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Abstrakt 

Účelem bakalářské práce bylo zpracování a následné vyhodnocení možností a vhodnosti 

exportu dat do prostředí VRML. 

V teoretické části práce je uveden popis editorů, pomocí kterých můžeme vytvářet 3D scény, 

jejich exportních modulů a základních prvků jazyka VRML. V experimentální části je pak uveden 

popis způsobů a chování exportních modulů při exportu samém.  

Klí čová slova 

3D, VRML, export, primitiva, 3DSMax, AutoCad, Flux, Draw3D 

 

 

Abstract 

Purpose of this bachelor thesis was to work up and evaluate measured oprions and propriety 

of export data to VRML Word. 

In theoretical part there is description of editors, by witch we can create 3D scen, thein 

exporting plugins and basics elements of VRML langure. In practical part there is description of way 

of export and its behaviour during export itself. 
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Zkratky: 

• Texture Element - obecné označení pro pixel textury. 

• API  - zkratka anglických slov application programming interface, což znamená 

rozhraní pro programování aplikací. 

• Pagin - zásuvný modul. Program, který se integruje do jiného za účelem rozšíření o 

další funkce 

• VRML  (Virtual Reality Modeling Language) – jazyk pro modelování virtuální reality 

• 3D - je zkratka výrazu „trojdimenzionální“, „trojrozměrný“ a označuje svět, který je 

možné popsat třemi rozměry 
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1. Úvod: 

Bakalářská práce na téma Možnosti a optimalizace exportu dat do prostředí VRML pojednává o 
možnostech a úskalích exportu dat z různých prostředí zpracování 3D scén do prostředí jazyka 
VRML. 

Cílem práce bylo najít obecně nejvhodnější řešení zpracování a samotného exportu do prostředí 
VRML s přihlédnutím na několik kritérií, jako byly například náročnost programů na studium práce, 
cena programu, rychlost a přesnost exportu a komplexnost jednotlivých řešení. 

1.1. Cíle práce 

části práce: 

• systémy pro práci s 3d scénou 

• základní entity a způsob jejich exportu 

• vlastnosti exportního modulu 

• vliv konfigurace exportu na vlastnosti scény 

  



3 

 

2. Systémy pro práci s 3D scénou 

2.1. 3D editory 

Editory 3D prostředí jsou specializované programy na vytváření modelů skutečných či 

budoucích objektů ve virtuálním světě v počítači. Podle výrobce se od sebe jednotlivé programy liší 

zejména v jistých technikách vytváření modelů a postupech aplikování deformací a efektů na 

modely. Další odlišnosti můžeme vidět u jiných pracovních postupů, způsobených specializací 

programu na modelování například budov a krajin nebo strojních součástí. 

2.1.1. Komerční editory 

Za komerční editory jsou považovány programy, jejichž cena přesahuje částku 1000 Kč. Jako 
testovací vzorky byly vybrány nejpoužívanější z nich.  

Autodesk 3DSmax (MS Windows)  

Nejprodávanější 3D modelovací, animační a renderovací program, poskytující jednotnou 
objektově orientovanou základnu pro umělce, kteří tvoří vizuální efekty, animaci postav a 
počítačové hry. 

 

Obr. 1. Vizuální rozhraní aplikace 3DSmax. Klasické rozložení 4 pohledů pro lepší orientaci v prostoru. 
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Prostředí programu je rozděleno na pracovní plochu a na ovládací panely. Ovládací panely jsou 
ve výchozím nastavení rozděleny v horní části na ikony základních příkazů pro výběr a umístění 
objektů v pracovní prostoru, možnosti jejich uchopování, zarovnávání a jiné základní operace. Další 
důležitá část ovládacích panelů se nachází napravo a obsahuje nástroje na: 

• vytváření: základních primitiv, pokročilých primitiv, světel, pohledů (kamer), 
pomocných objektů, prostorových deformací. 

• modifikátory - mocné nástroje na úpravu a modifikaci vytvořených primitiv 

• nástroje pro správu hierarchie objektů 

• nástroje pro vytváření a definování pohybu objektů 

• nástroje pro úpravu zobrazování objektů 

• pomocné nástroje 

Poslední částí panelů nástrojů jsou v dolní části obrazovky nástroje pro ovládání času při 
animacích, ale také nástroje sloužící pro změnu a úpravu pohledů do scény, takzvaných „viewports“. 
Ty zabírají největší plochu obrazovky a umožňují pohled do pracovního prostoru. Na ten lze nahlížet 
ze čtyř pohledů (horní, přední, levý, perspektivní) a umožňuje tak plně kontrolovat, co a kde 
vytváříme nebo upravujeme. 

3DS Max je přednostně určen pro vytváření modelů, například postav do her, efektů a animací. 
Nabízí spoustu možností a efektů, pomocí kterých je možné vytvořit profesionální výsledky. 

Autodesk Autocad (MS Windows) 

AutoCAD , produkt firmy Autodesk, představuje světovou špičku mezi CAD programy. Jeho 
formáty souborů dwg a dxf jsou standardem při výměně CADovských dat. V současné době je ve 
světě přes 4.000.000 oficiálních instalací AutoCADu. Vedoucí pozici aplikace AutoCAD na CAD 
trhu potvrzuje i opakované získání titulu CAD produkt roku, udělovaného odborným tiskem. Jen do 
výzkumu a vývoje věnuje Autodesk ročně tolik prostředků, jako je celoroční obrat nejbližšího 
konkurenta. 

Pojďme si tedy AutoCAD trochu přiblížit. AutoCAD je program pro vytváření grafické 
dokumentace například v odvětví strojního průmyslu, modelování jednotlivých součástek, ale i 
celých výrobních sestav. Ty je pak možno v počítači složit a provádět s nimi různé simulace, nebo 
podle nich programovat CAM stroje a umožnit tak pružnost a efektivnost výroby. 

AutoCAD je také zajímavý svou otevřenou architekturou. To znamená, že jej lze přizpůsobit 
k individuálním potřebám uživatele doinstalováním jiného programu, který se do AutoCADu 
implementuje a rozšíří jeho možnosti. Jedním z takových je například program Mechsoft PROFI, 
který obsahuje nejen normalizované strojírenské části, ale také například program na výpočet pružin, 
nosníku nebo hřídelí. 
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Obr. 2. Vizuální rozhraní aplikace AutoCAD. Ve verzi 2008 přibyl nový panel nástrojů, zřejmě 

inspirovaný z 3DSMax. 

Autodesk Maya (MS Windows + Linux+Mac OS X)   

Další velice propracovaný 3D nástroj na vytváření složitých scén, objektů, ale i efektů, které 
můžeme vidět v dnešních filmech, reklamách a prakticky na každém kroku. 

 

Obr. 3. Vizuální rozhraní aplikace Maya. 
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Aplikační prostředí obsahuje náhled do prostoru pro modelování, po jehož stranách jsou 
ovládací prvky, nástroje pro vytváření a modifikaci, orientaci v prostoru. Pod oknem modelovacího 
prostoru jsou prvky pro ovládání času. Ovládání vypadá velice podobně jako u předchozích dvou 
programů, avšak Maya je přednostně zaměřena na tvorbu video sekvence. 

Z důvodů rozsahu této práce nebude export z programu Maya zahrnut do porovnání. 

2.1.2. Editory zdarma 

Blender  (Linux + Linux PPC + MS Windows + Mac OS X + Solaris + FreeBSD + Irix)  

 

Obr. 4. Vizuální rozhraní aplikace Blender. Zajímavá je organizace panelů nástrojů. 

Blender je jeden z nejrozšířenějších volně šiřitelných programů na zpracování 3D grafiky a 
animací. Je využíván velikým počtem grafiků a to i z řad amatérů. Je to jeden z mála editorů, který 
lze nainstalovat pod jiný operační systém, než je MS Windows, kupříkladu Linux, nebo Mac OS. 

Jeho grafické rozhraní je zcela jinak orientováno, než je zvykem u aplikací v systému Windows. 
Na horní straně obrazovky se sice nachází lišta s nabídkami, ale hned za ní následuje nabídka, kterou 
volíme, s čím budeme pracovat (animace, model, materiál, video, skript). Zde se také přepíná 
rozložení pohledů do pracovního prostoru tak, aby bylo vše lehce dosažitelné a bylo možné sledovat 
důležité parametry. 

Hned pod pohledem do pracovního prostoru můžeme objevit tenkou lištu, pomocí které lze 
nastavovat zobrazení aktuálního pohledu na modelovou scénu, možnosti výběru, ale také objektů. 
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Pod touto lištou je prostor pro zobrazování nabídek konkrétní vybrané funkce nebo objektu. 
Funguje jako neomezená lišta, kterou je možné posouvat zprava doleva podle toho, kolik na ní 
máme tlačítek, což je velice přehledné a řeší se tak nedostatek místa při velkém počtu ovládacích 
prvků. 

Z důvodů rozsahu této práce nebude export z programu Maya zahrnut do porovnání. I když se 
jedná o nejpoužívanější volně šiřitelný program na 3D tvorbu. 

Draw 3D Editor (MS Windows) 

Draw 3D je jednoduchý nástroj pro modelování 3D objektů. Jeho hlavní okno je rozděleno na 

dvě poloviny.  V levé polovině se nacházejí pohledy do scény (přední, horní, pravý, trojrozměrný). 

V pravé polovině hlavního okna se nachází okno s výpisem požitých objektů ve scéně. Jeho 

zobrazení lze přizpůsobit a zobrazit například použité bravy či jiné objekty. Toto okno je ještě 

horizontálně rozděleno a v každé z jeho částí se dá zvolit odlišný filtr objektů. Program působí velice 

jednoduše a přehledně. 

 

Obr. 5. Vizuální rozhraní aplikace Draw3D. Jednoduchost středí je patrná na první pohled. 

Flux Studio (MS Windows XP a MS Vista) 

Flux Studio je specializovaný program, který se zaměřuje hlavně na tvorbu 3D prostředí pro 
VRML a X3D. Dokáže například převést jednoduchým způsobem vaše modely z Google Sketchup, 
Autodesk 3DS Max a Maya. Jednou z hlavních předností je bezplatnost, čili patří do skupiny tzv. 
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„freeware“ programů, ovšem oproti Blenderu je o mnoho jednodušší a středně zkušený uživatel se 
s ním naučí základy sám a během pár hodin. 

 

Obr. 6. Vizuální rozhraní aplikace Blender. Zajímavá je organizace panelů nástrojů. 

 

Prostředí je opět rozděleno na panely nástrojů, pohledy do pracovního prostoru a ostatní 
nastavovací a informativní panely. Nahoře se nachází klasické menu a hned pod ním je první panel 
obsahující ikony pro funkce správy souboru, nástroje pro pohyb s modely a jejich základní 
transformace, ale také nástroje pro úpravu pohledů do pracovního prostoru. 

Nalevo můžeme vidět lištu základních primitiv, světel pohledů a jiných prvků (mlha, pozadí, 

info), ale také funkce pro vytváření skupin. Uprostřed obrazovky jsou čtyři pohledy do pracovního 

prostoru (horní, přední, pravý, perspektivní). Na pravé straně je prostor obsahující výčet objektů ve 

scéně a pod ním je nabídka možných operací s objektem. Jsou to například: 

• název, skupina, viditelnost (ano/ne) 

• poloha, rotace, zvětšení, úchopový bod 

• barva 

• textury 
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Flux Studio je velice rychlý, jednoduchý a výkonný nástroj pro práci s 3D grafikou určenou 
právě pro VRML a X3D.  

 

2.2. VRML prohlíže če 

Jde o programy sloužící k zobrazování 3D prostoru, souborů VRML. Tyto prohlížeče se ve 

většině případů nainstalují přímo do internetového prohlížeče tak, aby šlo prohlížet VRML soubory 

přímo na webových stránkách. Spouští se až v případě, že chceme na stránce zobrazit VRML soubor 

a to ve vyhrazeném okně. Pro seznámení byli vybrány dva VRML prohlížeče. Jeden, který je patrně 

nejznámější a druhý, který byl v sadě s VRML editorem a který se mi zdá jako velice povedený. 

Cortona VRML Client (Parallel Graphics) 

Cortona VRML Client je jeden z nejpoužívanějších a nejznámějších VRML prohlížečů na trhu. 
Cortona má dvě ovládací lišty, dole a vpravo v zobrazovacím okně. Na spodní liště lze nalézt 
nástroje pro zobrazení všeho, co se v našem 3D prostoru nazná (FIT), obnovení výchozího pohledu 
(RESTORE), přepínání uložených pohledů do scény (VIEW), vyrovnání se základní rovinou 
(ALIGN) a přechod na námi zvolené místo. Na boční liště se nacházejí tlačítka pro přepínání našeho 
pohybu v 3D prostoru jako chůze (WALK), let (FLY), zkoumání (STUDY). Pro každý tento režim 
zde existují ještě tlačítka pro upřesnění práce s objektem. Jsou to přiblížení (PLAN), posun pohledu 
(PAN), otáčení (TURN) a valení (ROLL). Za pomoci těchto ovládacích prvků a myši se můžeme 
pohybovat ve scéně a zobrazovat cenné informace. 

 

Obr. 7. Vzhled přehrávače Cortona. 
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Flux player  

Flux Player je prohlížeč přiložený v balíčku Flux Studio. Jde o jednoduchý, avšak dobře 

použitelný prohlížeč. Tento prohlížeč je možno použít jako plugin do internetového prohlížeče, ale 

také i jako samostatný program. Je to výhodou právě při vytváření 3D scén a jejich následné 

kontrole. Pro ovládání se dá využít spodní lišta, která nabízí tato tlačítka: průzkum (EXPLORE), 

zkoumání (EXAMINE), vyhledávání (SEEK), vyrovnání se základní rovinou (LEVEL), přepínání 

mezi uskutečněnými pohledy - historie(BACK, FORWARD), dále tlačítka pro volbu pohledu a jeho 

přepínání, nápovědu a informace o WRML souboru. Tento prohlížeč je oproti Cortoně poněkud 

mladší, a to se projevilo zejména v používání myši a všech jejích možností. Existuje zde možnost 

využít jak levého a pravého tlačítka, tak i otáčení kolečkem, nebo jeho stiskem (třetí tlačítko) 

k velice intuitivnímu pohybu ve virtuálním světě. 

 

Obr. 7. Vzhled přehrávače Flux player. 

 

  



 

3. Základní entity a jejich zp

3.1. Základní tělesa 

VRML se snaží o co nejlepší a nejjednodušší scénu, k

základních primitiv - koule, kvádr, kužel a válec

3.1.1. Koule 

DEF dad_Sphere1 Transform {

 translation - .17147 .08686 .07349

 children [ 

  DEF Sphere1 Shape { 

   appearance Appearance {

    material DEF Red Material {

     ambientIntensity 0.200

     shininess 0.200 

     diffuseColor 1 0 0 

    } 

   } 

   geometry DEF GeoSphere1 Sphere {

    radius 1.000 

   } 

  } 

 ] 

3.1.2. Kvádr 

DEF Box1 Shape { 

 appearance Appearance {  

  material DEF Red Material {

   ambientIntensity 0.200

   shininess 0.200 

   diffuseColor 1 0 0 

  } 

 } 

 geometry DEF GeoBox1 Box {

  size 1 1 1 

 } 
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ákladní entity a jejich způsob exportu 

VRML se snaží o co nejlepší a nejjednodušší scénu, k čemuž můžeme využít následujících 

koule, kvádr, kužel a válec.  

DEF dad_Sphere1 Transform {  

.17147 .08686 .07349  

appearance Appearance {  

material DEF Red Material {  

ambientIntensity 0.200  

geometry DEF GeoSphere1 Sphere {  

 

Obr. 8. Koule 

 

 

 

material DEF Red Material {  

ambientIntensity 0.200  

geometry DEF GeoBox1 Box {  Obr. 9. Krychle 

 

 

žeme využít následujících 

 

 



 

3.1.3. Kužel 

DEF Cone1 Shape { 

 appearance Appearance {  

  material DEF Red Material {

   ambientIntensity 0.200

   shininess 0.200 

   diffuseColor 1 0 0 

  } 

 } 

 geometry DEF GeoCone1 Cone {

  height 2.000 

  bottomRadius 1.000 

 } 

3.1.4. Válec 

DEF Cylinder1 Shape { 

 appearance Appearance {  

  material DEF Red Material {

   ambientIntensity 0.200

   shininess 0.200 

   diffuseColor 1 0 0 

  } 

 } 

 geometry DEF GeoCylinder1 Cylinder {

  height 2.000 

  radius 1.000 

3.2. Obecnější tělesa 

Množina ploch, opláštění, 

3.2.1. Množina ploch (IndexFaceSet)

Dovoluje definovat zcela obecné t

plošky, které daný objekt pokrývají. Název uzlu sou

úspory paměti – každá plocha z

nikoliv konkrétním uvedením sou

stačí zapsat jen jednou a zaznamenat si jeho po

vrchol použijí, se pro něj uvede jediné 
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material DEF Red Material {  

ambientIntensity 0.200  

geometry DEF GeoCone1 Cone {  

 

Obr. 10. Kužel 

 

material DEF Red Material {  

ambientIntensity 0.200  

geometry DEF GeoCylinder1 Cylinder {  

 } 

Obr. 11. Válec 

 výšková mapa, množina čar, množina bodů, nápis

(IndexFaceSet) 

e definovat zcela obecné těleso nebo libovolně zakřivenou plochu tím

plošky, které daný objekt pokrývají. Název uzlu současně naznačuje, jakým způsobem je docíleno 

a z množiny se definuje zapsáním indexů (pořadových 

nikoliv konkrétním uvedením souřadnic. Když je jeden vrchol sdílen více plochami, jeho sou

í zapsat jen jednou a zaznamenat si jeho pořadí v seznamu vrcholů. U všech ploch, kter

j uvede jediné číslo – pořadí vrcholu. 

 

 

, nápis. 

tím, že popíše malé 

uje, jakým způsobem je docíleno 

adových čísel) vrcholů, 

adnic. Když je jeden vrchol sdílen více plochami, jeho souřadnice 

. U všech ploch, které takový 
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3.2.2. Opláštění (Extrusion) 

Je určen pro popis takových objektů, které vzniknou postupným přesouváním dvojrozměrného 

profilu po prostorové trajektorii. Profil je tvořen jedinou lomenou čárou, která může být při přesunu 

transformována. Počet jejích bodů se však nemění. Také trajektorie je definována jedinou lomenou 

čárou. Obecně se taková tělesa nazývají translační nebo rotační tělesa. Vždy je lze charakterizovat 

rovinným profilem, který je dále posouván a otáčen v prostoru. Příkladů nalezneme okolo sebe 

veliké množství, například trup lodi, váza, prstenec. 

 

Obr. 12. Opláštění 

3.2.3. Výšková mapa (ElevationGrid) 

Slouží především k vytvoření základního tvaru krajiny, definované pomocí pravoúhlé sítě 

vrcholů s příslušnými výškami. Stejně tak dobře se dá využít k popisu plasticky zdeformovaného 

povrchu obdélníkové plochy. 

Výšková mapa se často kombinuje s obrazovou texturou, ať již ručně malovanou, nebo vzniklou 

z letecké fotografie. 

 

Obr. 13. Výšková mapa 

1.1.1. Množina čar (IndexedLineSet) a množina bodů (IndexedPointSet) 

V jistých případech můžeme 3D prostor doplnit takovými útvary, které sice nemají charakter 

těles, ale mohou elegantně naznačit tvar, nebo vlastnosti skutečných objektů. Příkladem jsou: 
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• lana, provazy (množina čar) 

• viditelné paprsky (množina čar) 

• jednoduché obrázky a grafy (množina čar místo textury) 

• padající kapky vody, mák na míse, špína na povrchu tělesa (množina bodů) 

 

Obr. 14. Množina čar 

3.2.4. Nápis(Text) 

Nástroj pro vytvoření nápisu z jednoduchého textu prostým vytažením profilu. Je zde využito 

hlavně vektorových písem, z čehož nám vyplývá jednoduchost použití. Tento nástroj má ovšem další 

možnosti nastavení pro co nejlepší připodobnění nápisů, které se vyskytují ve skutečném světě. 

 

Obr. 15. Text 

3.3.  Způsob exportu základních entit 

3.3.1.  Převedení na jednotlivé plochy 

Prvním způsobem exportu je převedení na jednotlivé plochy. Tím je myšleno rozebrání všech 

částí scény na spoustu malých dílčích identických jednotek, jako jsou například čtverce, 

trojúhelníky, nebo viditelné hrany. Tento způsob exportu je velmi vhodný pro své techniky právě 

třeba pro export neunifikovaných objektů, jako jsou množina ploch, výšková mapa a jiná tělesa, u 

kterých nelze využít popis pomocí obecných primitiv nebo jejich kombinace.  
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Příklad exportu převedení na jednotlivé plochy pro krychli exportním modulem programu 

3DSMax: 

#VRML V2.0 utf8 

 

# Produced by 3D Studio MAX VRML97 exporter, Versio n 7, Revision 0,65 

# Date: Sun Apr 27 14:29:54 2008 

 

DEF Cone01 Transform { 

translation -1.37 1.42 1.72 

children [ 

Shape { 

appearance Appearance { 

material Material { 

diffuseColor 0.882 0.345 0.78 

} 

} 

geometry DEF Cone01-FACES IndexedFaceSet { 

ccw TRUE 

solid TRUE 

convex FALSE 

coord DEF Cone01-COORD Coordinate { point [ 

0 0 0, 10 0 0, 9.81 0 -1.95, 9.24 0 -3.83, 8.31 0 - 5.56, 7.07 0 -7.07,  

5.56 0 -8.31, 3.83 0 -9.24, 1.95 0 -9.81, 0 0 -10, -1.95 0 -9.81,  

-3.83 0 -9.24, -5.56 0 -8.31, -7.07 0 -7.07, -8.31 0 -5.56, -9.24 0 -3.83,  

-9.81 0 -1.95, -10 0 0, -9.81 0 1.95, -9.24 0 3.83,  -8.31 0 5.56,  

-7.07 0 7.07, -5.56 0 8.31, -3.83 0 9.24, -1.95 0 9 .81, 0 0 10,  

1.95 0 9.81, 3.83 0 9.24, 5.56 0 8.31, 7.07 0 7.07,  8.31 0 5.56,  

9.24 0 3.83, 9.81 0 1.95, 8 2 0, 7.85 2 -1.56, 7.39  2 -3.06,  

6.65 2 -4.44, 5.66 2 -5.66, 4.44 2 -6.65, 3.06 2 -7 .39, 1.56 2 -7.85,  

0 2 -8, -1.56 2 -7.85, -3.06 2 -7.39, -4.44 2 -6.65 , -5.66 2 -5.66, 

… 

130, 142, -1, 109, 130, 143, -1, 110, 130, 144, -1,  111, 130,  

145, -1, 112, 130, 146, -1, 113, 130, 147, -1, 114,  130, 148,  

-1, 115, 130, 149, -1, 116, 130, 150, -1, 117, 130,  151, -1,  

118, 130, 152, -1, 119, 130, 153, -1, 120, 130, 154 , -1, 121,  

130, 155, -1, 122, 130, 156, -1, 123, 130, 157, -1,  124, 130,  

158, -1, 125, 130, 159, -1, 126, 130, 160, -1, 127,  130, 161,  

-1, 128, 129, 130, -1] 

} 

} 

] 

} 

 

Tento zápis byl pro přehlednost zkrácen. Původně obsahoval 110 řádků! 
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3.3.2.  Zachovaní primitiv 

Použití metody exportu se zachováním primitiv má značné výhody. Hlavní výhodou je 

zjednodušení výstupu dat při exportu. Tím dostaneme také menší soubor, který je vhodnější právě 

pro šíření po sítích. Nedochází totiž k převodu jednotlivých těles na plochy a pak následnému 

exportu, nýbrž přímému převodu základních primitiv a jejich materiálových vlastností. Ukážeme si 

to na příkladu již použité krychle při exportu z 3DSMAXu. 

#VRML V2.0 utf8 

 

# Produced by 3D Studio MAX VRML97 exporter, Versio n 7, Revision 0,65 

# Date: Sun Apr 27 18:30:24 2008 

 

DEF Cone01 Transform { 

  translation -2.68 0 7.99 

  children [ 

      Transform { 

        translation 0 5 0 

        children [ 

          Shape { 

            appearance Appearance { 

              material Material { 

                diffuseColor 0.443 0.525 0.0235 

              } 

            } 

            geometry Cone { bottomRadius 10 height 10 } 

          } 

    ] } 

  ] 

} 

 

Toto je celý výsledný soubor po exportu. Je sice o něco obsáhlejší, než při ručním zápisu scény, 

ale oproti metodě exportu převádění na plochy je o poznání kratší, jednodušší a přehlednější. 

Zde názorně vidíme, že při použití exportu se zachováním primitiv je náš příklad zobrazení 

kužele jednoznačně lepší. Problém by ovšem nastal při exportu těles ve scéně, které se nedají 

nahradit primitivy. Objekty vypadají stejně, ale jejich popis ve VRML je rozdílný. 
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Obr. 16. Zachování primitiv Obr. 17. Množina ploch 

 V takovém případě se exportní modul snaží využít všech výhod obou metod a vše, co je možno, 

vyexportuje za pomoci metody zachování primitiv. Pro zbytek pak využije druhou metodu. 
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4. Vlastnosti exportního modulu 

Vlastnostmi exportních modulů je myšleno chování při exportu v závislosti na jejich nastavení. 

Tím je možné řídit způsoby exportu, detaily scény a jiné parametry, na které jsou zaměřeny 

následující kapitoly. Vlastnosti exportních modulů se ve velké míře shodují ve většině hlavních 

parametrů nastavení. Záleží ale na tom, k čemu jsou určeny, zda se jedná o již vložené exportní 

moduly sloužící jako doplněk kompatibility nebo se jedná o produkty třetích stran softwarových 

výrobců, kdy nastavení a celkový užitek může být mnohem vyšší vzhledem k propracovanosti a 

specializaci pouze na export. 

4.1. Vzhled scény, rychlost vykreslování, stahování dat, obsáhlost detailů 

Vzhled scény je celkový obraz, který uživatel vidí a ve kterém se může pohybovat a získávat 

z něj informace. Vzhled se odvíjí od její propracovanosti, přesnosti, počtu interaktivních prvků a 

použitých obrazových nebo zvukových souborů. 

Propracovanost scény se významně podepíše na rychlosti vykreslování. Kdybychom například 

vymodelovali slavnou věž Big Ben do posledního detailu, jistě vy vypadala skvěle, ale nebyli 

bychom schopni s ní konformně pracovat.  

Ve většině případů je potřebné soustředit se na hlavní objekty našeho zájmu. U těch je nutno 

určit množství detailů, které pro náš účel mají smysl. U ostatního dokreslujícího okolí je můžeme 

znázornit již čistě schematicky. Někdy se tohoto okolí používá právě pro úmyslné zjednodušení 

scény a zakrytí okolních prvků s více detaily, které tak mohou být dočasně vyjmuty ze scény, a tím 

se odlehčí také výpočetnímu systému.  

Je opět závislá na množství detailů ve scéně, ale také na tom, jak výkonný počítač používáme, 

jak rychlé je připojení k síti a jak rychle je nám schopen vzdálený server poskytnout žádaná data. 

Ze své znalosti usuzuji, že v dnešní době se výkon grafických karet, jež mají na rychlost 

vykreslování největší vliv, dostal na takovou míru, že tvůrci virtuálních světů mohou tvořit 

v podstatě bez obav a hranic. Jako důkaz svého tvrzení uvádím srovnání výpočetního výkonu 

grafických karet v době uzavření standartu VRML97 (1997) a dnes běžně používaných grafických 

karet. 
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V roce 1996 se na trhu objevil grafický čip s ještě nečekaným názvem Voodoo Graphics. První 

grafické karty s tímto čipem uvedla na trh firma Diamond (dnes již neexistující). Zjistilo se, že se 

jedná o úplnou senzaci (v té době bylo něco jako bilinearní filtrování převratnou technologií). U nás 

se tato grafická karta objevila až v roce 1997 a spolu s ní se objevovaly velmi časté a zajímavé 

recenze v našich herních i odborných časopisech. Byla zvláštní tím, že to nebyla samostatná grafická 

karta, pouze grafický akcelerátor. K té nejlevnější 2D grafické kartě se dalo přidat Voodoo, s 

grafickou kartou se spojila kabelem a už bylo možno hrát nejnovější 3D hry. Byl to zvláštní, 

mnohými zatracovaný způsob řešení grafické karty, ale většina lidí možnosti 3D akcelerátoru 

uvítala. Co se týče parametrů karty, Voodoo 1 měla fillrate (max. počet vykreslených pixelů za 

sekundu) pouhých 45 megapixelů a byla schopna vykreslit zhruba milion trojúhelníků za sekundu, to 

znamená, že jste mohli hrát jenom hry v rozlišení 640x480 a to pouze v 16-bitových barvách. V té 

době to však byl nejvýkonnější akcelerátor, který výkonem porážel své konkurenty na hlavu. Cena 

této karty byla však také dost vysoká, v roce 1997 jste značkovou kartu Voodoo pořídili mezi 7000 – 

8000 korunami. 

Situace se ale v herním počítačovém světě velice rychle vyvíjí a jak rostou nároky na výpočetní 

výkon ve hrách a aplikacích, v honbě za realističností virtuálního světa, roste i výkon grafických 

karet. 

Pro názornost zde uvádím graf měření, zapůjčený ze serveru www.svethardware.cz, s výsledky 

běžně dostupných grafických karet. Jedná se o střední třídu a cenu do 3000Kč. Ovšem i tak mají tyto 

grafické karty více než desetinásobně vyšší výkon. Výkon dnešních grafických karet a jejich předky 

před deseti lety nelze přímo porovnávat, jelikož se změnila nejenom jádra grafických karet, ale také 

technologie, které se používají při vykreslování 3D scén. Z těchto technologií můžeme uvést 

například  antialiasing, anizotropní filtrování, multi sampling, super sampling a spousta jiných, které 

zlepšují vykreslovaní a vzhled 3D scén.   
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Obr. 18. Srovnání fillrate dnes běžných grafických karet 

Jak je vidět z grafu srovnání hodnoty fillrate, dnešní běžně dostupné grafické karty svým 

výkonem převyšují standart z roku 1997 přibližně 30krát. V takovémto případě by mělo smysl 

hovořit o kritériu rychlosti vykreslování pouze u velmi zastaralých počítačů. 

Dokonce, ikdyž vezmeme v úvahu trend dnešní doby, používání integrovaných grafických karet 

na základní desce v kancelářských počítačích, i tam je výkon několikanásobně vyšší, než tomu bylo 

v roce 1997, v řádu desetinásobku. 

4.2. Jednotlivé exportní moduly 

4.2.1. Exportní modul programu 3DSMax 

Exportní modul má program 3DSMax implementovaný již při základní instalaci. K jeho 

nastavení se dá dostat po vybrání exportu souboru, výběru názvu a umístění soboru. Poté se před 

námi objeví následující dialogové okno. 
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Obr. 19. Exportní modul 3DSMaxu 

Jako první nabízí modul nastavení toho, co vše se má při exportu generovat. Ke zvolení jsou 
možnosti 

• Normály - vytvářejí skutečné normály, potenciálně vytvoří VRML soubory dost větší, 

naproti tomu je pak zaručena s prohlížeči při použití vyhlazování. 

• Otisky - vytvoří otisk kódu, aby ulehčil čtení. 

• Primitiva – převede 3DSMax primitiva na primitiva VRML. Vytvoří se tím menší soubor.  

• Barva na vrchol - exportuje vrcholové barvy pro geometrii v závislosti na nasvícení scény a 

materiálech objektů. 

• „Coordinate Interpolators“ -  Umožňuje exportovat animace využitím usměrněných 

interpolací, ne zrovna jednoduchou transformací. Jednoduché transformace jsou posun, 

otočení, zvětšení. Výsledkem exportu bývá opravdu veliký soubor, jelikož při převodu se 

přepočítává každá pozice všech vrcholů. Tato funkce není kompatibilní s některými druhy 

animace a také s animacemi, při nichž dochází ke změně tvaru objektu. 

• Exportovat skryté objekty – exportuje skryté objekty, které budou ve VRML normálně 

viditelné. 

• „flip-book“ – exportuje scénu do několika souborů 

Dále můžeme nastavit: 

• Typ polygonů – určuje, jaký tvar plochy bude použit při exportu na množinu ploch. 



22 

 

• Počáteční pohled – definuje výchozí pohled do scény po načtení. 

• Počáteční navigační informace – můžeme zvolit objekt navigačních informací, které se 

načtou společně s načtením scény. 

• Počáteční pozadí – pozadí, která se načtou společně s načtením scény. 

• Počáteční mlha – mlha, která se načte společně s načtením scény. 

• Míra přesnosti – počet číslic určující míru přesnosti. Malá čísla zaručí malou velikost 

souboru, ovšem vyšší přesnost je někdy bezpodmínečná, když jsou použity objekty velkých 

rozměrů hodně vzdálené od počátku soustavy souřadnic. 

• Zobrazit postup – zobrazí průběh exportu scény. 

• „Bitmap URL prefix“ – cesta k texturám použitým ve scéně. Pokud není definována, musí 

být textury ve stejné složce jako soubor scény. 

4.2.1. Exportní modul programu AutoCad - VRML Export 2008 (Xanadu) 

Program AutoCad je pro použití exportního modulu nutno spustit ve speciálním modu, kdy se 

VRML Export načte jako další panel nástrojů. Jeho nastavení jsou pak následující. 

 

Obr. 20. Nastavení exportního modulu Xanadu pro AutoCad 

Na první záložce Geometrie: 

• „Crease angle“ – nastavení mezního úhlu pro vyhlazování 

• Nastavení zvětšení a transformací 

• Míra přesnosti 
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Druhá záložka Format: 

• Nastavení pojmenování jednotlivých prvků, hladin, bloků 

• Nastavení předpony hladin 

• Nastavení jména modelu 

• Nastavení úrovně komprese 

• Nastavení typu odrážek 

Třetí záložka Advanced (pokročilé): 

• Nastavení výchozího pohledu 

• Nastavení pozadí 

• Nastavení opakování materiálů 

• Použití odkazů na vzdálené prvky 

4.2.2. Exportní modul programu FluxStudio 

Exportní modul je opět integrován přímo v programu a nemusíme nic dalšího instalovat. Zde je 

pod nabídkou soubor přímo ukryta volba Export VRML, po jejímž zvolení se nám scéna přímo 

vyexportuje. Pro zobrazení nastavení exportu je zde speciální nabídka „export options“ 

 

Obr. 21. Nastavení exportního modulu Flux studia 
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Zde máme všechna nastavení v jednom dialogovém okně. Jelikož je oddělené od vlastního 

exportu, neobtěžuje nás při každém exportování, ale vyvoláme si ho pouze v případě, že 

potřebujeme jeho změnu. Tento způsob uspořádání značně zpříjemňuje práci. 

• Zapnutí komprese 

• Nastavení typu souboru (X3D, X3D s kódováním VRML, VRML) 

• Nastavení přesnosti exportu, počet míst za desetinou čárkou (hodnoty, textury) 

•  „Export Character Single Mesh in Neutral Pose“ Některé prohlížeče vyžadují, aby H-

Anim vzhled byl nastaven na neutrální pozici. 

• „Apply and Omit IFS Texture Transform “ Pokud je zaškrtnuto, tak množiny ploch, které 

mají textury a transformace rovinné textury, budou exportovány s transformacemi rovinných 

textur použitých na souřadnice textur. 

• „Export Bounding Box Data“ Obsah bude exportován s hraničními schránkami ve 

skupinách. 

• „Export Animations using Animation Proto“ Zjednodušení animací. 

• „Export All Geometry as Indexed Face Set“ Exportovat všechny objekty jako množinu 

ploch. 

• „Export Indexed Face Set using all triangles“ Exportovat množiny ploch s použitím všech 

trojúhelníků. 

• Revolution Node Export – je možno zapnout exportování jako opláštění, ale pro většinu 

přehrávačů se doporučuje exportovat jako množinu ploch. 

• Extrusion(Swept Surface, Nurbs Surface) Node Export – je možno zapnout exportování 

jako opláštění, ale pro většinu přehrávačů se doporučuje exportovat jako množinu ploch. 

4.2.1. Exportní modul programu Draw 3D 

K exportu do VRML se dostaneme v programu Draw 3D přes menu File (soubor), kde zvolíme 

položku Save As (uložit jako). Nyní zvolíme přímo formát VRML. Možná i díky jednoduchosti 

programu zde není žádné další nastavení pro export. Soubor se prostě uloží do VRML s výchozím 

nastavením. Je nutno podotknout že poslední verze toho programu vyšla v roce 2003. Vůči ostatním 

je to trochu nevýhoda. 
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5. Závěr: zhodnocení jednotlivých řešení a jejich srovnání 

Nyní přikročíme k jednotlivým exportním modulům, práci, kterou při exportu provádějí, 

k jakému účelu jsou určeny a jejich v hodnosti pro různá úskalí. Srovnání jednotlivých řešení může 

být zavádějící, jelikož byly porovnávány programy s různým zaměřením. Tak jako nejde přesně 

vedle sebe porovnávat vlastnosti programu 3DSMax(3D modelování) a AutoCadu (zaměření hlavně 

na výrobní proces). Nelze stejným způsobem porovnávat exportní modul pro tyto programy určené. 

Proto bude vybrána nejvhodnější varianta, která bude vyhovovat většině kritérií. 

5.1. Zhodnocení jednotlivých řešení 

Byla použita scéna pouze s primitivy se základními barvami, bez jakýchkoliv textur, materiálů. 

Jedná se o scénu se čtyřmi základními primitivy: koule, kvádr, válec a kužel. Postupně bylo 

přidáváno prvků prostředí VRML. 

Vzhledem k možnostem exportních modulů je možnost porovnávat pouze základní tělesa, 

jelikož všechna složitější tělesa jsou převedeny na množinu ploch. Například v programu 3DSMax 

je možnost přidat přímo prvky ovládací prvky VRML, které jsou u exportu zachovány. Tuto 

možnost ovšem nemají všechny z porovnávaných editorů. 

5.1.1. 3DSMax 

Při exportu základní scény pomocí integrovaného modulu, je celkem jednoduchá a přitom 

můžeme přesně dosáhnout výsledků, které požadujeme. 

a) Export při zachování primitiv. Při zobrazení v prohlížeči jsou hrany vyhlazené, jelikož 

jsou objekty zobrazené jako přimitiva 
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Obr. 22. Primitiva zobrazené Cortonou 

 

b) Export s převedením na množinu ploch. Zde jsou dvě možnosti, které se výrazně 

odlišují a to export a export s normálami. Taková to scéna je obrazově velice pěkná, 

zvláště se to projeví na objektu koule, avšak velikost takové scény je mnohokrát větší. 

Pro srovnání uvádím oba obrázky. 

 

Obr. 23. Primitiva jako množina ploch zobrazené Cortonou(bez normál) 
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Obr. 24. Koule jako množina ploch zobrazené Cortonou(s  normálami) 

 

Základní tělesa + obecnější tělesa + Ostaní prvky VRML 

Zachování 
primitiv 

Množina ploch 
  

Bez normál S normálami 

velikost 1,4kB 45,5kB 88,7kB - + 3-5kB 

 

Vzhledem k typu exportu, jakým se exportují obecnější tělesa, nemá cenu provádět srovnání se 

zachováním primitiv. Obecná tělesa, nemohou být nahrazena žádnými primitivy a budou vždy 

převedena na množinu ploch. 

Stejně tak jako ostatní ovládací prvky a prvky scény prostředí VRML budou naopak 

exportovány stejným způsobem jako by se jednalo o primitiva. Při testovací použití všech prvků 

scény prostředí VRML (achor, audioclip, fog, inline, timesensor, touchsensor, navinfo atd.) se 

velikost zvýšila jen v rozsahu pár kilobajtů. 

Ostatní soubory, které se používají jako zdrojové soubory pro zvuky, video, pozadí, textury a 

jiné se neexportují do VRML souboru, ale ukládají jako samostatné soubory do stejné složky. 

Popřípadě můžeme při exportu zapnout přesměrování na vzdálený počítač na síti. V krajním případě 

můžeme zpětně editovat VRML soubor a doplnit zde přesměrování, či alternativní odkazy v případě 

nedostupnosti prvního souboru. 
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5.1.2. AutoCad 

Exportní modul, který byl použit pro export z programu AutoCad byl zvolen jako zástupce pro 

software třetí strany. Použit byl VRMLout 2008 od firmy XANADU. Tento exportní modul také 

používá metodu exportu na množinu plochu. Z pochopitelných důvodů, jelikož ve strojírenství se 

vyskytuje jen málo součástí, které by měly tvar primitiva. Většinou je to jen jeho část, která je pak 

dále upravena. I z těchto důvodů se tento exportní modul více sestředí na odlišení a správu 

jednotlivých objektů, než na jednoduchost exportu a ideální vykreslení. 

 

Obr. 25. . Koule jako množina ploch zobrazené Cortonou 

VRMLout 2008 byl využíván ve zkušební verzi. Ta byla omezena pouze na zkušební dobu 15 

dní a exportu pouze jednoho objektu. 

5.1.3. Flux Studio 

Jeden z nejlepších volně šiřitelných 3D editorů, které jsou dobře přizpůsobeny VRML. Flux 

přímo obsahuje ovládací prvky prostředí, takže můžeme využít všech možností. 

Exportovaní bylo stejné jako běžné ukládání souboru. Oproti 3DSMaxu zde je možnost dokonce 

zapnout kompresi (GZIP), která výsledný soubor ještě zmenší. 
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a) Export při zachování primitiv. Výsledek byl téměř identický jako při exportu 

z 3DSMax. 

 

Obr. 25. Primitiva zobrazené Cortonou 

b) Export s převedením na množinu ploch. Při tomto exportu z programu Flux došlo opět 

ke značnému nárůstu velikosti souboru, ovšem o polovinu menšímu než tomu bylo u 

exportu z 3DSMaxu. Navíc Flux vyexportoval scénu přímo se započítáním normál. 

 

Základní tělesa + obecnější tělesa + Ostaní prvky VRML 

Zachování 
primitiv 

Množina ploch 
  

Bez normál S normálami 

velikost 1,3kB - 21,9kB - + 3-5kB 

 

 

Obr. 24. Primitiva jako množina ploch zobrazené Cortonou(s  normálami) 
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5.1.4. Draw 3D 

Jak jsem již dříve zmínil, tento program je velice jednoduchý a neobsahuje mnoho možností ve 

srovnání ostatními programy. Podle toho je zastoupen i exportní modul, který vše převádí na 

jednotnou množinu ploch. Jak program neobsahuje takové možnosti, jakou je přidání mlhy, řízení 

množství detailů a podobné, tak ani exportní modul neobsahuje žádné další nastavení. 

Modul pro export je opět integrovaný přímo v instalaci. Dokonce máme k exportu přímý 

přístup. 

Bohužel se v tomto případě musíme spokojit pouze s exportem s převedením na množinu ploch. 

Převádí se 3D síť, kterou vidíme v editoru. Při standardním nastavení mohou vypadat některé rotační 

objekty docela hranatě, jako v tomto případě. 

 

Obr. 24. Primitiva jako množina ploch zobrazené Cortonou 
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5.2. Vzájemné srovnání 

Závěrečné srovnání nám poslouží k přehlednějšímu pohledu na jednotlivé exportní moduly a jejich 

výhody. 

 

velikost Základní tělesa + obecnější tělesa + Ostaní prvky VRML 

Zachování 
primitiv 

Množina ploch   

Bez normál S normálami 

3DSMax 1,4 kB 45,5 kB 88,7 kB -* + 3-5kB** 

AutoCad - 4,91 
kB(1těleso) 

- -* + 3-5kB** 

Flux 

Studio 

1,3 kB - 21,9 kB -* + 3-5kB** 

Draw3D - 6 kB - -* - 

 

* Při exportu obecných těles jsou převedena na množinu ploch, záleží tedy na způsobu modelování a 

tím i na počtu exportovaných ploch. To se projeví na nárůstu velikosti VRML souboru. 

** Nárůst velikosti souboru použitím ostatních prvků VRML je jen nepatrný, jelikož jsou vždy 

exportovány jako primitiva. 

 

V tabulce jsou jednoznačně vidět výhody a možnosti, které jednotlivá řešení nabízí. 

Nejvhodnější je pro kategorii placených 3D editorů 3DSMax, který nabízí mnoho možností exportu, 

pomocí kterých můžeme nastavit export přesně podle našich představ. 

Formát VRML se totiž dále vyvíjel i po roce 1997, avšak jeho název se změnil na X3D (XML + 

3D. Grafický formát X3D z velké části vychází z formátu VRML (ostatně proto je také někdy 

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

původní syntaxe odvozené od Open Inventoru – použít i syntaxi zápisu založenou na XML. To 

s sebou nese celou řadu předností, především jednoduché zpracování celého dokumentu pomocí 

velkého množství knihoven a programových API pro práci s XML (SAX a DOM existující snad pro 

všechny významné programovací jazyky), možnost poloautomatické serializace a deserializace 

prostorové scény do X3D, relativně snadné převody mezi X3D a dalšími formáty apod. 

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

formátu SVG (Scalable Vector Graphics) poměrně přirozená, protože trojrozměrné scény jsou i ve 

VRML 97 popsány stromovou strukturou, která má svůj jasný obraz ve struktuře XML dokumentu. 
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Pro uživatele či programátory, kteří z různého důvodu preferují původní syntaxi VRML (například 

již mají napsané vstupní a výstupní rutiny), je tato možnost dále zachována, i když u nově 

vytvářených aplikací je většinou vhodnější se přidržet XML. 

Při závěrečném srovnávání nemohlo být upuštěno od srovnání vykreslování vlastních 

přehrávačů VRML. Největší z rozdílů je ve vykreslování primitiv. Přehrávač Cortona zobrazuje 

primitiva s mnohem menším počtem detailů, proto vypadají mnohem hůře. Přehrávač Flux, 

zobrazuje u stejných primitiv mnohem více detailů a objekty jsou vyhlazené. 

 

Obr. 25. Primitiva zobrazené Flux playerem, patrné je vyhlazení a stínování na kuželi, nebo válci. 

 

Obr. 26. Primitiva zobrazené Cortona,zde není vyhlazení již tak dobré. 

5.3. Závěr 

Nejvhodnější volbou je tedy Flux Studio, který je poskytován zdarma a jeho nástroje plně 

pokrývají i náročnější požadavky na tvorbu scény. I tak je ovšem velice propracovaný. S tímto 

programem se velice příjemně pracovalo a také obsahuje možnost exportovat i do mnohem 
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pokročilejšího formátu X3D. Navíc obsahuje také integrovaná přehrávač VRML scén. Program se 

přímo specializuje na VRML, X3D a podobné formáty. Vývoj programu stále není ukončen a jde 

stále dopředu. 

Doporučuji tento softwarové řešení jako nejlepší volbu pro tvorbu a následná export 3D scén do 

VRML. 
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