilých snímacích technologií. Obsahuje hloubkový 

senzor, barevnou kameru, a čtyři mikrofony. Snímače zařizují rozpoznávání pohybu, 

obličeje a také mají schopnost rozeznat hlas díky analýze zvukového signálu. Na obrázku 

níže můžeme vidět uspořádání snímačů. Hloubkový senzor se skládá z IR projektoru a IR 

kamery. [35] 

Senzor je opatřen čtyřmi mikrofony, které jsou umístěny na spodní straně Kinectu 

v jedné přímce. Tři senzory jsou na jedné straně zařízení a čtvrtý na protilehlé straně. Je to 

z důvodu určení odkud zvuk přichází a díky tomu můžeme určit, kdo promluvil při 

víceuživatelském ovládání. Použitím čtyř mikrofonů můžeme docílit lepšího zvuku, kdy 

můžeme implementovat lepší algoritmus na potlačení šumu a ozvěn než u jednoho 

mikrofonu. Rozpoznávání řeči je chráněno patentem, nemůžu tedy napsat, jak funguje. 

Kamera snímá buď ve formátu 32-bitového RGB nebo 16-bitového komponentního 

modelu YUV. Model RGB poskytuje 30 snímků za sekundu, kdežto YUV pouze 15 snímků 

za sekundu a je tak méně náročný na paměť, ale na úkor snížení kvality.  

 

Obrázek 2 Odkrytý Kinect [35] 

IR projektor vysílá moře teček, které nedokáže vidět lidské oko ani barevná kamera, 

avšak IR senzor je zachytí. Objekty, na které projektor vysílá moře teček, jsou přirozeně 

různě zakřivené a podle nich se zakřiví i jednotlivé vzory. Infračervený snímač tyto data 

zpracuje a ty pak pošle do čipu, který z nich vytvoří hloubkovou mapu. Ta je pak mapovaná 

a zarovnaná a spojí se s barevným obrazem z RGB kamery. Zarovnání je velmi důležité 

z důvodu, že IR kamera a normální RGB kamera jsou od sebe na zařízení umístěny o několik 

centimetrů od sebe a kvůli toho nejsou výsledné snímky stejné. Výslednou spolehlivost 

snímků může ovlivnit přímé sluneční záření. Díky rozmístění kamer pár centimetrů od sebe 

můžeme ztratit některá data kvůli vrhání stínů a rozlišném úhlů snímání kamer. [35] [17]  
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Obrázek 3 Moře teček [26] 

2.1.4 DETEKCE KOSTRY 

Zařízení dokáže rozpoznat dvacet částí lidského těla, ze kterých vytvoří kostru 

lidského těla.  

 

Obrázek 4 Body, které Kinect detekuje [29] 

O člověku, kterého snímá Kinect, jsou poskytnuty informace jako sada bodů. Každý 

bod je určen vektorem. Vektory určují přesnou polohu, kterou člověk před zařízením 

zaujímá, jeho orientaci v prostoru a to v závislosti na čase. Dá se říci, že výsledkem je tedy 

póza, kterou člověk před Kinectem zaujímá. Zařízení dokáže detekovat až šest lidí najednou, 

kde o prvních dvou, které najde, poskytuje úplné informace a o zbylých čtyřech poskytne 

informace jen o těžišti. Každému člověku je přiřazeno ID, které mu zůstane, dokud neopustí 

zorné pole. 
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Obrázek 5 Kostra, kterou vidí Kinect [18] 

Části těla jsou reprezentovány vektorem (x, y, z, w). Vzdálenosti jsou na rozdíl od 

hloubkové mapy udávány v metrech a také osy jsou orientovány jinak.  Střed souřadného 

systému je v IR senzoru a systém je pravotočivý a závisí na umístění senzoru. Z důsledku 

toho může nastat situace, kdy člověk před snímačem bude na obrázku nakloněný. [29] [18] 

2.1.5 NÁSTROJE PRO DETEKCI 

V této kapitole se seznámíme s třemi volně dostupnými knihovnami pro Microsoft 

Kinect, které dokáží detekovat kostru. SDK je nejrozšířenější knihovnou a vydala ji 

společnost Microsoft. Knihovna je ze značné míry uzavřená, ale je oficiální platformou pro 

vývoj. Knihovna OpenNI se zase snaží vytvořit rozhraní pro přirozenou komunikaci 

uživatele a počítače. Nejotevřenější variantou vývojových platforem je knihovna Open 

Kinect, která je volně dostupná.  

Microsoft SDK umožní tvořit aplikace pro Microsoft Kinect v programátorských 

jazycích C++, C#, Visual Basic, které jsou určené pro Windows. Knihovna je určená 

speciálně pro zařízení Kinect. Na obrázku níže je ukázka, jak Microsoft SDK funguje. 

Důležité jsou zde tři hlavní složky. První jsou senzory na Kinectu, druhou složkou je 

knihovna NUI. Tato knihovna poskytuje aplikacím nástroje pro detekci kostry, gest 

a podobně. Poslední složkou jsou aplikace, které komunikují s rozhraním NUI. Microsoft 

SDK se vyznačuje tím, že je dovolí komunikovat s více Microsoft Kinecty a umožní tím 

nasnímat mnohem větší rozsah informací. [10] 

 

Obrázek 6 Microsoft SDK schéma [10] 
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OpenNI je knihovna, kterou vytvořila nezisková organizace, která nese stejné 

jméno. Má cíl sjednotit přístup pro všechna zařízení přirozené interakce. Díky sadě OpenNI 

SDK je knihovna schopná komunikovat s více zařízeními, které využívají technologii 

hloubkových senzorů. OpenNI je pro komunitu vývojářů otevřenou knihovnou a můžou do 

ní přispívat svými vylepšeními pomocí vrstvy middleware. Má nástroje na detekci kostry a 

gest. Umožňuje i 3D rekonstrukci. [17] 

Open Kinect je jedna z prvních knihoven, pomocí kterých lze vytvářet nové 

aplikace pro zařízení Microsoft Kinect. Je to zcela otevřená knihovna a získáme přes ní 

přístup k hloubkovému i barevnému obrazu, které senzory a kamera poskytují. Holá 

knihovna není ničím zajímavá, neumí ani detekci kostry a rozpoznání gest, ale díky otevřené 

komunitě existuje mnoho projektů, které tuto knihovnu rozvíjí. [10] [6] 

2.1.6 TECHNICKÉ PARAMETRY 

Cena zařízení se pohybuje okolo 1800Kč, snímá pomocí infračerveného paprsku  

a rozlišení hloubkového snímku je 320x240 při 30FPS. Rozlišení RGB kamery je 640x480 

snímků při 30FPS a připojíme ho k počítači pomocí USB 2.0. Dosah zařízení je 0,4m až 

4,5m. [10] 

2.1.7 KINECT VERZE 2 

Druhá generace zařízení přináší rozdíl hlavně v rozlišení snímačů. U novějšího je 

výhodou hlavně FULL HD rozlišení, díky kterému získáme přesnější hloubkové mapy. Jak 

už bylo zmíněno v kapitole (2.1.4), u první generace byl nejvyšší počet lidí, o kterých senzor 

poskytoval úplné informace dva. Tento počet je u novější verze navýšen na šest osob a senzor 

dokáže navíc rozlišit i palec ruky, takže může detekovat jednoduché gesta prstů.  

Vysoké rozlišení umožňuje pozorovat zbarvení tváře uživatele a jeho změny, 

z kterých si dokáže odvodit tep srdce. Sleduje taky, které části lidských končetin při užívání 

nejvíce namáhá. [10] 

2.2 LEAP MOTION 

2.2.1 SEZNÁMENÍ 

Malá krabička o rozměrech velkých zhruba jako balíček žvýkaček, která umožní 

pomocí gest ruky, dlaně a prstů ovládat nejrůznější aplikace od vzdělávacích, přes pomocné, 

až po hry. Cena zařízení se pohybuje okolo 80 dolarů a firma, která ho vyrábí vlastní  

a provozuje taky internetový obchod, na kterém si můžeme koupit přes 250 aplikací pro 

Leap Motion.  
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Obrázek 7 Leap Motion [20] 

2.2.2 HISTORIE 

Společnost Leap Motion založil Michael Buckwald a David Holzem v roce 2010. 

Technologie Leap Motion však vynalezl sám David Holz v roce 2008 při doktorském studiu 

na Univerzitě v Severní Karolíně v Chapel Hill. Potřeboval při práci s 3D grafikou odstranit 

omezení při práci s myší a klávesnicí. V roce 2012 oficiálně oznámili, že se jim povedlo 

vyvinout ovladač, který nazvali The Leap. O pár měsíců později také uvolnili software 

umožňující vývoj aplikace pro vývojáře. Z počátku však narazili na vlnu kritiky a tak se 

oficiální prodej posunul z března roku 2013 na červen roku 2013. Prodalo se kolem 500 000 

kusů tohoto hloubkového senzoru, ale přesto to bylo méně, než firma očekávala. [20] 

2.2.3 TECHNOLOGIE 

Na rozdíl od Microsoft Kinect nevyužívá k detekci hloubkový senzor, ale skládá se 

ze dvou infračervených kamer a třech infračervených vysílačů, které jsou vlastně 

infračervené LED diody. Leap Motion můžeme zařadit do kategorie optických sledovacích 

systémů stereo vision neboli stereo vidění, na základě toho, že využívá právě dvě IR kamery.  

Princip spočívá v tom, že kamery navzájem znají své vstupní parametry (pozice kamer)  

a hledají všechny společné body ve 2D obrazcích z těchto kamer. 

V této problematice byla sérií měření provedena analýza přesnosti a robustnosti 

tohoto senzoru. Na základě faktu (uvedeného v této studii), že lidská ruka je v průměru 

schopna dosáhnout přesnosti 0,4 mm, byl v této studii použit průmyslový robot, který je 

schopen pohybovat svým ramenem prostorem s přesností 0,2 mm. V sérii statických testů, 

kdy byl sledovaný objekt vůči senzoru nehybný, byla odchylka mezi reálnou a změřenou 

pozicí objektu pro všechny osy méně než 0,2 mm (výsledky v závislosti na průměru 

sledovaného objektu se téměř nelišily). V sérii dynamických testů, kdy pohyboval robot 

tužkou vůči senzoru prostorem po stejné dráze, byla směrodatná odchylka pro všechny osy 

menší než 0,7 mm. Přestože se nepodařilo dosáhnout teoretické přesnosti uváděné výrobcem 

(0,01 mm4 ), má Leap Motion Controller s celkovou průměrnou přesností do 0,7 mm celkem 

slibné vyhlídky pro přesné sledování pohybu rukou uživatele. Například v cenově podobné 
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kategorii senzor Microsoft Kinect dosahuje směrodatné odchylky v přesnosti přibližně  

1,5 cm. [20] [22] [31] 

V současné době by se tedy mělo jednat o jedno z nejpřesnějších cenově 

přijatelných řešení pro sledování pohybu rukou. 

  

 

Obrázek 8 Leap Motion bez krytu[22] 

2.2.4 SYSTÉMOVÁ ARCHITEKTURA 

Leap Motion software běží jako služba v operačním systému počítače. Dále se 

připojuje k samotnému zařízení přes USB sběrnici. Spuštěnou službu mohou využívat 

aplikace pro Leap Motion a získávat tak data ze sledování pohybu. Leap Motion SDK 

(softwarový vývojový nástroj, dále také SDK) nabízí dvě varianty API (aplikační 

programové rozhraní, dále také API) pro načtení těchto dat. Je to buď API pro nativní 

rozhraní, nebo pro rozhraní za použití webových soketů. Druhá jmenovaná varianta tak 

dovoluje vyvíjet webové aplikace, například v jazyce JavaScript, ovladatelné pomocí Leap 

Motion. Jelikož cílem této práce je implementace klasické aplikace, bude zde blíže 

přiblížena pouze první varianta, tedy architektura a API pro nativní rozhraní. [20] [31] 

Nativní aplikační rozhraní je přístupné skrze dynamicky načtenou knihovnu. Ta se 

připojuje ke spuštěné Leap Motion službě a poskytuje snímaná data aplikacím. Služba Leap 

Motion získává data ze zařízení přes USB sběrnici, zpracovává je a posílá běžícím aplikacím, 

které chtějí využívat toto rozhraní, přičemž standardně jsou doručovány pouze aplikaci na 

popředí. Nicméně každá aplikace spuštěná na pozadí může o zasílání těchto informací 

požádat. Leap Motion ovládací panel běží od služby odděleně a dovoluje uživateli nastavit 

některé parametry zařízení a instalace. V případě, že aplikace na popředí ztratí fokus v rámci 

operačního systému, služba Leap Motion jí přestane data posílat. [31] 
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2.2.5 API 

Aby bylo pro vývojáře co nejsnadnější vytvořit aplikaci, která má pracovat s Leap 

Motion, jsou dostupné softwarové vývojové nástroje (SDK) a s tím spojené knihovny 

aplikačního programového rozhraní (API). Dokumentace k API je dostupná na oficiálních 

webových stránkách Leap Motion. Systémová architektura Leap Motion. Pro zaregistrované 

vývojáře je zpřístupněna také přehledná dokumentace a příklady. Dále je možno 

komunikovat v rámci komunity a sledovat dění na fóru. Existuje tedy dostatek možností, jak 

začít a postupovat při vývoji aplikací pro Leap Motion.  

Aplikace se dají napsat v několika programovacích jazycích. Jedná se o C++, C#  

v kombinaci s herním enginem Unity, dále je možné programovat v Javě, Objective-C, 

Javascriptu nebo Pythonu. Každý vývojář si tak může vybrat jazyk podle svých preferencí. 

V následujících odstavcích bude uveden stručný přehled API pro nativní rozhraní. [31] [27] 

2.2.6 LEAP MOTION A MATEMATIKA 

Leap Motion API používá pravotočivou kartézskou soustavu souřadnic. Počátek 

soustavy je situován ve středu vrchní strany ovladače. Osy x a z leží v horizontální rovině, 

přičemž osa x je rovnoběžná s delší stranou zařízení. Osa y je pak vertikální, s kladnými 

hodnotami směrem vzhůru (v kontrastu s opačným přístupem ve většině počítačových 

grafických systémů souřadnic). Osa z nakonec směřuje k uživateli. Vše je vidět na obrázku.  

 

Obrázek 9 Leap Motion osy [20] 

API měří fyzikální veličiny v následujících jednotkách:  

 Vzdálenost v milimetrech 

 Čas v mikrosekundách 

 Rychlost v milimetrech za sekundu 

 Úhel v radiánech 
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2.2.7 POHYB 

Senzor Leap Motion snímá ruce, prsty a nástroje (např. ukazovátko), přičemž 

kontinuálně poskytuje sadu dat o těchto entitách. Sadě dat se v případě Leap Motion říká 

rámec, a ten je v API reprezentován objektem třídy Frame. Ten kromě již zmíněných entit 

obsahuje informace o rozpoznaných gestech a také o celkovém pohybu v zorném poli 

zařízení. Objekt typu Frame je tak základním kořenem datového modelu Leap Motion.  

Ruce - Třída Frame v prvé řadě uchovává data o detekovaných rukách. Leap 

Motion je schopno detekovat i více jak dvě ruce, ale pro optimální přesnost snímání je 

doporučeno využít maximálně tento počet. Ruku reprezentuje objekt třídy Hand. Ten 

obsahuje informace o její pozici, pohybu, další její charakteristiky a seznam jejích prstů  

a nástrojů, které jsou v ruce drženy.  

Prsty - Pro interakci s Leap Motion lze použít i různé nástroje, které jsou tvarem 

podobné prstům, např. tužka nebo ukazovátko. V souvislosti s prsty jsou nástroje 

klasifikovány jako delší, tenčí a rovnější. Nicméně prsty i nástroje jsou sdruženy do jedné 

třídy objektů Pointable. V případě potřeby rozlišení těchto dvou druhů jsou připraveny třídy 

speciálně pro prst, třída Finger, a pro nástroj, Tool. Třída Finger pak např. poskytuje atributy 

tipPosition, znamenající pozici konečku prst, a direction, udávající směr, kterým prst 

ukazuje.  

Gesta - Aby vývojáři nemuseli implementovat rozpoznávání speciálních gest 

uživatele, nabízí Leap Motion API několik předdefinovaných jednoduchých gest, která 

automaticky detekuje a podává o nich informace prostřednictvím objektu třídy Frame, tedy 

stejným způsobem jako o základních snímaných entitách. Je podporovaných těchto deset 

gest:  

 Kroužení prstu 

 Mávnutí rukou 

 Mávnutí prstem dolů 

 Mávnutí prstem vpřed 

 Pohyb rukou od sebe 

 Zmáčknutí pomyslného tlačítka 

 Sevření a otevření pěsti 

 Otáčení rukou jako volantem 

 Tleskání 

 Rock 
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Obrázek 10 Leap Motion osy [23] 

Aby vývojář mohl ve své aplikaci použít některá z těchto gest, musí nejdříve zvlášť 

každé povolit. To se děje pomocí metody enableGesture(), která patří třídě Controller 

reprezentující ovladač Leap Motion.  

Pohyby Leap Motion také zaznamenává základní druhy pohybů: změnu měřítka, 

rotaci a posunutí. Tyto pohyby jsou vypočítávány mezi dvěma datovými rámci (Frame). 

Jejich parametry pak lze získat buďto v kontextu celé scény z objektu Frame (rámec), nebo 

v kontextu jedné ruky z objektu Hand (ruka). V reálné aplikaci může vývojář tyto 

interpretované pohyby využít například k manipulaci s grafickým objektem. [20] [23] 

2.2.8 VIRTUÁLNÍ REALITA 

Velmi oblíbená je dnes ve světě mezi fanoušky nových technologií virtuální  

a rozšířená realita. Tady můžeme skvěle využít zařízení Leap Motion, kdy propojením se 

zařízením pro virtuální realitu získáme doslova nový rozměr.  

 

Obrázek 11 Leap Motion s VR [31] 
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Na obrázku můžeme vidět propojení Leap Motion s brýlemi Oculus Rift. Díky 

tomuto můžeme ve virtuální realitě doslova vzít věci do svých rukou. Bez tohoto spojení 

můžeme pouze ovládat ruce jako celek, nikoli využívat výhodu užívání našich prstů. 

V budoucnu by se to dalo využít třeba k ovládání robotů v průmyslu, v armádě nebo 

například při laboratorní práci, kdy bychom pomocí mechanických paží mohli manipulovat 

s nebezpečnými materiály. [31] [20] 

Nyní je nevýhodou tohoto propojení potřeba užití kabelu pro připojení Leap Motion 

do počítače. V budoucnu by snad mohli zařízení vylepšit o konektivitu přes Bluetooth. 

2.2.9 TECHNICKÉ PARAMETRY 

Cena Leap Motion se pohybuje okolo 80 dolarů, pro snímání využívá Infračervené 

snímače, které pracují na dosah 0,025m až 0,6m. Rychlost snímkování je 300fps a k počítači 

se připojuje pomocí USB 2.0. [20] 

2.3 MICROSOFT HOLOLENS 

Nejnovějším zařízením, které využívá funkcí hloubkových senzorů, jsou brýle pro 

rozšířenou realitu HoloLens. Nejsou to jen ledajaké brýle, je to vlastně samostatný počítač, 

jelikož se uvnitř nachází vše, co definuje dnešní moderní počítače a to je procesor, paměť 

RAM a paměť na uložení dat. Dá se říci, že je to Holografický počítač a je kombinací 

špičkové optiky a různých senzorů, včetně toho hloubkového.  

 

Senzory, kterými brýle disponují, jsou: 

 hloubkový senzor, 

 4 mikrofony, 

 senzor okolního světla pro úpravu jasu, 

 HD kamera, 

 IMU – gyroskop, akcelerometr, magnetometr 

 4 kamery snímající prostředí 

Velkou chloubou těchto holografických brýlí jsou dva displeje v HD kvalitě  

a holografické rozlišení 2.3miliónů světelných bodů. Reproduktory podporují prostorový 

zvuk a dají se ovládat pomocí zvukových příkazů nebo gesty. Konektivitu zajišťuje Wi-Fi, 

Blouetooth nebo MicroUSB. Baterie vydrží 2-3 hodiny aktivního používání nebo 2 týdny 

v režimu standby. K propojení s počítačem potřebujeme Windows 10. [32]  
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2.4 SONY PS4 EYE KAMERA 

Pohybový senzor vyvinutý firmou Sony pro Playstation 4. Jedná se o nástupce 

PlayStation Eye pro Playstation 3. Slouží také jako pohybový senzor v propojení s VR. 

Zařízení bylo odhaleno 21. února 2013. Za rok prodeje se prodalo 900 000 kusů. 

Nová generace Eye kamery od Sony garantuje vysokou citlivost kamery na světlo, 

což garantuje, že pro použití v prostředí bez světla by měla stačit televize, či monitor. Je to 

pasivní hloubkový senzor, protože k vytvoření hloubkového obrazu používá dvě barevné 

kamery. 

Obě ze dvou kamer umí natáčet v rozlišení 1280x800 a to při 60 snímcích za 

sekundu. Zařízení disponuje 4 mikrofony a díky tomu dokáže dobře potlačit okolní šum  

a ozvěny. Systémy, které podporují tuto kameru, jsou Mac OS, Linux a Windows 7 a vyšší. 

Bohužel zařízení nepropojíme s Počítačem, ale pouze s Playstation 4. [9] 

2.5 ORBECC ASTRA 

Ze zařízení s hloubkovými senzory, které v práci prochází je tento nejnovější. Astru 

si již můžeme koupit a to za 150 dolarů, avšak vývojáři z Orbeccu pořád dolaďují zařízení 

po softwarové stránce. Pracuje na stejném principu jako Microsoft Kinect a je přímým 

konkurentem, ale po stránce prodeje a marketingu se Kinectu rovnat nemůže. Skládá se z IR 

senzoru, IR projektoru, RGB kamery a dvou mikrofonů. 

 

Obrázek 12 Orbecc Astra[4] 

Astra se vyznačuje tím, že snímá až do vzdálenosti 8 metrů. Hloubkový senzor 

dokáže snímat v rozlišení 640*480 při 30FPS a doplní ho barevná kamera, která snímá až  

v rozlišení 1280*960, ale bohužel jen při 10FPS. Vhodnější tedy bude užívání rozlišení 

640*480 při 30FPS. Konektivitu zajistí USB 2.0 a zařízení pracuje s Windowsy 7 a vyššími, 

s Linuxem a také s Androidem. Softwary pro vývoj jsou například Astra SDK, OpenNI nebo 

Party SDK. [4] 
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2.6 INTEL REALSENSE R200 

Produkt R200 je druhou generací zařízení RealSense. Funguje na stejném principu 

jako Microsoft Kinect. Skládá se ze dvou Infračervených kamer, Infračerveného laserového 

projektoru a barevné kamery. Postrádá mikrofony. Zařízení je vhodné použít hlavně při 3D 

skenování nebo pro rozšířenou realitu. Sada SDK podporuje sledování obličeje a výrazů 

obličeje, nikoli však sledování rukou a celkové kostry člověka. Zařízení dokáže snímat obraz 

ve FullHD rozlišení při 30 snímcích za sekundu. Hloubkový obraz je v rozlišení 480x360 

při 60 snímcích za sekundu nebo ve 30nmících za sekundu při zvoleném rozlišení 640x480. 

Snímá od vzdálenosti 0.5m do vzdálenosti 3.5m a do počítače jej připojíme přes USB 3.0. 

Pořizovací cena je 100 dolarů. [16] 

2.7 ZED STEREO CAMERA 

Tento hloubkový senzor se od ostatní odlišuje tím, že je to pasivní hloubkový 

senzor. Princip tohoto zařízení je v tom, že používá dvě RGB kamery, které jsou od sebe 

vzdáleny 12cm. Zařízení používající aktivní hloubkové senzory jako je třeba Microsoft 

Kinect fungují dobře v budovách, kde není přímý sluneční svit, ale venku na slunci nepracují 

dobře, protože jim vadí vržený stín. V této situaci může pomoci Zed Stereon Camera, 

protože díky pasivnímu hloubkovému senzoru mu sluneční svit nevadí a může tedy nahradit 

Kinect v situacích, kdy je třeba nasazení venku. Kamera je poměrně dražší, stojí 450 dolarů.  

Díky tomu, že je Zed Stereo Camera pasivní hloubkový senzor, může využít lepší 

kamery. Ty dokáží zachytit obraz ve Full HD při 30 snímcích za sekundu a dokáží zabrat 

obraz až o šířce 100 stupňů. Snímá na vzdálenost až 20m. Postrádá mikrofony a dá se požít 

na Windowsech 7 a vyšších a na Linuxu. Konektivitu zajistí USB 3.0. [23] 

 

Obrázek 13 Zed Stereo Camera [23] 
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2.8 SROVNÁNÍ 

Na závěr této kapitoly jsem si přichystal tabulku, ve které srovnám různé vlastnosti 

všech těchto senzorů. 

Tabulka 1: Srovnání senzorů[9] [23] [32] 

 Kinect Leap 

Motion 

HoloLe

ns 

PS4 Eye Orbecc 

Astra 

Intel RS 

R200 

ZED 

Stereo 

Camera 

Datum 

vydání 

Červen 

2011 

Říjen 

2012 

Březen 

2016 

Listopad 

2013 

Listopad 

2015 

Listopad 

2015 

Květen 

2015 

Cena 1800Kč 2500Kč 75000

Kč 

1000Kč 3800Kč 2500Kč 11000Kč 

Druh 

senzoru 

IR IR IR Dvě 

barevné 

kamery 

IR IR Dvě 

barevné 

kamery 

Dosah 0.4m – 

4.5m 

0.025m – 

0.6m 

0.85m 

– 3.1m  

0.5m – 

7m 

0.4m – 8m 0.5m -

3.5m 

1.5m – 

20m 

Kamera 640x480, 

30FPS 

Nemá 1280x7

20, 

60FPS 

1280x80

0, 60FPS 

1280x960, 

10FPS 

1920x1080

, 30FPS 

1920x1080

, 30FPS 

Hloubkový 

obraz 

320x240, 

30FPS 

20-300 

FPS 

1600x1

200 

1280x80

0, 60FPS 

640x480, 

30FPS 

640x480, 

60FPS 

640x480, 

120FPS 

Konektivit

a 

USB2.0 USB 2.0 WiFi, 

Micro

USB, 

BT 

AUX USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0 

Rozměry 280x64x3

8 mm 

76x30x1

7 mm 

X, váha 

579g 

186x27x

27 mm 

160x30x4

0 mm 

130x20x7 

mm 

175x30x33 

mm 

Pracuje 

venku? 

Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano 

Sledování 

kostry? 

Ano Ne Ne Ne Ano 

(pouze 

pozice 

rukou) 

Ne Ne 

Detekce 

gest? 

Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne 
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Z tabulky můžeme vyčíst, že například pro práci venku, kdy budeme chtít třeba 

pořídit 3D obraz budovy, stromu nebo něčeho, co nedostaneme do budovy, se nám vyplatí 

pořídit ZED Stereo Camera. Ovšem tato kamera je oproti ostatním s výjimkou HoloLens 

poměrně dražší. Pokud budeme potřebovat sledovat kostru, tak si pořídíme Microsoft 

Kinect.  
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3 APLIKAČNÍ POTENCIÁL HLOUBKOVÝCH SENZORŮ 

3.1 LEAP MOTION 

3.1.1 GOOGLE EARTH 

Google Earth je virtuální zeměkoule, mapa a geografický informační program, 

který byl původně nazvaný 3D EarthViewer, který vytvořila firma Keyhole a který v roce 

2004 odkoupila společnost Google. Mapuje zemi složením obrazů získaných ze satelitních 

snímků, leteckých snímků a geografického informačního systému na 3D zeměkouli.  

Aplikace od společnosti Google měl v minulosti více dostupných variant, ale nyní 

má pouze dvě. Základná verzi a Verzi Pro. Obě nám přináší 3D modely největších světových 

destinací. S postupem času společnost přeřazuje více a více funkcí z prémiové verze do té 

základní. Nezobrazuje pouze geografické rysy, ale i názvy států a jejich regiónů, názvy měst 

a obcí, názvy silnic a mnohé další. Společnost Google Earth spolupracuje s třetími stranami, 

které do aplikace vkládají různé vrstvy, na kterých jsou různé body, staré mapy z různých 

období, internetové projekty. Každý uživatel může ke své fotce přidat GPS souřadnice, ta se 

pak na daném místě může nabídnout jako ukázka místa. [13] 

Verze Google Earth jsou nyní dvě a liší se počtem funkcí a možnostmi. 

Základní verze: 

 Multimediální zeměpisný obsah 

 Přiblížení z vesmíru až na úroveň ulic 

 Vyhledávání firem 

 Vizualizace tras GPS a sdílení s ostatními uživateli 

 Zobrazení měst (nebo celého světa) ve 3D 

 Návrat do minulosti pomocí historických snímků 

 Svět pod hladinou oceánu 

Verze Pro 

 Výpočet vzdáleností a ploch pomocí nástrojů na měření 

 Vytváření multimediálních materiálů pomocí funkce Movie Maker 

 Tisk obrázků s vysokým rozlišením pro prezentace a zprávy 

 Import velkých vektorových obrázkových souborů pro rychlé 

mapování dat GIS 

 Mapování adres pomocí nástroje na import tabulek 

Google Earth je dobrým nástrojem pro podporu výuky a v některých případech 

může být lepší možností než třeba knížky. Příkladem může být třeba výuka zeměpisu, kdy 

je důležitá aktuálnost informací. V knížce řekněme z 90. let je v mapě například Srbsko  
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a Černá Hora, které se však rozdělili na dva samostatné státy jako v minulosti třeba Česko a 

Slovensko. I když se třeba škola rozhodne koupit nové učebnice, nemusí být zaručená 

aktuálnost informací, protože proces vydání učebnice nějakou dobu trvá a v době vydání 

učebnice už nemusí být informace zcela aktuální. V tom je výhoda této aplikace, jelikož 

vývojáři můžou informace aktualizovat prakticky okamžitě. 

Velké množství využití nabízí program v oblasti fyzikálního zeměpisu a geografie. 

V aplikaci je možná prohlídka Vodního dna nebo prohlídka povrchu země. Učitel tedy může 

ukázat, jak třeba vypadá úpatí hory, jakým způsobem do sebe zapadají litosférické desky  

a podobně. V této oblasti jsou možnosti programu prakticky neomezené. Jako další bych 

chtěl zmínit například sledování různých klimatických jevů, kdy je v aplikaci možné 

sledovat některé aktuální hurikány, srážky nebo počasí. Můžeme sledovat i změny klimatu. 

Dobře je zpracovaná možnost sledování pohybu živočichů na souši i na moři. Vizualizovat 

jdou veškerá pohoří, řeky a další přírodní objekty. Pro studenty by mohla být zajímavá 

možnost, projet si pohledem stát, jeho důležitá města, hory nebo řeky, než učitel začne danou 

tématiku vyučovat.[27] 

Další podporu může program představovat při výuce dějepisu, kdy by si žáci či 

studenti mohli procházet 3D model historických míst. V aplikaci jsou přítomny i historické 

mapy.  

Při propojení Google Earth a Leap Motion získáme možnost ovládat aplikaci 

pomoci různých gest. Můžete točit zeměkoulí, přibližovat místa na zemi s rukama ve 

vzduchu. Přiletíte z nízké oběžné dráhy, letíte si ulicí a pak zase zpět. Člověk si s touto 

aplikací musí pohrát, aby získal cit pro dobré ovládání této aplikace, ale bezesporu to stojí 

za to. Google Earth je možná největší ukázkou potenciálu Leap Motion. [7] 

3.1.2 GEOMOTO 

Aplikace byla vytvořena pro podporu učení, kdy studenti můžou zábavnou a hravou 

formou získat informace o tvoření kontinentů a zemětřesení. Studenti tahem rukou vytvářejí 

geografické rysy rozbíjením a broušením tektonických desek. Pohybují se po planetě bez 

geografických prvků a mají za úkol vyplnit planetu vlastní tvorbou. Hra se ze začátku 

orientuje na seznámení studenta se základními pojmy ohledně tektonických desek a ve 

vyšších úrovních pojmy ztěžuje a obohacuje. Aplikace stojí 2 dolary. [12] 
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Obrázek 14 Aplikace Geomoto [12] 

3.1.3 CYBER SCIENCE 

 

Obrázek 15Ukázka aplikace Cyber Science [11] 

Cyber Science přináší anatomicky přesnou lidskou lebku ve 3D. Umožní 

prozkoumat, rozebrat a znovu sestavit lidskou lebku, zatímco se člověk učí názvy a místění 

všech 28 kostí lidské lebky. Aplikace umožňuje prozkoumávat lebku ve volném režimu nebo 

v těžší úrovni, kdy skládáte a rozebíráte lebku za určitý čas. Aplikace je zdarma. [2] 

3.1.4 MOLECULES 

Aplikace, pouze na platformu Mac, která umožní prohlížet a manipulovat s 3D 

zobrazením molekul. Umožňuje zmenšovat, zvětšovat a posouvat molekuly pro lepší 

pochopení jejich struktury a chemických vazeb. Aplikace je zdarma. [2][3] 
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Obrázek 16 Ukázka z aplikace Molecules [2] 

3.1.5 FORM AND FUNCTION 3D 

Ve virtuálním prostředí 3D se výběr objektů pomocí myši stává těžkým, jelikož 3D 

scéna je při použití mimo hry velice hustě osídlená a je pak doslova přecpaná. V odvětvích 

jako jsou třeba hry, mohou toto omezení vývojáři obejít vytvořením otevřeného prostředí 

s velkým množstvím prostoru mezi objekty. V biomedicíně není poskytován takový luxus, 

protože různé části těla skutečně volný prostor nemají. Orgány, cévy a nervy musí být vždy 

tak, jak mají být. V důsledku toho musí uživatel některé tyto objekty odstranit nebo 

zneviditelnit. Přestože lze tyto objekty pozorovat jednotlivě, důležité informace o vztazích  

a propojením mezi těmito objekty zmizí. [11] 

Pro studenty anatomie je důležité pochopit vztahy těchto anatomických struktur. 

Tradičně se tyto vztahy učí pomocí pitvy. Rostoucí náklady na pitvy a malá dostupnost 

vzorků vedly některé instituce k tomu, že zapojili do vzdělávacího systému učení pomocí 

virtuálních anatomických modelů. Cílem této aplikace je pomoc studentů medicíny pochopit 

prostorové vztahy oběhového systému. 
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Obrázek 17 Ukázka z aplikace Form and Functions 3D [11] 

Pomocí gest rukou studenti můžou pohybovat s anatomicky přesnými modely, 

prohlížet si je ze všech úhlů, přibližovat a oddalovat. Jednoduchým příkazem mohou do 

srdce a cév vlít krev a sledovat její koloběh. Aplikace je zdarma. 

3.1.6 COREL PAINTER FREESRYLE 

Aplikace Corel Painter Freestyle přinesla díky spojení s hloubkový senzorem Leap 

Motion nový způsob, jak přirozeně a pohodlně kreslit digitální formou a posunula hranice 

digitálního umění. Malování pohybováním ruky v prostoru je zábavné a přirozenější než 

například malování pomocí počítačové myši. Když člověk pohybuje prsty a na obrazovce 

vidí, že tím kreslí, může to navodit pocit, že barvy vycházejí z jeho prstů.  

 

Obrázek 18 Corel Painter [8] 

Program od firmy Corel je první aplikací, která přináší malování pomocí zařízení 

Leap Motion a aplikace je tomuto hloubkovému senzoru zcela přizpůsobená. Pohybem ruky 
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a prstů můžeme měnit nástroje pro malování, ovládat příkazy aplikace a hlavně malovat a to 

všechno bez použití myši nebo klávesnice. V aplikaci máme možnost malovat například 

pomocí několika štětců, sprejem, křídou nebo tužkou. Na pozadí můžeme přidat textury, kde 

je na výběr z papíru, dřeva, oblázkové desky nebo z teček. Při kreslení je samozřejmě na 

výběr spousta barev. Jako užitečné při kreslení může přijít vhod kreslení až 10 prsty. Při 

malování můžeme použít jako pomůcku třeba hůlku, která může simulovat štětec nebo třeba 

hůlku a člověk se tak může ještě více přiblížit pocitu kreslení na papír nebo plátno. Cena této 

aplikace se pohybuje kolem 80 dolarů. [8] 

 

Obrázek 19 Corel Painter ukázka obrazu [8] 

3.1.7 NYTIMES PRO LEAP MOTION 

Světoznámý deník The New York Times je k dostání jako aplikace pro Leap 

Motion. Aplikace umožňuje uživatelům procházet deník pomocí gest. Člověk si může 

procházet články pohybem rukama vlevo a vpravo. Články a obrázky jsou prezentovány ve 

formě karet, a když vidíte něco, co vás zajímá, pohybem ruky vyberete kartu a zobrazí se 

vám článek nebo galérie obrázků. Kruhový pohybem si pak člověk prochází článek  

a zatřesením ruky se vrátí na hlavní stránku. Články jsou pouze z kategorie nejčtenějších  

a nejžhavějších a můžeme jen polemizovat, jestli časem bude aplikace plnohodnotnou 

náhradou internetových stránek deníku. Aplikace je zdarma. [28] 
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Obrázek 20 NYTimes pro Leap Motion [28] 

3.1.8 DROPCHORD 

Dropchord je hra, ve které se člověk snaží nahrát co největší skóre, kdy poslouchá 

hudbu a přesnými a hlavně dobře časovanými pohyby ruky nahrává větší a větší skóre. 

Použitím ukazováčků člověk kontroluje okraje herního kruhu, kdy mu mezi prsty vznikne 

přímka spojující dva body na kružnici. Pohybem prstů pak tuto přímku může otáčet, zvedat, 

či sundávat dolů. Cílem hry je pomocí přímky sbírat jakési zářící hvězdy, za které dostává 

body a vyhýbat se špatným pohybů, za které jsou strženy body. Při hraní může nastat 

problém, když člověk příliš agresivně pohne prstem a snímač ztratí zaměření na prst. Hru si 

můžeme koupit v obchodu Leap Motion za 3 dolary. [2] [21] 

 

Obrázek 21 DropChord [2] 
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3.2 MICROSOFT KINECT 

3.2.1 KINECT SIGN LANGUAGE TRANSLATOR 

Při práci s neslyšícími nebo hluchoněmými lidmi jsme většinou odkázání na 

překladatele, kteří ovládají znakovou řeč. Ti jsou většinou drazí a ne vždy jsou po ruce. 

Neslyšící pak většinou pracují na pozicích, kde se nevyžaduje moc sociální interakce se 

slyšícími lidmi. Dále pak můžou nastat situace, kdy se neslyšící potřebuje dorozumět 

například v bance nebo u lékaře a je omezený pouze na psaní.  

Kvůli tomu výzkumníci v Číně vyvinuli systém, který nejenže chápe gesta znakové 

řeči, ale také je dokáže přeložit. Kinect Sign Language Translator je dostupný od listopadu 

2010 a je velmi jednoduchý na ovládání. [19] 

 

Obrázek 22 Kinect Sign Language Translator[ 19] 

Jeden důvod proč se více zajímat o tuto aplikaci je přinést pro neslyšící více 

pracovních příležitostí a také hlavně lepší psychickou pohodu pro takové lidi, protože tato 

aplikace usnadní komunikaci mezi slyšícím člověkem, který neumí znakovou řeč  

a neslyšícím.  

Další výhoda tohoto překladače je, že v každé zemi jsou gesta pro určitá slova jiné, 

tudíž neslyšící například z Anglie se znakovou řečí nedorozumí s neslyšícím z České 

republiky. Tuto překážku by překládač mohl odstranit, jelikož je schopný si zapamatovat 

sadu znaků gest pro určitou zemi. Všechny předchozí problémy by se daly řešit použitím 

písma, kdy by u lékaře neslyšící napsal, jaký má problém a lékař mu odpověděl stejným 

způsobem. Ovšem když je hluchoněmý v jiné zemi a neovládá zdejší jazyk, tak by pro něj 

měl tento program cenu zlata a odstranil by veškeré komunikační překážky.  
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3.2.2 KINECT AUGMENTED URBAN MODEL 

Umožňuje simulovat urbanizační model měst v závislosti na čase pomocí 

interaktivní tabule a Kinectem umístěným naproti ní. Uživatelé aplikace postaví na 

interaktivní tabuli modely budov, které snímá hloubkový senzor. V propojení s programem 

dokáže program vypočítat a v reálném čase na interaktivní tabuli ukázat, jak bude budova 

vrhat stín a to v závislosti na čase a pozici slunce. [18] 

 

Obrázek 23 Kinect Augment Urban Model [18] 

Aplikace by tedy mohla být využitá při stavě budov ve městě, kdy je třeba důležité 

při stavbě výškové budovy, aby nevrhal stín například na dětské hřiště či nějakou školu 

s venkovním hřištěm, kdy by absence slunce mohla ovlivnit náladu žáků a zhoršit tím 

podmínky pro výuku.  

3.2.3 GER 

Další ukázkou je využití v lékařství. Projekt studentů z University of Konstanz 

(GER), kde použili MS Kinect k pomoci zrakově postiženým lidem. Cílem projektu bylo 

zjednodušit orientaci zrakově postiženým lidem uvnitř budov pomocí vibračního pásu, který 

by reprodukoval rozvržení místnosti. Na pásu jsou umístěny tři vibrační motory a je využita 

i reprodukce lidské řeči. K orientaci jsou využity značky, které poté vykreslují cestu z jedné 

místnosti do druhé. Značky mohou být umístěny např. na dveřích nebo rozích, které by mohli 

stát v cestě. Zařízení značku detekuje a pomocí hloubkové kamery zjistí vzdálenost člověka 

od takovéto značky. Celá navigace poté spočívá v reprodukci hlasu a vibrací na pásu, která 

osobě řekne nebo dá pocítit, kde se jaká překážka nachází.[15] 
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3.2.4 ČTYŘVRTULOVÁ AUTONOMNÍ HELIKOPTÉRA 

Jde o projekt, kde je čidlo MS Kinect umístěno na čtyř vrtulovou helikoptéru.  

Ta umožňuje jak manuální, tak plně autonomní mód a využívá hloubkovou mapu. MS Kinect 

je umístěn na vrchu helikoptéry tak, aby snímal zem a okolí a zajišťuje tak detekování 

překážek a pomocí detekce země i výšku helikoptéry. V plně autonomním módu helikoptéra 

prolétává předem danými body a při detekci překážky, která je blíže než jeden metr 

helikoptéra čeká než je překážka odstraněna mimo její dosah. Projekt vznikl na University 

of California (Berkeley, CA). [31] 

 

Obrázek 24 Helikoptéra s Kinectem [31] 

Podobný projekt řeší také na MIT (Boston, MA) ve spolupráci s University of 

Washintgon. Helikoptéra má plně autonomní mód a dokáže létat uvnitř budov, kde není 

možné využít výhod systému GPS. Helikoptéra posílá data počítači, který využívá data z 

RGB kamery a hloubkových čidel. Tím počítač ve spolupráci s helikoptérou mapuje celý 

vnitřní prostor ve 3D a vytváří tak model dané místnosti. Je schopen odhadnout vzdálenosti 

od různých překážek a posílá poté helikoptéře informace o její poloze a celou helikoptéru 

řídí. [31] 

3.2.5 3D BUILDER 

Volně šiřitelná aplikace přímo z dílny Microsoftu, která umožňuje udělat 3D 

barevný scan v reálném čase za použití Microsoftu Kinect a počítače či notebooku. Kinect 

se v tomto případě dá použít buď jako ruční skener nebo stolní skener. Pokud uživatel 

skenuje objekty či osoby ručně, měl by se ujistit, že povolil režim ručního ovládání a pak se 

jen otáčí se zařízením v ruce kolem objektů. Uživatel si zvolí velikost oblasti, kterou chce 

skenovat vzdáleností od objektu a pak už jen snímá objekt ze všech stran, skoro jakoby ho 
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fotil normálním fotoaparátem. Aplikace umožňuje 3D selfies, což znamená, že za použití 

časovače se dá naskenovat objekt na jedno kliknutí. Lepší výsledek se získá tím, že se 

Microsoft Kinect umístí na stativ a předmět na otočný talíř. Při tomto nastavení musí být 

vypnuta funkce ručního ovládání. 

Existuje několik faktorů, které ovlivní výslednou kvalitu snímků. Kvalita GPU, 

lepší grafická jednotka umožní vyšší frekvenci snímků a poskytne lepší snímkování. Pro co 

nejlepší výsledek je potřeba dosáhnout minimálně 20 snímků za sekundu. Kvalitní osvětlení, 

kdy eliminujeme veškeré stíny na objektu, přinese lepší výsledky. Barvy pak budou také 

lepší. Správně nastavená vzdálenost od pozadí eliminuje nechtěně naskenované objekty 

z pozadí. Snažíme se tedy docílit co největší vzdálenosti pozadí od snímaného objektu. 

Snažte se skenovat v prostoru s co nejmenší tendencí odrážet, protože odrazy mohou 

způsobit šum kolem skenu. Správným nastavením vzdálenosti senzoru od objektu. Objekt 

by měl být nejlépe ve vzdálenosti asi 90cm.[1]  

 

Obrázek 25 3D builder [1] 

Aplikace nabízí možnost zachycení snímku pomocí Kinectu, kterou jsme si popsali 

výše, ale také má v sobě 3D objekty, které můžeme upravovat. Naskenovaný 3D model 

můžeme dále v aplikaci upravovat a tisknou jej ve 3D. Pokud zrovna nevlastníme 3D 

tiskárnu, můžeme využít službu, kdy si přímo v aplikaci můžeme objednat profesionální 3D 

tisk našeho objektu, který nám pak přijde poštou.  

Pro zprovoznění aplikace je zapotřebí mít Windows 8.1 a vyšší a Microsoft Kinect.  

 

3.2.6 KINECT FITNECT 

Není pochyb o tom, že tuto aplikaci si zamilují hlavně ženy. Virtuální šatna je 

šikovná aplikace, která dokáže proměnit televizi v jakousi zkušební kabinku. Člověk se 
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postaví před kameru a televizi a může si vyzkoušet různé šaty. Aplikace před člověka postaví 

texturu a tak si můžete vyzkoušet třeba oblek nebo se ve chvíli proměnit v superhrdinu. 

 

Obrázek 26 Kinect Fitnect v nákupním středisku 

Budoucnost této aplikace bych viděl v komerčním použití, kdy si člověk z pohodlí 

domova vyzkouší a následně objedná šaty a bude dopředu vědět, jak v nich vypadá a tímto 

se sníží počet vracených kusů oblečení z důvodu toho, že to člověkovi nesluší.  

3.2.7 KINECT KIWIBANK INTERACTIVE WALL 

Hrát hry, prohlížet si internet a vyhledávat potřební informace přes zeď. 

Multifunkční interaktivní stěna gest rukou a paží a také sleduje celé tělo. Aplikaci může 

najednou ovládat více uživatelů. Ovládání je zcela intuitivní, vývojáři se snažili zaměřit na 

to, aby prostý člověk zvládl ovládání a prostředí aplikace, bez předchozího zaškolení, či 

zhlédnutí návodu.  
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Obrázek 27 Kinect Kiwibank interactive wall [18] 

3.3 HOLOLENS 

3.3.1 WHITE CANE 

Aplikace White Cane využívá hloubkové senzory k analýze prostoru. Výsledkem 

jsou informace o vzdálenosti, orientaci, sklonu a směru předmětů a prostředí, které aplikace 

změní na tóny, jež jsou uživateli přehrávány do ucha. 

Koncept funguje podobně jako parkovací senzory u vozidel, jakmile se člověk 

přiblíží k nějakému objektu, tón je hlasitější a intenzivnější. Jen v případě White Cane  

a HoloLens je to mnohem dokonalejší a tóny dokáží určit i orientaci předmětu v prostoru. 

[14] 

 

Obrázek 28 Ukázka z aplikace White Cane [14] 

Aplikace tedy může pomoci neslyšícím při orientaci v prostoru. Přiblíží-li se člověk 

k nějaké překážce, brýle ho upozorní.  
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3.3.2 GALAXY EXPLORER 

Aplikace od firmy Microsoft, nabízí díky brýlím Hololens naprosto skvělý zážitek. 

Člověk může doslova proplouvat naší galaxií a celou jí prozkoumat. Může se vrhnout na 

naší sluneční soustavu a dozvědět se vše o planetách a to doslova z pohodlí gauče. Galaxy 

Explorer bych viděl jako skvělý prostředek při výuce o vesmíru. 

 

Obrázek 29 Ukázka z aplikace Galaxy Explorer [14] 

3.3.3 HOLOTOUR 

Aplikace HoloTour umožní 360stupňový výlet do nejoblíbenějších míst na planetě. 

Jako první jsme se s aplikací mohli podívat na Machu Picchu, ale postupně se tato nabídka 

oblíbených turistických a historických destinací rozšiřuje. HoloTour také poskytuje textové 

informace o památkách, na které narazíme ve virtuální prohlídce. HoloLens bude s propojení 

s aplikací také simulovat zvuky prostředí, ve kterém se nacházíme, takže získáme ještě větší 

pocit přítomnosti v daném místě. [14] 

 

Obrázek 30 Holotour pro Hololens [14] 
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V budoucnosti nám snad vývojáři přinesou více historických měst a památek  

a možná nejen to. Bylo by pěkné si třeba pomocí těchto brýlí prohlídnout největší horu světa 

nebo se potopit na zajímavá místa v oceánu. Aplikace by mohla být skvělým doplňkem při 

výuce dějepisu.  

3.3.4 INSIGHT HEART 

Pomocí Insight Heart můžeme provést expedici do lidského srdce. Jedna z prvních 

aplikací pro virtuální a rozšířenou realitu, pro medicínské vzdělání.  

 

Obrázek 31 Insight Heart [14] 

V aplikaci je virtuální společník ANI, který provede aplikací prostřednictvím 

přátelského hlasu prostředí funkcí srce. Aplikace se ovládá pomocí gest nebo jde využít 

funkce ovládání hlasem. Velkou výhodou je intuitivní ovládání. Srdce se dá otáčet, 

přibližovat a oddalovat a to ve vysokém rozlišení. Insight Heart zobrazí puls, infarkt 

myokardu a další příhody související se srdcem. [14] 

 

 

  



Marek Skiba: Analýza aplikačního potenciálu hloubkových senzorů 

32 
 

4 PŘÍPRAVA DEMONSTARČNÍHO SETU 

V této části se již budeme plně věnovat zařízení Leap Motion. Postupně si 

probereme krok za krokem nároky, které má zařízení na počítač a také samotnou instalaci. 

Po instalaci si také projdeme možnosti nastavení Leap Motion, jeho kalibraci a možnosti.  

Na závěr této kapitoly se seznámíte s demonstrační sestavou.  

4.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

4.1.1 OBSAH BALENÍ 

Leap Motion se prodává v balení o velikosti zhruba 100x50x40mm. V krabičce, 

která je z tvrdého papíru najedeme mimo zařízení Leap Motion. 1.5m dlouhý USB kabel. 

Na jedné straně kabelu je konektor USB 2.0, které slouží k zasunutí do počítače a na druhé 

straně je microUSB, které se zasune do Leap Motion. Nutno podotknout, že konektor se 

časem může vyviklat, jako se to stalo v našem případě a je tak potřeba s ním opatrněji 

zacházet. V krajním případě si budeme muset pomoci například upevněním s pomocí lepicí 

pásky. Jako poslední věc najdeme v obsahu balení malý návod, který však není v českém 

jazyce a budeme si muset vystačit s jazykem anglickým. Pokud se však zařízení pořídí 

z českých stránek, je pravděpodobné, že na zádech krabičky nalezneme odkaz na českou 

stránku, která podporuje Leap Motion a ta nám návod nahradí.  

4.1.2 MINIMÁLNÍ KONFIGURACE 

Před instalací Leap Motion si je třeba říci, že se jedná o zařízení pracující ve 3D, 

proto jsou kladeny vysoké požadavky na procesor a RAM paměť počítače, na kterém bude 

zařízení provozováno. Stejně tak jako hardwarové požadavky má i minimální požadavky na 

systém. 

Minimální požadavky:  

 Windows 7 a vyšší, Mac OS X 10.7, 

 AMD Phenom 2 nebo Intel Core i3/i5/i7 

 2 GB RAM paměti 

 USB 2.0 

4.2 INSTALACE 

4.2.1 PROPOJENÍ S POČÍTAČEM 

Jelikož je zatím jedinou možností jak Leap Motion propojit s počítačem USB ve 

verzi 2.0 musíme toto rozhraní v počítači mít. To ale nebude problém, protože USB 

minimálně ve verzi 2.0 je běžnou součástí každého počítače a notebooku. 
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4.2.2 INSTALACE APLIKACE 

Ke spuštění zařízení Leap motion je třeba do počítače nainstalovat software, který 

nám zařídí komunikaci. Bez něj to je jen bezcenná krabička. Při koupi zařízení Leap motion 

nedostaneme k produktu žádné instalační multimédium a jsme tedy odkázání na použití 

internetu. Na stránkách, jejichž odkaz najdeme na obalu zařízení je aplikace, kterou si 

musíme stáhnout. Aplikace se jmenuje Leap Motion Setup Windows 2.3.1. 

 

Obrázek 32 Instalace 

Při spuštění instalačního softwaru se jako první zobrazí nabídka, kde zjistíme, že se 

pokoušíme nainstalovat software Leap Motion včetně aplikace App Home, který je bránou 

k objevování a ke stahování aplikací. Také zjistíme, že software je v anglickém jazyce. 

Pokud tedy někdo neovládá aspoň základy anglického jazyka, bude odkázán na slovník nebo 

překládač. V tomto kroku můžeme buď instalaci zrušit, nebo pokračovat kliknutím na Next, 

v překladu Další. 

Další krok instalace aplikace je informace o licenci a podmínkách užívání. Najdeme 

zde rolovací seznam všech licenčních podmínek a měli bychom si je před první použitím 

pečlivě přečíst. Když si licenční podmínky přečteme a souhlasíme s nimi, klikneme na  

I Agree, v překladu souhlasím a přesuneme se k dalšímu bodu instalace. V opačném případě 

pokud s některým bodem nesouhlasíme, klikneme na Cancel, což ukončí instalaci a měli 

bychom kontaktovat společnost ohledně bodu licence, s kterým nesouhlasíme.  
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Na řadu přichází samotná instalace, která může několik minut trvat v závislosti na 

výkonu sestavy, na které aplikaci instalujeme.  

Po skončení instalace se zobrazí okno o úspěšném dokončení instalace a informuje 

nás o to, že Leap Motion je připraveno k použití. Je zde odkaz na oficiální stránky 

společnosti a taky zaklikavací pole, které nám umožní vytvořit zástupce aplikace na ploše  

a další pole, které umožní přímé spuštění aplikace po dokončení instalace. Klikneme na 

tlačítko Finish, v překladu dokončit.  

 

Obrázek 33 Instalace Dokončení 

4.3 NASTAVENÍ APLIKACE 

Při prvním spuštění aplikace nás vyzve k volbě, jestli budeme aplikaci používat 

častěji na počítači nebo v propojení se zařízeními, které podporují virtuální realitu, jako jsou 

například brýle Oculus. Při spuštění aplikace v modu pro počítač se spustí prostředí, které si 

ještě ukážeme. V modu pro Virtuální realitu s nasazeným setem se spustí prostředí, kde 

vidíme své ruce a můžeme je ve virtuálním prostředí používat.  



Marek Skiba: Analýza aplikačního potenciálu hloubkových senzorů 

35 
 

 

Obrázek 34 Instalace, první spuštění 

4.4 NASTAVENÍ 

Ještě před tím, než si ukážeme samotné prostředí aplikace, projdeme si možnosti 

nastavení kontroléru. Projdeme zde klíčová nastavení, nastavení sledování, projdeme si 

diagnostické chyb a v neposlední řadě se dozvíme kde hledat podporu a odkaz na vývojáře. 

Poslední části About, ve které jsou jen informace o aktuální verzi aplikace, a důležité odkazy 

se více věnovat nebudu.  

4.4.1 VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ 

Na obrázku níže vidíme panel nastavení kontroléru, kde je otevřena karta 

s všeobecným nastavením. Je zde zobrazeno nastavení bez zásahu uživatele. Karta je 

rozdělena na 3 části. Změny zde můžeme provádět zmačknutím políček a nakonec jedním 

posuvníkem.  

Systém, v této části máme jako první dvě možnosti nabídku povolení odesílat 

informace o pohybu, které senzor snímá zaprvé webovým aplikacím a zadruhé aplikacím 

běžícím na pozadí. Pro správnou funkčnost propojení kontroléru a aplikací necháme tyto 

možnosti povoleny. Další možnost s názvem Allow Images, která povoluje odesílání 

obrázků na který je pozice a její změny. Tato funkce je důležitá pokud budeme využívat 

propojení s Virtuální realitou.  Možností, která je v této části, jako jediná neaktivovaná je 

automatická úspora energie. Pokud máme zapnutý Leap Motion a zrovna nic neděláme, 

přepne ho do úsporného režimu, avšak energie, kterou si bere je malá. Send Usage Data 

neboli odesílat údaje o použití pomůže vývojářům, neboť povolí odesílat informace o našem 

používání kontroléru. Tuto možnost by bylo dobré nechat aktivovanou, neboť vývojáři nám 
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pak budou moci poskytnout zpětnou vazby při dalších aktualizacích v podobě vylepšení 

softwaru. Jako poslední si můžeme nastavit, zda se aplikace bude pouštět při startu počítače. 

 

Obrázek 35 Všeobecné nastavení aplikace 

Interakce, je část nastavení, kde si můžeme upravit primární vzdálenost, ve které 

budeme mít ruce. Máme zde na výběr z automatické úpravy vzdálenosti a z manuální. 

Primárně je nastavená vzdálenost 20cm, kterou si můžeme změnit. V případě volby 

automatického nastavení vzdálenosti interakce se výška nastaví, jakmile senzor zaregistruje 

naše ruce. Ruční nastavená interakce je od 7cm do 25cm.  

Aktualizace, jsou poslední částí všeobecného nastavení. Nastaveno je zde 

automatické spouštění aktualizací při restartu počítače, ale můžeme volbu změnit na 

manuální instalaci aktualizací. Tehdy si budeme muset otevřít nastavení a kliknout na 

nabídku instalace aktualizací.  

4.4.2 SNÍMÁNÍ 

Na druhé kartě v nastavení si můžeme nastavit softwarovou úpravu snímaných 

obrazů. Robustní mód se hodí při zhoršených světelných podmínkách, kdy zajistí, aby byl 

senzor i v horším prostředí přesný. Primárně je aktivovaný a funguje zcela automaticky 

v závislosti na světle. Další dvě možnosti sledují ruce nebo nástroje, jestli jsou v zorném 

úhlu zařízení. Poslední možností je sledování automatické orientace. Ta zajistí při položení 

rukou do pole senzoru, aby věděl, kde se pohybujeme, například pokud budeme mít senzor 

na brýlích.  
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Obrázek 36 Nastavení snímání 

4.4.3 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

Pro zařízení jako je Leap Motion je velmi důležitá podpora ze strany vývojářů  

a také odezva ze strany uživatelů. Proto je zde sekce nazvaná odstraňování problémů, ve 

které můžeme spustit diagnostiku systému, nahlásit problém nebo vrátit aplikaci do 

defaultního nastavení. Sekce je rozdělená na dvě části. První se zaměřuje na informace  

o stavu zařízení a průběhu při připojení do počítače, na kalibraci, na nahlášení problému  

a v poslední řadě na kalibraci zařízení. Druhá sekce se věnuje diagnostice. 
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Obrázek 37 Nastavení Odstranění problémů 

Odstraňování problémů, je sekce kde můžeme sami nalézt problém a sami jej 

odeslat k prozkoumání. V první řadě je zde ukázka z logu, kde se dozvíme co se dělo od 

spuštění aplikace a to v závislosti na čase. V logu se nejdříve dozvíme, že aplikace po 

spuštění nastartovala službu WebSocked server, která navázala spojení se serverem Leap 

Service. Při připojení kontroléru zde najdeme jeho ID a také že Firmware je aktuální. Na 

obrázku z logu níže můžeme vidět, že byla zaznamenána chyba, protože zařízení bylo 

nečekaně vyjmuto. Chyba nastala, protože testovaný kontrolér má vadný kontakt 

v konektoru a občas se spojení s počítačem přeruší. 
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Obrázek 38 Nastavení Log 

 

Další funkcí je Diagnostický vizualizátor, který nám pomůže při nastavování Leap Motion 

kontroléru do pozice, při které bude ideální na práci s aplikacemi. Pro lepší představu si zde 

můžeme měnit prostředí, můžeme si zde měnit i pozice, ze kterých snímáme ruce. Snímaný 

obraz se dá přiblížit i oddálit. Můžeme zde krásně vidět i pozici, kdy nám tento program 

ukáže ruce ze strany, i když je snímáme ze spodní strany. Tento doplněk nám navíc ukáže, 

s kolika snímky za sekundu právě přístroj pracuje. 

 

Obrázek 39 Nastavení diagnostický vizualizátor 
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Pokud se nám zdá, že přístroj není přesný, můžeme využít služby rekalibrace zařízení. 

K tomuto budeme potřebovat co nejreflexnější materiál, nejlépe zrcadlo nebo lesklý display, 

ale můžeme si vystačit i s obyčejným monitorem. Kontrolér vezmeme do rukou a umístíme 

jej asi 10cm od lesklé plochy, kterou jsme si vybrali a krouživými pohyby se snažíme zabrat 

vyznačenou plochu. Kabel musí být celou dobu veden z levé strany. Celá kalibrace by 

neměla trvat déle než dvě minuty. V sekci odstranění problémů máme možnost nahlásit 

softwarový problém.  Při této volbě se nám otevře nové okno, kde je návod jak postupovat 

v případě, že chceme nahlásit chybu a poté už tam je částečně předvyplněný formulář. V něm 

jsou informace o našem operačním systému a verzi aplikace, kterou používáme. Dále je zde 

rolovací okno, z kterého vybereme důvod, kvůli kterému posíláme hlášení a v poslední řadě 

je zde prostor pro detaily, kde bychom měli podrobně popsat, kde vidíme problém. Je třeba 

vědět, že jako odezvu od nás bude společnost chtít obrázek z diagnostického testu. Jako další 

možnost je obnovit aplikaci do původního nastavení. Poslední možností je zde Vyhnout se 

špatnému výkonu, která pokud zjistí, že podmínky pro snímání obrazu jsou nevyhovující, 

tak snímání zastaví, dokud se podmínky nezlepší.  

 

Obrázek 40 Nastavení kalibrace 

Diagnostický test, je informativní záležitostí. Postupně se zde ověří funkčnost 

nejdůležitějších funkcí, o jejichž funkčnosti jsme na konci testu informováni. První přichází 

na řadu ověřování, zda je připojené zařízení skutečně pravým Leap Motion kontrolérem. 

Vzápětí se zkontroluje, jestli je zařízení správně připojené a jestli USB dobře přenáší data. 

Poté se zkontrolují senzory a software aplikace. Jako další krok je ověření světelných políček 

a také propustnost sklíčka, které chrání senzory. Pokud by bylo zamazané nebo na něm 

sedělo příliš mnoho prachu, test by se přerušil. Na závěr diagnostiky, je zkouška kalibrace 

zařízení. U této zkoušky se musíme zapojit máváním rukou před senzorem. Test je hotový  

a můžeme vývojářům v případě problémů podat hlášení o výsledku nebo testování pustit od 

začátku. 
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4.5 PROSTŘEDÍ APLIKACE 

Prostředí aplikace je velice uživatelsky přívětivé, intuitivní a jednoduché.  

Po grafické stránce je také dobře zpracované a může působit lehce nadčasově, stejně jako 

kontrolér Leap Motion. Najdeme zde i nastavení, které jsme si popsali v předchozí kapitole. 

Aplikace nabízí možnost přihlášení nebo registrace a to prostřednictvím oficiálního obchodu 

s aplikacemi, kdy tímto spojením získáme propojení s aplikacemi, které jsme si koupili. 

Nemusíme je pak zvlášť vyhledávat v souborech, ale budeme mít vše na jednom místě  

a hned po ruce. Součástí aplikace je také koš pro odstranění aplikací a také nástroj pro 

vyhledávání podle klíčového slova. V neposlední řadě máme hned na očích veškeré 

vlastněné aplikace.  

 

Obrázek 41 Prostředí aplikace 

4.6 DEMONSTRAČNÍ SET 

Pro účely demonstračního testu bylo použito zařízení Leap Motion zapůjčené RFID 

laboratoří s výrobním číslem S330A000147. Software, který byl v době demonstrační testu 

použit, byl 2.3.1 +31549 a je to ten samý, který je popsán v kapitolách výše a s jeho 

možnostmi nastavení a prostředím jsme tedy seznámeni. Použitý notebook splňoval 

minimální požadavky a obsahoval 4GB paměti RAM, grafický čip Nvidia 920M a výkonný 

procesor od společnosti Intel, i5.  
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Obrázek 42 Demonstrační set 

Zařízen Leap Motion, které bylo u testu použito trpělo vadou konektoru  

a způsobovalo potíže. Čas od času se kontrolér odpojil od počítače a již se nepřipojil. Musel 

se odpojit ze zařízení kabel a znova připojit nebo hledat správnou pozici pro dostatečný 
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kontakt. Tento problém se vyřešil pomocí lepicí pásky, která se pevně obmotala kolem 

kontroléru a kabelu.  I s touto pomocí však počítač často ztrácel signál se zařízením  

a znepříjemňovalo to práci. Člověk musel znova hledat pozici kabelu a konektoru, která 

zaručila spojení, a pak se snažil více se zařízením nehýbat.  

4.7 VÝBĚR APLIKACÍ 

Pro demonstraci jsem si vybral několik aplikací, které jsme si popsali v kapitole 

3.1. Výběr byl sestaven cíleně z poloviny aplikacemi, které by se daly použít pro podporu 

výuky na naší fakultě. Google Earth, 3D atlas světa, který nabízí možnosti prozkoumávat 

různé části světa a Geomoto, která nás hravou formou naučí zajímavé věci z oblasti geologie. 

Třetí aplikace, Form and Function 3D sloužila jako ukázka toho, v jakých oborech lze ještě 

zařízení využít. Poslední demonstrační aplikací byla hra Dropchord. Ta byla vybrána jako 

zástupce z herního průmyslu, který je pro Leap Motion velice důležitý, protože jak už to 

dnes u takových věcí bývá, přináší nejvíce peněz.  

 

Obrázek 43 Aplikace pro demonstraci 
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5 TESTOVÁNÍ DEMONSTRAČNÍHO SETU 

Při testování demonstračního setu se objevil problém, kdy kombinace výšky stolu, 

na kterém byl kontrolér Leap Motion a Notebook nebyla ideální. Zařízení bylo pro několik 

lidí příliš nízko a museli se při testování hrbit, aby kontrolér pracoval správně. Proto byl 

testovací set v průběhu improvizovaně doplněn o „podložku“ sestavenou z knížek, která 

zvedla výšku, ve které se zařízení nacházelo o dostatečných 15cm. Je třeba se zmínit, že 

nadměrně vysoký člověk by se musel hrbit i tak. Pro člověka menšího vzrůstu nebude takový 

problém držet ruce o několik centimetrů výše. Na závěr této kapitoly si ukážeme dotazník 

pro osoby, které zařízení měli možnost otestovat a jeho výsledky. 

5.1 TESTOVÁNÍ 

Pro účel testování jsem si přizval skupinu deseti lidí. Většina těchto lidí věkově 

zapadala do skupiny studentů bakalářského studia. Také jsem přizval dva středoškoláky, 

kteří jsou ve 3. ročníku střední školy a po zpestření demonstrace byli do testování zařazeni 

dva lidi středního věku, kteří nejsou příliš počítačově gramotní. Výběr posledních dvou lidí 

jsem zvolil z důvodu testování intuitivního ovládání aplikací pomocí kontroléru Leap 

Motion.  

 

Obrázek 44 Demonstrace obrázek 1 

První testovanou aplikací byla Google Earth od společnosti Google. I když je tato 

aplikace docela známá, někteří účastníci testu se s ní setkali poprvé. Bylo tedy nutné 

vysvětlit, co Google Earth představuje a co všechno se s ní dá dělat. Účastníci s ní strávili 

nejvíce času, jelikož každý potřeboval hodně času k nastudování gest, které se dají v aplikaci 
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použít a k jejich užití. Přijít na to, jak rychle rukou mávat a jak se přizpůsobit rozsahu 

snímače zařízení byly zpočátku největší problémy.  

 

Obrázek 45 Demonstrace obrázek 2 

Někteří byli od počátku touto technologií ohromeni a zkoušeli opravdu s nadšením, 

pro jiné to tak skvělé nebylo. Podle reakcí to většinou bylo počáteční obtížností ovládání 

pomocí gest.  

Druhou testovanou aplikací byla Geomoto. S ovládáním této aplikace již nebyl 

takový problém, jelikož už měli testující osoby zkušenost s předchozí aplikací. Ovládání 

gesty je u této aplikace více intuitivní a lidem hodně pomáhalo dobré zpracování nápovědy 

pro pohyby v aplikaci. Geomoto měli všichni možnost otestovat poprvé v životě. Jelikož je 
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aplikace celá v angličtině, občas nastal problém s odbornými pojmy v oblasti geologie, které 

se v aplikaci vyskytovali a lidé se museli doptávat, co po nich vlastně aplikace chce.  

 

 

Obrázek 46 Demonstrace obrázek 3 

Mladí lidé, kteří vyrůstají ruku v ruce s novými technologiemi, by mohli mít při 

intuitivním ovládáním s Leap Motion výhodu oproti starším lidem. Tato otázka mě velice 

zajímala, a proto jsem k testování pozval také dva starší lidi, kteří nejsou příliš počítačově 

gramotní a moc se nezajímají o nejnovější technologie. Nutno podotknout, že lidé přibližně 

mého věku se s ovládání sžili rychleji než zmiňováni dva starší lidé. Ti sice potřebovali delší 

dobu na to, než začali plynule ovládat aplikace, ale také jim to nakonec šlo docela dobře.  
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Obrázek 47 Demonstrace obrázek 4 

U aplikace Form and Function 3D strávili lidi nejméně času. Aplikace totiž není 

příliš zábavná a moc nenadchla. Většina si zde zkusila několik základních funkcí a potom 

většinou ztratili o aplikaci zájem. Jediné, které aplikace zaujala, byli zmiňovaní dva starší 

lidé, kteří ocenili možnost vidět srdce a možnost s ním pohybovat.  

 Poslední testovanou aplikací byla hra Dropchord. Hra sklidila jednoznačně největší 

úspěch. Ovládání hry je velice jednoduché, používají se při tom velice jednoduchá gesta  

a každý je hned pochopil a mohl si hru naplno užít. To bylo v souboji s ostatními 

testovanými aplikacemi jednoznačně velká výhoda. Také gest pro ovládání není mnoho a 

patří k těm nejjednodušším, které aplikace rozeznává.  
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Obrázek 48 Demonstrace obrázek 5 

 

5.2 DOTAZNÍK 

V rámci testování demonstračního setu byl proveden dotazníkový průzkum, který 

měl za úkol zjistit názor na zařízení Leap Motion. Cílem bylo zjistit zaprvé, jestli by si uměli 

představit toto zařízení jako podporu pro výuku předmětů jako je Geologie, zeměpis nebo 

dějepis. Druhým důležitým bodem dotazníku bylo zjistit, jestli by se na základě demonstrace 
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této technologie na dni otevřených dveří rozhodli zvážit výuku na naší fakultě. Posledním 

důležitým cílem bylo zjistit, zda pro ně bylo ovládání Lep Motion intuitivní záležitostí.  

5.2.1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

Setkali jste se už s technologií Leap Motion?  

Všichni odpověděli Ano. 

 

Obrázek 49 Dotazník: Graf 1 

Jaký máte z této technologie pocit? 

Většinu dotazovaných technologie Leap Motion nadchla. 

 

Obrázek 50 Dotazník: Graf 2 

Uměli byste si představit požití Leap Motion ve výuce? 
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7 dotazovaných odpovědělo kladně, 3 záporně. 

 

Obrázek 51 Dotazník: Graf 3 

Která z testovaných aplikací se vám nejvíce líbila?  

Nejvíce se dotazovaným líbila aplikace Dropchord. 

 

Obrázek 52 Dotazník: Graf 4 

Přišlo vám ovládání aplikací pro Leap Motion intuitivní? 

Dotazovaní odpověděli z 70% kladně, z 30% záporně. 
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Obrázek 53 Dotazník: Graf 5 

Přiklonili byste se ke studiu na naší fakultě po této demonstraci? 

Nestuduji a Nepřiklonil mají 3 odpovědi, Mám jiná kritéria 2 odpovědi, Možná a Přiklonil 

1 odpověď. 

 

 

Obrázek 54 Dotazník: Graf 6 

5.2.2 SHRNUTÍ DOTAZNÍKU 

Většinu dotazujících technologie Leap Motion zaujala. Z nabízených aplikací 

nejvíce zaujala hra Dropchord a ovládání přišlo většině lidem intuitivní. Při otázce, zda by 

se přiklonili ke studiu na naší fakultě po této demonstraci, nebyla odpověď jednoznačná. 

Bylo to způsobeno tím, že někteří tázání již nestudují, ale také tím, že při rozhodování o 

jejich budoucnosti mají na školu jiná kritéria. Negativní odpovědi v dotazníku bych přiřadil 

ke zdlouhavému procesu navyknutí na ovládání aplikací. I když se většině zdálo ovládání 

intuitivní, trvalo dlouho, než začali dobře ovládat aplikace.  
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6 ZÁVĚR 

Práce se zaměřuje na snímání pohybů prostřednictvím technologií hloubkových 

senzorů. Zaměření práce se týká hlavně konkrétního zařízení nazvaného Leap Motion. 

V práci jsem seznámil čtenáře s produkty, které využívají hloubkové senzory, ať už pasivní 

nebo aktivní, prošli jsme si nejzajímavější aplikace pro tyto produkty, připravili 

demonstrační set a poté ho vyzkoušeli.  

V první části jsem se věnoval analýze dostupných hloubkových senzorů. 

Nejznámější z nich jsem prošel do hloubky a probral jsem zde jejich historii, technologii, na 

kterých pracují a dostal jsem se i na okraj vývojového prostředí těchto zařízení. Méně známé 

a méně využívané zařízení jsem probral jen okrajově a nerozebíral jsem je do hloubky. Na 

závěr této kapitoly jsem sestavil tabulku, která porovnává hlavní funkce všech senzorů  

a může být použita při výběru vhodného senzoru pro zájemce o tuto technologii. V druhé 

části jsem prozkoumal dostupné aplikace pro Kinect, Leap Motion a také pro brýle  

k zobrazování rozšířené reality s názvem HoloLens. Snažil jsem se výběr zaměřit hlavně na 

aplikace, které by mohly sloužit k podpoře výuky na školách nebo které by mohli být jakkoli 

nápomocné lidem.  

Ve třetí části jsem se zabýval tvorbou demonstračního setu pro ukázku potenciálu 

hloubkového senzoru Leap Motion na dnech otevřených dveří fakulty HGF a pro 

popularizaci výuky. Zde jsem prošel nejnutnější kroky, které potřebujeme ke zprovoznění 

Leap Motion a prošel jsem každou část instalace aplikace pro tento kontrolér. Dostalo se zde 

i na nastavení kontroléru, kde jsem například ukázal, jak provést diagnostiku v případě potíží 

se zařízením. Na konci této kapitoly jsem už ukázal demonstrační set. Ten jsem otestoval 

s deseti lidmi. Ukázal jsem jim demonstrační aplikace, které jsem vybral, a postupně jsme 

je všechny vyzkoušeli. Na závěr jsem zhotovil dotazník, který mi lidé z testu vyplnili. 

Na závěr bych chtěl podotknout, že naučit se ovládat aplikace pomocí Leap Motion 

chce trochu času a cviku. Nicméně do budoucna bych viděl potenciál tohoto zařízení 

například při práci s nebezpečnými materiály, kdy je zapotřebí opatrná a detailní prstová 

manipulace. Člověk by mohl v bezpečí sedět u monitoru a pomocí robotických rukou s prsty 

na dálku přesně manipulovat s materiálem. To samé by se dalo využít, například při 

zneškodňování bomb. Souhrnně lze tedy říci, že veškeré cíle práce byly naplněny.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

2D – Two dimensional 

3D – Three dimensional 

API - Application Programming Interface 

FPS – Frames per second 

FULLHD – High definition video 

GPS – Global position system 

ID - Identifier 

IR - Infrared 

LED – Light emitting diode 

NUI – Natural user interface 

RAM – Random access memory 

RGB - RedGreenBlue 

SDK – Software development kit 

USB – Universal serial bus 

YUV – Color model 

RFID – Radio frequency identification 
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