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Anotácie 

Predloţená práca pribliţuje úlohu stromov ako objektov virtuálneho sveta. Poukazuje na 

podstatu modelovania ako tvorivej činnosti a ozrejmuje najviac vyuţívané techniky. 

Popisuje proces manuálnej tvorby modelov stromov s vyuţitím odlišných základných 

objektov. Poskytuje pohľad na alternatívne spôsoby tvorby modelov, najmä s vyuţitím 

poloautomatických alebo automatických generátorov. V ďalšej časti práce je vysvetlený 

význam a vyuţitie pasportu v procese evidencie údajov. Vytvorením pasportu stromov 

vznikol dátový zdroj údajov pre generovanie modelu stromu do priestoru virtuálneho sveta. 

Vyuţitím údajov z pasportu bol popísaný princíp generovania pseudonáhodného modelu 

stromu. V záveru tejto časti bolo poukázané na problémy pri generovaní pseudonáhodného 

rozmiestnenia stromov. V poslednej časti bol popísaný vplyv viacerých faktorov na proces 

správy modelov stromov virtuálneho sveta.  

Kľúčové slová: model stromu, pasport, generovanie, správa objektov, virtuálny svet 

 

Summary 

This thesis advances the role of trees as objects in virtual world. It points out the 

essence of modeling from creative point of view and describes the most used techniques. 

Non-automatic approach is described using primitives and shapes. It offers a view on 

alternative solutions mostly based on half or fully automatic approach. Further there is an 

explanation and use of passport in process of evidence. Creation of passport based the 

foundation of data storage used for generating tree models into virtual world. The 

principles of generating pseudorandom model were described using the data stored in 

passport. Problems that usually occur while generating trees on a pseudorandom position 

are referred in the end of this part. The conclusion underlines the influence of various 

factors on the maintenance process. 

Keywords: tree model, passport, generating process, object maintenance, virtual world
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Použité skratky 

Anglické skratky 

CGI   Computer graphic Imaginery 

AEC  Architecture - Engineering - Construction 

NURBS  Non-Uniform Rational B-Splines  

HSDS  Hierarchical Subdivision Surfaces 

GNU GPL  GNU General Public License 

UI   User Interface, uţívateľské rozhranie 

 

Slovenské skratky 

SAŢP  Slovenská agentúra ţivotného prostredia 

VS   Virtuálny svet 



 

 

 

Objasnenie používaných odborných termínov  

Render, Rendering – proces pri ktorom dochádza k interpretácii obrazu v prostredí 

grafického programu. Obraz ktorý vykresľujeme môţe byť pohľad z kamery na objekty na 

scéne, prípadne čelný pohľad na zvolený objekt, a podobne. Výsledkom (render) je jedna 

snímka, alebo sada záberov (animácia). 

Havok Reactor – fyzikálny engine, je súčasťou 3ds MAX od verzie 4. Vytvára 

dynamické prostredie v ktorom je správanie objektov podmienené fyzikálnymi zákonmi. 

Uplatnenie nachádza pri animáciách, simuláciách vyţadujúcich pôsobenie vonkajších 

alebo vnútorných síl. 

Opacity mapping – technika tvorby máp, ktoré sa vyuţívajú ako súčasť materiálov. 

Kombináciou farebnej mapy a jej čiernobielej kópie je moţné dosiahnuť priehľadnosť 

výsledného materiálu. 

Diffuse color mapping - technika tvorby máp vyuţívaných ako súčasť materiálov.  

Farby pouţitej mapy reagujú na pôsobenie difúzneho svetla. 

UV, UVW súradnice – mapové súradnice potrebné pre správnu projekciu 2D a 3D máp.  

Viewport – termín pre pomenovanie pracovného okna v 3D grafických programoch. 

Zobrazuje objekty v zvolenom smere a uhle pohľadu. 
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1 Úvod 

Ţijeme v dobe v ktorej neprestajne narastá väzba medzi človekom a výpočtovou 

technikou. Je len málo vedných odborov ktoré by dokázali viesť výskumy a vytvárať 

závery bez pomoci počítačov a ďalších technických výdobytkov.  

Práve veda a výskum sú hybnou silou, ktorá neustále podnecujú nárast výkonu. Nové 

technológie a inovácie v oblasti grafických aplikácii prinášajú zvýšenie kvality 

prezentovaných výstupov, ako i implementovanie nových teórií do praxe. 

Uţ niekoľko rokov ma fascinuje vývoj počítačovej grafiky ako i kvalita grafických 

výstupov. Grafické technológie implementované v hardvérovom vybavení spoločne 

s novým softvérovými aplikáciami vyuţívajúcimi tieto technológie, stále skvalitňujú 

vykresľovanie 2D a 3D objektov. Z tohto dôvodu sa stálej obľube tešia počítačové hry, 

ktorých výrobcovia sa predbiehajú v pouţívaní nových technológii pre vernejšie a 

detailnejšie zobrazovanie objektov. Pútavým fenoménom sú nepochybne aj virtuálne svety 

ktoré lákajú uţívateľa prechádzkou, spoznávaním histórie, prezentovaním produktov alebo 

len odreagovaním v čase voľna. Nezriedka sú vytvorené rozsiahle územia pričom ich návrh 

a následná tvorba je časovo náročná. V mnohých prípadoch sa vyuţívajú generátory, ktoré 

na základe 2D predlohy alebo podľa vstupných parametrov vytvoria terén. Rovnako ako 

pri generovaní terénu, existuje aj niekoľko spôsobov tvorby a správy objektov virtuálneho 

sveta. Dôraz sa kladie na vernosť objektu, čo zahŕňa bezchybné vytvorenie 3D modelu ako 

aj presnú priestorovú lokalizáciu vo VS. Pre evidovanie polohy a ďalších parametrov sa 

pouţívajú pasporty. Proces rozmiestnenia objektov následne vykonáva algoritmus, ktorý 

pristupuje k údajom uloţeným v pasporte. 

 Virtuálne svety v súčasnosti predstavujú moderný a najmä príťaţlivý spôsob 

prezentovania miest, obcí alebo zaujímavých lokalít. Limitujúci faktor predstavuje 

finančná stránka, ktorá môţe obmedzovať predovšetkým malé obce vo vyuţití komerčných 

riešení. Moţným riešením ktoré finančne nezaťaţí rozpočet trojtisícovej obce, spočíva vo 

vyuţití Open Source aplikácii pri tvorbe VS. 
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2 Ciele práce 

Cieľom diplomovej práce je priblíţiť čitateľovi tvorbu modelov stromov v komerčných 

a Open Source aplikáciách. Poukázať pri tom na rozdiely medzi manuálnym, 

poloautomatickým a automatickým modelovaním. Priblíţiť čitateľovi moţnosti ktoré 

ponúkajú dostupné nástroje určené pre automatické a poloautomatické modelovanie. 

Zároveň priblíţiť princípy na ktorých sú zaloţené. Nakoľko sú predmetom záujmu stromy 

posúdiť moţnosť ich generovania z pasportu, ktorý je uloţený v databáze. Pri náhodnom 

rozmiestňovaní stromov v priestore predstavuje moţný problém riziko kolízie z ostatnými 

objektmi, preto bude potrebné popísať moţné riešenie tejto situácie. Jadro práce uzavrie 

návrh postupu správy stromov virtuálneho sveta a zhodnotenie jeho realizovateľnosti 

v rámci moţností malej obce. 

 

3 Základné informácie o použitých softvérových  
   produktoch 

3ds MAX 

Profesionálny grafický a animačný program. Prvé verzie vydané v rokoch 1990 a 1992 

boli určené pre platformu MS-DOS. Prvá verzia určená pre Windows bola vydaná v roku 

1996 pod názvom Kinetix 3D Studio MAX 1.0. V názve figuruje multimediálna divízia 

firmy Autodesk. Postupným vývojom dochádzalo nielen k zmenám v názve (3ds MAX), 

ale predovšetkým k rozširovaniu moţností programu. K nástrojom pre polygonal modeling 

a NURBS sa postupne pridávali nové, ktoré sprístupnili uţívateľovi nové techniky 

modelovania (Editable Patch), umoţnili tvorbu zloţitých elementov a objektov (Particle 

Flow, Cloth, Hair and Fur), zaviedli moţnosti automatizácie (MAXScript) a posunuli 

kvalitu výstupov (Mental Ray, Advanced Shaders, Radiosity, Global Illumination) a tvorby 

animácii (Character Studio, Havok Reactor - podpora fyziky) na novú úroveň. Významné 

postavenie umocňuje nespočetné mnoţstvo pluginov, doplnkových modulov, skriptov. 

V neposlednom rade je potrebné poukázať na vybudovanú základňu a stabilnú uţívateľskú 

podporu. 

3ds MAX sa vo svojej histórii niekoľkokrát stal najpouţívanejším programom v oblasti 

tvorby počítačových hier, vizuálnych efektov a vizualizácii v architektúre. Jeho 
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charakteristickými znakmi sú ponúkané moţnosti, stabilita a podpora. V dobe písania tejto 

práce je na trhu dostupná verzia 3ds MAX 2010. 

Blender 

Produkt o ktorého vývoj sa stará zoskupenie Blender Foundation predstavuje riešenie z 

kategórie Open Source aplikácii. Blender od roku 2002 poskytuje uţívateľovi dostatočné 

mnoţstvo nástrojov a funkcii pre modelovanie, tvorbu animácii a vizualizácií. Dokáţe 

pracovať s Mesh objektami, pričom sa pri modelovaní najčastejšie vyuţíva metóda subsurf 

(subdivision surfaces, metóda delenia povrchov). V obmedzenej forme pracuje i s 

parametrickými plochami a krivkami (Bezier, NURBS).  

Výhody programu sú citeľné pri tvorbe animácii a v prípade ţe vyuţívame jeho Game 

Engine pre tvorbu hier. Z hľadiska vývoja programu bol významným krokom pridanie 

programového rozhrania, ktoré umoţňuje uţívateľovi vytvárať vlastné skripty, doplnky 

a nové moduly pomocou jazyka Python. 

Výhody: 

- program distribuovaný pod licenciou GNU GPL, 

- pretrvávajúci a znateľný pokrok vo vývoji programu. 

Nevýhody: 

- pre začiatočníka chaotické uţívateľské rozhranie, 

- nevýhodný pomer vynaloţený čas/dosiahnutý výsledok, 

- nedostatok pokročilých nástrojov v oblasti modelovania. 

 

Posledná stabilná verzia nesie označenie 2.49 a je voľne dostupná na internetovej 

stránke nadácie. 
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4 Úvod do problematiky modelovania 3D objektov 

Modelovanie je proces pri ktorom sa cielenými krokmi, s vyuţitým moţností ktoré 

ponúka pouţitý softvérový produkt, snaţíme vytvoriť model zodpovedajúci reálnemu 

alebo imaginárnemu vzoru.  

V reálnom ţivote sa s pojmom modelovanie automaticky spája pojem hmota, respektíve 

zdrojová masa pravidelného alebo nepravidelného tvaru. Pri modelovaní virtuálnych 

objektov v počítači taktieţ pracujeme z akousi základnou hmotou.  

Existuje niekoľko techník, ktoré je moţné vyuţiť pri modelovaní stromov.  

Pri rozhodovaní sa do značnej miery prihliada na skúsenosti uţívateľa. Inak povedané, 

uţívateľ by mal byť dostatočne oboznámený z danou technikou a mal by mať predstavu, 

ako pomocou nej daný model vytvoriť. 

Na druhej strane však môţeme povedať, ţe neexistuje zlé rozhodnutie pri voľbe 

techniky. Rozdiel je v efektivite zvolenej techniky pri modelovaní daného druhu modelu. 

Efektivitou sa rozumie časová náročnosť, počet krokov, konverzii do iného tvaru, 

aplikovaných modifikátorov a ďalších čiastkových úkonov. 

Je podstatné uvedomiť si ţe úspech závisí: 

a, všeobecne od: 

- skúseností, logickom zmýšľaní a predstavivosti pouţívateľa 

- nástrojov, funkcii a celkovo moţností pouţitého 3D programu. 

b, pri modelovaní od: 

- vhodnej voľby základného objektu, čím si uľahčíme hlavne prvé kroky 

- vhodnej techniky modelovania. Závisí na druhu modelu, vkusu uţívateľa, 

preferovanom pracovnom postupe. Pred začatím tvorby je preto vhodné 

oboznámiť sa z niektorými najpouţívanejšími technikami. 

- Modelovanie pomocou polygónov (polygonal modeling) 

- modelovanie pomocou delenia povrchov (subdivision surfaces)  

- modelovanie pomocou NURBS kriviek  
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Vo väčšine prípadov je prvým krokom v procese modelovania voľba základného 

objektu. Súčasné 3D grafické programy ponúkajú uţívateľovi širokú paletu 

preddefinovaných objektov, kategorizovaných do skupín podľa určitého kritéria. 

Najčastejšie sa stretneme delením na geometrické objekty (primitívy) a tvary (Shapes). 

Táto kategorizácia sa osvedčila, pretoţe prehľadne oddeľuje 3D geometrické objekty od 

2D tvarov. Vo všeobecnosti platí, ţe dostupnosť základného objektu (primitívy, prípadne 

tvaru) závisí na jeho implementácii v konkrétnom programe. Prehľad a kategorizácia 

preddefinovaných objektov v pouţitých programoch je znázornená v materiáloch 

priloţených k tejto práci. 

Rozhodovacím kritériom pri výbere základného objektu je jeho počiatočný tvar. Ak sa 

teda rozhodneme modelovať napríklad jablko, vhodným riešením je siahnuť po objekte 

Sphere (guľa), ktorá má efektívnu prvotnú dispozíciu vertexov a polygónov. Uváţeným 

výberom základného objektu dokáţeme ušetriť značné mnoţstvo času potrebného k 

vytvoreniu modelu. Teraz na základe schopností a uváţenia je potrebné zvoliť techniku 

pomocou ktorej dosiahnem výsledok. 

Postupným nadobúdaním skúseností v oblasti modelovacích techník a moţností 

pouţívaného softvéru bude uţívateľ sám schopný zhodnotiť vhodnosť pouţitia jednak 

danej techniky, ako i základného objektu pre tvorbu daného druhu modelu. 

4.1 Polygonal modeling 

Polygonal modeling patrí medzi historicky najstaršie techniky. Napriek tomu patrí 

dodnes medzi najviac vyuţívané. 

Medzi jej výhody patria: 

- jednoduchý princíp zaloţený na manipulácii zo základnými prvkami objektu,  

- prehľad nad ich počtom a distribúciou v jednotlivých častiach modelu, 

- jednoduchá optimalizácia počtu prvkov v prehustenej časti modelu 

- následné výhody vyplývajúce z optimálne navrhnutého modelu (prehľadnosť 

UV mapy) 
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Ak sa na začiatku rozhodnem pre modelovanie pomocou techniky polygonal modeling 

určite má zmysel siahnuť po niektorej z preddefinovaných primitív. Kaţdá primitíva má 

svoje základné parametre ktoré je moţné editovať. Tie umoţňujú, v závislosti na type 

primitívy, meniť jej základné rozmery (výška, šírka, hĺbka, prípadne rádius) a počet 

segmentov.  

Aby sme mohli pracovať s konkrétnym stavebným prvkom geometrického objektu 

(vertexom, hranou, polygónom) musíme ho previesť do editovateľnej podoby. 3ds MAX 

umoţňuje pouţiť modifikátory (EditPoly, EditMesh) alebo konverziu (Convert to Editable 

Poly, Convert to Editable Mesh), v programe Blender sa stačí prepnúť do editačného okna. 

Rozdiel medzi modifikátorom a konverziou je podstatný, pretoţe aplikovaním 

modifikátora si ponechám prístup k základným parametrom a nastaveniam geometrického 

objektu. 

Pri polygonal modelingu vytvárame model ktorý pozostáva zo siete štvoruholníkov. 

Túto sieť tvoria tzv. Quadratic polygons, skrátene označované ako Quads.  

V porovnaní s trojuholníkovou sieťou (Mesh) majú Quads niekoľko výhod: 

- manipulácia so štvoruholníkovými prvkami je jednoduchšia 

- delenie štvoruholníkovej plochy je moţné ľahšie predvídať 

- jednoduchšia korekcia roztiahnutia (stretchingu) UV mapy 

- viac nástrojov pre selekciu a prácu s polygonmi. 

 

Po prevedení objektu do editovateľnej podoby získame prístup k nasledovným 

stavebným prvkom: vertex , edge, border, polygon, a element. Blender v editačnom móde 

dovolí pracovať s vertexmi, hranami (edge) a plochami (face). Na tomto mieste je vhodné 

poukázať na rozdielnosť v prístupe v oboch pouţitých programoch. Blender nediferencuje 

Mesh a Quads do takej miery ako 3ds MAX.  

Všeobecne však v obidvoch programoch platí, ţe na konkrétnej úrovni umoţňuje 

manipulovať s rovnomenným stavebným prvkom, pričom kaţdá úroveň poskytuje rôzne 

funkcie a moţnosti. 

Zmenou polohy vertexov daného polygónu v priestore deformujeme (zvýrazňujeme 

alebo potláčame) týmto polygónom obklopenú časť modelu. Na úrovni edge manipulujeme 
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s hranami, teda líniami ktoré spájajú jednotlivé vertexy polygónu. 3ds MAX pre prácu so 

spojitým okrajom objektu vyčlenilo samostatnú úroveň border. Okraj sa môţe nachádzať 

na vonkajšom alebo vnútornom obvode objektu prípadne na niektorej z jeho častí. Je 

potrebné si uvedomiť, ţe objekt nemusí bezpodmienečne disponovať okrajom. Okraj 

môţeme v prípade potreby vytvoriť odstránením polygónu. Vznikne tým otvorená 

nevyplnená plocha (diera), so selektovatelným spojitým okrajom po jej obvode. 

 

Obrázok 1. Vybrané funkcie určené pre tvorbu nových častí modelu 

 

Pri práci s polygónmi a plochami nachádzajú uplatnenie funkcie Extrude, Bevel, Inset 

a ďalšie. Pomocou nich doplňujeme náš objekt o nové časti, ktoré následne opäť 

formujeme do poţadovaného tvaru. Poslednou úrovňou v 3ds MAX je element. Vyuţíva sa 

v prípade ak Editable Poly objekt pozostáva z viacerých pridruţených elementov. 

Polygonal modeling poskytuje uţívateľovi značnú voľnosť pri tvorbe modelu. Je len na 

jeho uváţení do akej úrovne detailnosti sa rozhodne objekt vymodelovať. V skutočnosti 

sme touto technikou schopný vytvoriť aj najmenšie detaily a to neustálym pridávaným 

nových polygónov, ich delením a upravovaním. Často krát to zvádza prehustiť model 

v jeho niektorých častiach, len aby obsahoval čo najviac detailov. Je potrebné si uvedomiť 

ktoré časti modelu sú kritické z hľadiska detailnosti a ktoré naopak nevyţadujú toľko 

pozornosti. 

Pri modelovaní je nevyhnutné mať predstavu ako má model vypadať a pri tvorbe 

postupovať uváţene. Dobrou radou pre začiatočníka je modelovať objekt po fázach. 
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V prvej fáze si vytvoriť základné tvary a charakteristické črty objektu a v ďalších fázach 

postupne pridávať detaily. Príkladom môţe byť modelovanie tváre. 

 

Obrázok 2. Príklad modelovania tváre pomocou techniky polygonal modeling 

Zdroj:www.3dm3.com 

4.1.1 Low-Polygon count modeling 

Varianta techniky polygonal modeling, ktorej výsledkom sú modely charakteristické 

svojou nízkou hodnotou celkového počtu polygónov. Pri modelovaní sa dbá na to aby 

model pozostával z primeraného mnoţstva polygónov, ktoré dostatočné charakterizuje jeho 

tvarové znaky a črty. Chýbajúce detaily je moţné do určitej miery kompenzovať kvalitou 

textúr.  

Všeobecné rozmedzie ktoré sa pouţívalo pre zaradenie modelu do kategórie low-poly je 

500-2500 polygónov/model v závislosti od pouţitého herného enginu, platformy pre ktorú 

bola hra určená a počtu objektov nachádzajúcich sa v jednom okamihu v zornom poli 

hráča. [1] 

Ak teda tvoríme model určený pre pouţitie v počítačovej hre, musíme citlivejšie 

pristupovať k mnoţstvu detailov a vyhýbať sa nadmernému plytvaniu polygónmi. 

Výhodou modelov s malým mnoţstvom polygónov je ich niţšia pamäťová náročnosť 

a rýchlejší rendering.  
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Obrázok 3. Low-poly a High-poly model stromu 

 

Model vľavo predstavuje príklad low-poly modelu. Pozostáva z dvojice vzájomne 

kolmých rovín na ktorých je aplikovaná textúra. V pravo sa nachádza strom rovnakého 

druhu, avšak v detailnejšom prevedení. Jeho celkový počet polygónov je 30 000. 

4.1.2 High-Polygon Count modeling  

Varianta polygonal modelingu pri ktorej vznikajú komplexné modely s veľkým počtom 

polygónov. Stály trend zvyšovania výkonu počítačov umoţňuje vytvárať tvarovo 

detailnejšie modely a tým i precíznejšie zobrazenie daného objektu alebo územia v hre, 

filme alebo vo virtuálnom svete.  

V súčasnosti existujú nástroje a techniky pomocou ktorých dokáţeme vytvoriť model aţ 

neuveriteľne verný svojmu reálnemu vzoru. Najviac vyuţívanou technikou je delenie 

povrchov (Subdivision Surfaces), ktorú je moţné vyuţiť v Blenderi a tieţ v 3ds MAX. 

Metóda delenia povrchov predstavuje rozšírenie tradičného modelovania pomocou 

polygónov. Postup spočíva vo vytvorení low-poly modelu s vyuţitím nástrojov určených 

pre polygonal modeling. Na model sa následne aplikuje modifikátor vyhladenia 

(TurboSmooth, MeshSmooth alebo HSDS), čím dôjde k vyhladeniu hrán a zároveň 

k zahusteniu polygónovej siete. 
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Tvorba high-poly modelu má aj svoje úskalia. Je podstatne časovo náročnejšia, jednak 

z pohľadu modelovania ako i tvorby textúr. Pri procese ich mapovania na model je 

potrebné pracovať so zloţitou štruktúrou siete a vysporiadať sa väčším počtom neţiaducich 

deformácii nanášanej mapy.  

 

Obrázok 4. Kompozícia zátišia vytvorená kombináciou high a low-poly modelov 

Zdroj: www.bionatics.com 
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4.2 Modelovanie pomocou NURBS kriviek  

Modelovanie zo siete kriviek prípadne pomocou plátovej geometrie nachádza 

uplatnenie pri tvorbe organických modelov s mäkkým povrchom (ovocie, zvieratá, 

postavy), ale aj anorganických modelov (sériovo vyrábané produkty, amorfné tvary). 

Vytvorené modely sú príznačné svojim hladkým povrchom a jemne zaoblenými krivkami.  

NURBS objekty sú tvorené sústavou kriviek ktoré vymedzujú plochy. Najčastejšie sa 

modelujú manuálne pričom sa rozhodujeme medzi tvorbou objektu NURBS Curve alebo 

NURBS Surface. 

Delenie NURBS objektov: 

- NURBS krivky (NURBS Curve) 

- CV Curve (Control Vertex Curve) 

- Point Curves  

- NURBS plochy (NURBS Surface) 

- CV Surface 

- Point surface 

 

Pri CV Curve a CV Surface sa ovládacie vrcholy nachádzajú mimo krivky resp. plochy. 

Pri Point Curve a Point Surface sa ovládacie body nachádzajú na krivke resp. ploche. 

Nakoľko táto technika nepredstavuje efektívne riešenie pre modelovanie stromov,  

jej podstatu a detailnejšie objasnenie ponechám na osobnom záujme čitateľa. 
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5 Manuálne modelovanie stromov v prostredí vybraných 
modelovacích programov 

Efektívnou technikou pre modelovanie stromov sa jednoznačne javí polygonal 

modeling. Skúsenejší sa môţu pokúsiť o modelovanie s pomocou kriviek NURBS. 

Nakoľko Blender aj 3ds MAX disponujú rovnakými základnými funkciami ktoré som 

pouţil pri modelovaní stromu, je tento postup spoločný pre oba programy. 

5.1 Modelovanie stromu s použitým geometrických primitív  

Pri modelovaní stromu sa odporúča začať od počiatku nadzemnej časti a postupovať 

smerom k vrcholu koruny stromu. Výhodné je vytvoriť si nákres modelu alebo pri 

modelovaní reálneho vzoru získať fotodokumentáciu, ktorá výrazne uľahčí prácu. 

Nespornou výhodou pri manuálnom modelovaní stromov sú samozrejme znalosti z oblasti 

botaniky a dendrológie.  

Ako základ stromu b pouţitá primitíva Box ktorá je beţne dostupná v takmer všetkých 

3D grafických programoch. Rozmery podstavy boli prispôsobené priemeru kmeňa pri 

zemi. Postupným aplikovaním funkcie Extrude na vrchný polygón boli pridávame nové 

časti (segmenty). Alternatívou je pouţitie funkcie Bevel, ktorá okrem vytvorenia nového 

segmentu umoţňuje zúţiť alebo rozšíriť jeho vrchný polygón. Záleţí na zručnosti 

a rozhodnutí uţívateľa či sa rozhodne vytvárať prírastok výšky kmeňa a zároveň korigovať 

aj hrúbku budúceho segmentu. 
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Obrázok 5. Nárast modelu v rôznych etapách procesu modelovania 

 

Pri modelovaní stromu boli k vytvorenému kmeňu postupne pridávané hlavné konáre 

tvoriace korunu. Z nich vyrastali mladé výhonky s listami. Pre vytvorenie samotného listu 

bola pouţitá primitíva Plane na ktorú sa aplikovala textúra získaná z originálneho objektu. 

Pre grafickú úpravu textúr bola pouţitá Open Source aplikácia GIMP.  

 

Obrázok 6. Textúry listu (vľavo základná textúra - Diffuse Map, vpravo Opacity Map) 

 

Rozptýlenie zdrojového objektu (listu) po povrchu iného objektu (zvolených konároch) 

zabezpečil modul Scatter. Modul vyţadoval testovať viacero rôznych nastavení 

parametrov, ktoré umoţnili detailne špecifikovať distribúciu zdrojového objektu.  
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5.2 Modelovanie stromu s použitím 2D tvarov 

Alternatívny spôsob modelovania stromu vyuţíva ako základ 2D líniový tvar. Tento 

postup umoţňuje v relatívne krátkom čase vytvoriť objekty, vhodné pre umiestnenie do 

pozadia scény. Princíp bol vyskúšaný v programe 3ds MAX, nakoľko Blender neposkytuje 

tvar Line, ale pracuje len s Bezierovými a NURBS krivkami. 

Pre vytvorenie kmeňa a konárov bol pouţitý najjednoduchší 2D tvar - Line. Ako prvá 

bola vytvorená stredová línia, ktorá pozostávala z niekoľkých vertexov. Tie plnili funkciu 

prípojných bodov pre hlavné konáre. V ďalšom kroku boli vytvorené línie reprezentujúcie 

konáre a následne pripojené k stredovej línii pomocou funkcie Attach Multiline. Od tohto 

momentu sa všetky línie správali ako jeden líniový tvar. Nakoľko sa jedná o liniové tvary 

(nemajú definovanú hrúbku, rendering ich nedokáţe vykresliť) bolo potrebné označiť 

v záloţke Rendering voľbu Enable in Viewport a Enable in Renderer a nastaviť hodnotu 

Thickness (hrúbka línie). Dosiahnutý bol stav zobrazený na pozícii č.2. 

Aplikovaním modifikátora EditPoly vznikla editovateľná sieť štvorcových polygónov. 

Jednotlivé konáre boli opäť prístupné editácii na SubObject leveli Element. Počet vertexov 

po aplikovaní modifikátora EditPoly bol vzhľadom na jednoduchosť modelu vysoký, preto 

nasledovalo jeho zníţenie pribliţne o 2/3. Dodatočnou manipuláciou s ponechanými 

vertexmi bolo upravené zakrivenie jednotlivých konárov. Zúţenie konára smerom k jeho 

špičke sa efektívne dotvorilo pouţitím nástroja Scale (Uniform, Non-uniform). 

 

Obrázok 7. Modelovanie s vyuţitím líniového tvaru ako základu pre budúci model stromu 
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6 Komplexné komerčné riešenia pre generovanie  

   a správu stromov 

V súčasnosti existuje niekoľko popredných spoločností, ktorých portfólio tvoria 

produkty zamerané na modelovanie a správu stromov. Viaceré z nich sa špecializujú na 

náročného pouţívateľa, pričom mu poskytujú kompletný softvérový balík pozostávajúci 

z niekoľkých vzájomne prepojených špecializovaných aplikácii. V tejto časti mojej práce 

Vám predstavím niektoré z týchto spoločnosti, ktorých výstupy sú známe z počítačových 

hier, vizualizácii a filmov. 

Spoločnosť Onyx Computing  

Spoločnosť ponúka: 

- Samostatné špecializované generátory: 

- OnyxTREE BAMBOO 

- OnyxTREE BROADLEAF 

- OnyxTREE CONIFER 

- Onyx FLOWER 

- Onyx GRASS 

- Onyx PALM 

- Pluginy pre program 3ds MAX 

- TREE STORM 

- Onyx2Max 

- Baličky stromov a rastlín 

TREE STORM je zásuvný modul pre 3ds MAX, určený pre import a úpravu modelov 

vytvorených v generátoroch stromov OnyxTREE. Modul je koncipovaný ako prepojovací 

prvok medzi ľubovoľným generátorom stromov a programom 3ds MAX. V prípade ak 

nevlastníme ţiaden z nich, potom poslúţi pre import jednotlivých stromov zo 

zakúpených balíkov. Modul umoţňuje upraviť importovaný strom, neumoţňuje však také 



 

16 

 

detailné úpravy aké sú moţné pri jeho tvorbe v generátore. Umoţňuje simulovať pôsobenie 

vetra na strom, čo je výhodou najmä pri a tvorbe animácii. Modul je distribuovaný vo 

verziách pre 3ds MAX 6 aţ 3ds MAX 2009. 

Výhody: 

- Rýchlosť generovania objektu, ktorá pramení z pouţitého algoritmu, ale taktieţ 

z faktu ţe pri procese generovania nedochádza k vytváraniu dočasných súborov 

na disku 

- Moţnosť nastavenia úrovne detailnosti (Adjust Polygons) v rozmedzí desiatok 

aţ miliónov polygónov v závislosti na hardvérovom vybavení. 

- Moţnosť voľby zobrazenia stromu vo Viewporte (Preview mode) je výhodou 

pre menej výkonné počítače 

- Po načítaní stromu z kniţnice je moţné náhodne meniť jeho parametre 

(randomizácia), čím môţeme získať nekonečné mnoţstvo variácii vytvorených 

z jedného objektu. 

- Moţnosť generovania UV súradníc, pre potrebu aplikovania vlastnej textúry. 

Textúru je moţné aplikovať na kmeň, konáre ale aj samotné listy. 

- Moţnosť simulovať dynamické chovanie stromu aplikovaním funkcie Wind. 

Vyuţiteľné pri animáciách ale aj pri statických scénach. 

- Bezchybný import objektov, stabilita modulu 

Nevýhody: 

- Ţiadne, je však potrebné si uvedomiť, ţe pri práci s detailnými modelmi sa 

kladú zvýšené poţiadavky na pamäťovú náročnosť. 

 

TREE STORM v spojení s niektorým z generátorov stromov je moţné povaţovať za 

najvýhodnejšie riešenie pri potrebe vytvorenia modelu stromu. Uţívateľ je schopný 

vytvoriť na základe parametrov skutočne detailný objekt, ktorého vlastnosti je moţné 

dynamicky meniť jednak pri jeho tvorbe ale aj po vloţení do scény.  
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Spoločnosť Greenworks 

Spoločnosť ponúka: 

- Softvérovú aplikáciu Xfrog 

- Pluginy pre programy Maya a Cinema 4D 

- Doplnkovú aplikáciu XfrogTune 

- Aplikáciu XfrogMLOD 

- Balíčky rastlín XfrogPlants 

 

Xfrog 3.5 

Softvérová aplikácia pre modelovanie rastlín a stromov. Aplikácia je komplexným 

riešeným pri potrebe modelovania objektov flóry. Pri procese tvorby objektu sa vyuţívajú 

komponenty, ku ktorým sa viaţu parametre ktoré slúţia na popis príslušnej časti objektu.  

Druhy komponentov: 

- Simple, Horn, Tree, Leaf - základné stavebné komponenty. 

- Revo, Hydra, Phiball, Wreath - slúţia na mnohonásobné rozmiestnenie prvkov 

po zadanom komponente 

- Attractor, HyperPatch - pouţívajú sa na aplikovanie lokálnych alebo globálnych 

modifikátorov deformácie 

 

Obrázok 8. Príklad vytvorenia rastliny pouţitím základných komponentov 

Zdroj: www.xfrogdownloads.com 
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Parametre jednotlivých komponentov je moţné meniť v čase, čo umoţňuje simulovať 

ţivotný cyklus rastlín, rast stromov a ich vývin.  

 

Obrázok 9. Komponenty a príklad parametrov (komponenta Still) 

Zdroj: www.xfrogdownloads.com 

Pre detailnosť a celkovú kvalitu výstupov, ako i pre moţnosť animácie, si program 

Xfrog našiel uplatnenie najmä v hernom a filmovom priemysle. Je dostupná vo verzii Full 

a Lite, pričom varianta Full umoţňuje animovať vytvorené objekty. Podporuje export do 

viacerých formátov (.obj, .dxf, .3ds, .lwo, .wrl, .rib). 
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 Xfrog 4 for Maya, Xfrog 4 for Cinema 4D 

Samostatné zásuvné moduly pre import súborov formátu .xfr do programov MAYA 

a Cinema 4D. Import do uvedených programov je moţné vykonať aj bez týchto modulov 

pouţitým vhodného formátu (Maya - .obj, Cinema4D - .c4d) 

XfrogTune 

Aplikácia, ktorá umoţňuje redukovať počet polygónov na objektoch vytvorených v 

programe Xfrog. Dovoľuje uţívateľovi upraviť komplexnosť objektu, pričom sa však snaţí 

zachovať pôvodný charakter objektu. Pri úprave sa modifikujú polygóny na hlavných 

konároch a polygóny na vedľajších konároch. Je moţné aplikovať aj tzv. percepčné 

metódy. Tie ovplyvňujú polygóny, ktoré nie sú priamo viditeľné (vyuţitie pri statických 

objektoch). 

 

 

Obrázok 10. Príklad redukcie celkového počtu polygónov 

Zdroj: www.xfrogdownloads.com 

Aplikácia umoţňuje uloţenie do formátu .xfr, prípadne export do formátov .obj alebo 

vrml. 
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XfrogPlants 

XfrogPlants predstavuje súbor 22 samostatných balíkov rastlín a stromov.  

Kaţdá kniţnica pozostáva z 20 druhov rastlín alebo stromov, pričom všetky objekty sú 

prezentované v troch vekových etapách. Jednotlivé kniţnice sú zostavované podľa 

tematického obsahu (Bonsai, Houseplants, a ďalšie) a v závislosti na regióne výskytu 

(Africa, USA West, a iné). 

Objekty boli, na základe vzoriek rastlín, manuálne modelované v prostredí softvéru 

Xfrog. Vyuţili sa pritom rôzne techniky (skenovanie, fotografovanie) a produkty pre 

úpravu obrazu, na dosiahnutie vysokého stupňa vernosti a detailnosti.  

Podľa referencii na domovskej stránke firmy Greenworks, boli modely XfrogPlants 

pouţité vo viacerých filmoch od spoločností Digital Domain, DreamworksSKG, Sony 

Imageworks a Disney Imageneering.  

Nevýhody:  

- Xfrog je aplikácia lokalizovaná pre platformu Windows, uţívatelia iných OS 

musia pouţiť simulátory systému Win. 

XforgMLOD 

Aplikácia umoţňujúca vytvorenie dynamických scén, v ktorých dochádza k zmene 

komplexnosti objektu v reálnom čase. Umoţňuje programátorovi odstrániť nepotrebné 

polygóny pri vzdialenej kamere, prípadne ich spätne doplniť pri detailnom zábere na 

objekt.  

 

 

Obrázok 11. Zmena komplexnosti modelu stromu 

Zdroj: www.xfrogdownloads.com 
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Bionatics 

Spoločnosť ponúka: 

- Animácie: natFX 

- Architektúra a vizualizácie: EASYnat 

- Defence: REALnat 

- Landscape: LandSIM3D 

 

EasyNat 

EasyNat je plugin pre programy 3ds MAX a AutoCAD, zameraný na tvorbu objektov 

flóry. 

Vlastnosti: 

- podpora balíčkov rastlín, 

- simulácia rastu objektu. Zmena veku vygenerovaného objektu v reálnom čase. 

Rozmery objektu v danom veku je moţné určiť manuálne, alebo automaticky, 

- umoţňuje vytvoriť strom v jeho prirodzenom tvare v zvolenom ročnom období, 

- 4 úrovne detailnosti pre kmeň a hlavné konáre, 

- 4 úrovne detailnosti pre listy, plody a kvety, 

- nekonečné mnoţstvo variácii kaţdého druhu objektu, 

- pouţívanie textúr 

natFX 

NatFx je plugin pre programy 3ds MAX a Maya, určený pre tvorbu objektov flóry pre 

počítačové hry a animácie. Obsahuje techniky umoţňujúce animáciu. Jeho silné stránky sú 

rovnaké ako u pluginu EasyNat avšak umocnené o nasledovné vlastnosti:  

- integrovaný „Wind animation system“, ktorý simuluje pôsobenie vetra, 

- animácia objektov,  
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- optimalizácia pouţitých textúr, vylepšený Texture Manager pre ich správu  

- úprava objektu (deformácia a zmena konárov, odstránenie konárov, a ďalšie)  

- modifikovanie tvaru kmeňa a pouţitie vlastných máp pre zvýraznenie detailov, 

 

Obrázok 12. Pouţitie mapy a deformovania kmeňa pre zvýšenie detailnosti objektu 

Zdroj: www.bionatics.com 
 

Pre vyuţitie v hernom priemysle sú dôleţité vlastnosti: 

- práca na rôznych úrovniach detailnosti  

- moţnosť vyuţitia normal mappingu, 

- optimalizácia počtu polygónov, 

- animácia objektov v reálnom čase 

Podľa referencii na stránke Bionatics boli výstupy natFX pouţité spoločnosťami 

ATARI, ELECTRONIC ARTS, ENSEMBLE Studios, MICROIDS, GEARBOX, ION 

STORM, LUCAS ARTS, UBI SOFT. 

 

Obrázok 13. Pouţitie pluginu natFX pre vytvorenie fauny v hre Syberia 

Zdroj: www.bionatics.com 
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7 Princípy algoritmov používaných pre generovanie  
   modelov stromov 

Manuálne modelovanie stromu predstavuje časovo náročne riešenie, hlavne v prípade 

ak je model komplexný a je poţadovaná vysoká úroveň detailnosti. V situácii ktorá 

nevyţaduje modelovanie podľa reálnej predlohy sa uplatňujú poloautomatické a 

automatické generátory modelu stromu. Viac informácii o nich je uvedených v kapitole 5 

a tieţ v kapitole 7.  

Generátor predstavuje algoritmus, ktorý podľa pouţitého matematického princípu 

vytvorí model stromu. V závislosti na vstupných údajoch je buď poloautomatický alebo 

automatický. 

Existuje niekoľko matematických princípov na ktorých sú zaloţené existujúce 

generátory. Kaţdý z nich pozerá na problematiku tvorby modelu stromu z iného uhla 

pohľadu. 

Jason Weber a Joseph Penn [10] vytvorili teoretický model pre tvorbu a rendering 

stromov, ktorý kladie dôraz na všeobecnú geometrickú štruktúru stromu, ale striktne 

nedodrţiava botanické princípy. Autori taktieţ predstavili princíp, ktorý pri modelovaní 

objektu zohľadňuje jeho polohu na scéne. Podľa neho je moţné degradovať geometriu 

stromu umiestneného vo veľkej vzdialenosti od kamery, resp. osoby pozorovateľa. 

Weber a Penn vo svojej publikácii poukazujú na skutočnosť ţe, pri procese 

modelovania a renderingu sú nároky na realistické prevedenie kladené predovšetkým na 

blízke objekty, pričom objekty v pozadí môţu byť (v záujme úspory technickým 

prostriedkov) menej detailné. Vernosť modelov v popredí je moţné umocniť detailným 

vystihnutím tvarov stromu, precíznymi textúrami a vizuálnymi efektmi (v závislosti na 

pouţitej aplikácii). Naopak pri generovaní vzdialeného stromu je moţné vynechať niektoré 

detailné nastavenia (zakrivenie, generalizácia počtu konárov, a podobne). 

Nakoľko by popis modelu vyţadoval viac priestoru pokúsim sa vystihnúť základnú 

podstatu a niektoré prvky. Pre generovanie stromu je vytvorený ad hoc model ovládaný 

mnoţinou hodnôt vstupných parametrov. Strom ako objekt je v princípe zloţený z dvoch 

základných elementov - stem (kmeň, stonka) a leaf (list). Konáre, ktoré vyrastajú z kmeňa 

sa definujú ako splits, pričom je moţné nastaviť ich počet polohu, uhol natočenia, rádius, 
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zúţenie. Počet úrovní konárov je definovaný hodnotou Levels. Základná konfigurácia pri 

generovaní stromu je kmeň (Level 0), hlavné konáre (Level 1), vedľajšie konáre (Level 2) 

a listy (Level 3). Zaujímavosťou je parameter Pruning, ktorý definuje charakter zakrivenia 

listu. Podľa autorov generovanie a modifikovanie jednotlivých častí stromu riadi uţívateľ a 

to hodnotami parametrov.  

 

 

Obrázok 14. Princíp tvorby modelu stromu pomocou algoritmu J.Webera a J.Penna 

Zdroj: [10] 
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Obrázok 15. Definovanie zakrivenia listu 

Zdroj: [10] 

Funkčnosť tohto teoretického modelu je dokázaná aj v praxi, nakoľko bol úspešne 

implementovaný v niekoľkých generátoroch (L-system, Arbaro, a ďalšie).  

Problematikou modelovania a renderingu stromov sa zaoberala aj skupina pracovníkov 

na University of Tokyo. Makoto Okabe, Shigeru Owada a Takeo Igarashi vo svoje práci 

[6] priblíţili alternatívny spôsob modelovania, vyuţívajúci 2D nákresy a kresby pri tvorbe 

3D modelu rastlín a stromov. Tento prístup je z pohľadu uţívateľa oveľa prívetivejší, 

pretoţe nie je postavený na parametrickom prístupe.  

Systém generuje 3D geometriu z 2D nákresu, pričom sa riadi princípom podľa ktorého 

sú konáre rozmiestnené na strome tak, ţe hodnota ich vzájomnej vzdialenosti je 

maximálna. Algoritmus pri tvorbe 3D modelu určuje polohu konáru v 3D priestore tak ţe 

zisťuje maximálnu vzdialenosti voči ostatným konárom. 



 

26 

 

 

 

 Obrázok 16. Spôsob získania informácie o hĺbke z 2D nákresu 

Zdroj: [6] 

 

 

Obrázok 17. 2D nákresy a z nich vytvorené 3D modely stromov 

Zdroj:[6] 
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8 Voľne šíriteľné riešenia 

Kategória voľne šíriteľných riešení obsahuje aplikácie, moduly a skripty vytvorené 

jednotlivcami alebo skupinami autorov, ktorý ich vytvorili ako alternatívne riešenie oproti 

komerčným produktom. Do tejto skupiny patria aj generátory stromov určené pre 3ds 

MAX, Blender a programovo nezávislé generátory šírené pod licenciou GNU GPL. 

8.1 Nástroje pre generovanie stromov určené pre 3Ds MAX 

Voľne šíriteľné nástroje určené pre pouţitie v 3ds MAX predstavujú skripty a moduly 

vytvorené pomocou jazyka MAXScript. 

8.1.1 Click Tree 

Skript napísaný v jazyku Maxscript. Jeho autorom je Martin Skinner. Skript je dobrým 

príkladom vyuţitia uvedeného programovacieho jazyka pre automatické generovanie 

stromov. Jeho nastavenia umoţňujú zvoliť maximálnu výšku stromu, tvar koruny 

a vyhladenie stromu. Výška objektu je náhodná, generovaná z intervalu <max; max*0,75> 

 

   

Obrázok 18. Výstupy a uţívateľské prostredie generátora Click Tree 
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Výhody: 

- Vytvorený strom sa skladá z kmeňa (trunk) a koruny (canopy), pričom názvy 

objektov majú tvar Typ_koruny Časť_stromu Identifikator (napríklad: 

LollyTrunk01, LollyCanopy01). Umoţňuje to jednoduchšie selektovanie 

objektov. 

- jednoduché a prehľadné okno skriptu,  

- farba koruny je generovaná z intervalu farieb  

Obmedzenia: 

- povrch na ktorom majú byť rozmiestnené stromu musí byť Editable Mesh, 

- nutné dodrţať presne určený sled krokov pri práci s generátorom stromov, 

- nápoveda je umiestnená len na stránke autora, 

- málo nastavení, objekty sú bez textúry, farba kmeňa je preddefinovaná. 

 

Ďalšie voľne šíriteľné riešenia pre 3ds MAX: 

- Tree Maker (Shawn Lewis) 

- Ivy generator (Thomas Luft) 

8.2 Nástroje pre generovanie stromov určené pre Blender 

Do tejto kategórie boli zaradené generátory stromov z kategórie Open source, vytvorené 

pre pouţitie v programe Blender. Existujúce riešenia sú napísané v jazyku Python. 

8.2.1 Gen3 

Gen3 je skript napísaný v jazyku Python , určený pre modelovanie stromov v prostredí 

programu Blender. 

Algoritmus generovania stromu je postavený na záveroch výskumu popísanom v 

dokumente [10]. Jednotlivé nastavovacie prvky predstavujú implementáciu popísaných 

funkcii. Ich názvy a samozrejme i účel bol skriptu prenesený v nezmenenej podobe.   
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Výhodou generátora Gen3 je jednoduchá implementácia do programu Blender.  

       

Obrázok 19. Uţívateľské prostredie a výstupy generátora Gen3 

 

Gen3 má preddefinované 3 druhy stromov. Pri tvorbe nových druhov sa vychádza 

z niektorého z nich. Zmenou ich parametrov je moţné dosiahnuť vytvorenie poţadovaného 

tvaru. Pri potrebe generovania špecifických druhov stromov sa to však prejavuje ako 

limitujúci faktor. V prípade, ţe sa uţívateľovi podarí vytvoriť konkrétny strom môţe ho 

uloţiť a v budúcnosti pouţiť pre generovanie stromov rovnakého druhu.  

Vytvorený model stromu sa skladá z niekoľkých samostatných častí (kmeň, hlavné 

konáre, vedľajšie konáre, listy/ihličie). Táto výhoda je však degradovaná kvalitou týchto 

častí. Jednou z nevýhod Gen3 je prítomnosť nadbytočných geometrických prvkov 

(vertexov), vo vytvorenom mesh objekte. Tie je však moţné dodatočne odstrániť. 

 Nevýhodou generátora je veľká doba potrebná k vytvoreniu zadaného modelu. Uţ 

samotné generovanie základného typu stromu v jeho štandardnom nastavení trvá neúmerne 

dlho. Často krát to spôsobuje pád samotného Blendera. Pre tvorbu zloţitých modelov 

kladie veľmi vysoké nároky na hardvérové vybavenie. 

Výhody  

- mnoţstvo nastavení, 

- voľne dostupný nástroj 
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Nevýhody: 

- pomalé generovanie, 

- hardvérovo náročný, 

- malá úroveň detailnosti, 

- chýba nápoveda, dokumentácia je nedostupná beţnému uţívateľovi, 

- slabá druhová variabilita generovaných stromov 

8.3 Programovo nezávislé generátory stromov  

Nasledujúce nástroje patria do kategórie všeobecne pouţiteľných generátorov. Ich 

vyuţitie nie je viazané na jeden konkrétny 3D grafický program. Modely stromov ukladajú 

do globálne najviac podporovaného formátu OBJ.  

8.3.1 Arbaro  

Arbaro je aplikácia pre modelovanie stromov, napísaná v programovacom jazyku Java. 

Predstavuje implementáciu algoritmu, ktorý popísal Jason Weber a Joseph Penn [10].  

Výhodou tejto aplikácie je moţnosť pouţitia v kaţdom OS, ktorý podporuje spomínaný 

jazyk. Prehľadnosť pracovného prostredia je podporená názornými vysvetlivkami k 

dostupným funkciám. Vysvetlivky sú v podobe náčrtkov alebo obrázkov, umiestnené v 

spodnej časti okna.  

Modelovaný strom môţe pozostávať zo štyroch úrovní a všeobecných parametrov 

(General), ktoré sa viaţu k celému objektu. Vo väčšine prípadov postačí úroveň 0 (Level 

0), ktorej zodpovedá kmeň a Level 1. Kaţdá časť obsahuje 4 skupiny parametrov ktorými 

je moţné meniť zakrivenie (Curvature) , dĺţku a špicatosť (Length and taper), rozdelenie 

na časti (Splitting) a parametre konárov (Branching). 
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Obrázok 20. Uţívateľské prostredie aplikácie Arbaro 

 

Najväčšou výhodou aplikácie je moţnosť čítania a ukladania všetkých parametrov z/do 

XML súboru. Táto funkcia v generátoroch vyskytuje sporadicky, no otvára nové moţnosti 

späté najmä s modifikáciou objektov - zmenou k ich parametrov v XML súbore. 

Vzhľadom na fakt ţe sa jedná o voľne šíriteľnú aplikáciu, dokáţe generovať strom na 

dostatočnej úrovni detailnosti a s prijateľným uţívateľským komfortom. Arbaro je síce 

príkladom jednoduchého a plne funkčného generátora, avšak jeho praktické vyuţitie je 

malé. Je to zapríčinené najmä moţnosťami, ktoré priniesli ďalšie open-source nástroje.  

     

Obrázok 21. Ukáţky výstupov aplikácie Arbaro 

Zdroj: http://povray.tashcorp.net 
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8.3.2 ngPlant 

ngPlant je samostatná aplikácia patriaca zo skupiny voľne šíriteľných generátorov 

objektov fauny. Momentálne je dostupná vo verzii 0.97. Svojim uţívateľským prostredím 

a ponúkanými funkciami sa podoba na aplikáciu Arbaro. Na rozdiel od neho však 

neposkytuje moţnosť vstupu údajov cez XML súbor. Ngplant dokáţe otvoriť len súbory 

vlastného formátu. Export je podporovaný len do formátu OBJ. Nakoľko s týmto 

formátom dokáţe pracovať väčšina 3D programov, nepredstavuje to výrazný nedostatok. 

Práca v aplikácii je do značnej miery intuitívna, začiatočník sa najlepšie oboznámi 

s jednotlivými funkciami pouţitím metódy pokus-omyl. Neprítomnosť nápovedy nie je 

významným negatívom, nakoľko jej Online verzia je dostupná na internete. 

Pri modelovaní stromu sa vyuţíva technika sériového pripojenia novej k existujúcej 

časti stromu. Základnou časťou je kmeň od ktorého začína napájanie. 

 

Obrázok 22. Uţívateľské prostredie aplikácie ngPlant 
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Obrázok 23. Ukáţky výstupov aplikácie ngPlant 

Výhody: 

- jednoduché generovanie objektov, 

- dostatočné mnoţstvo parametrov 

Nevýhody: 

- potreba vizuálnej kontroly a dodatočných úprav modelu. 

 

9 Možnosti generovania stromov na základe pasportu 

V tejto kapitole bude priblíţená problematika tvorby pasportu, pričom sa zhodnotí jeho 

význam a vyuţitie. Pohľad do histórie priblíţi zmeny v spôsobe evidencie a forme 

uskladnenia získaných dát.  

9.1 Pasport a jeho využitie 

Pasport je moţné charakterizovať ako evidenciu dát, ktoré sa viaţu k objektom 

stanoveného druhu. Predstavuje úplnú a prehľadnú evidenciu všetkých systematicky 

získaných dát o danom objekte, vrátane jeho priestorovej lokalizácie. 

 Pasport ako forma evidencie môţe slúţiť pre viacero účelov:  

- technická inventúra stavu príslušného objektu, 

- plánovanie procesov spätých s objektom (údrţba, rekonštrukcia), 

- podklad pre tvorbu analýz vyuţitia a väzieb objektu s ostatnými prvkami 
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Z hľadiska formy uskladnenia je moţné pasporty rozdeliť na: 

- pasporty v tlačenej podobe, 

- pasporty v digitálnej podobe 

Spočiatku boli informácie o objektoch skladované v dokumentoch archivovaných 

v tlačenej forme. Z hľadiska obsahu často krát separovali údajovú časť (dáta o objektoch) 

spolu s doplnkovou textovou dokumentáciou od obrazovej fotodokumentácie. V súčasnosti 

sú úschovným médiom CD nosiče a diskové polia. Prechod na digitálnu formu priniesol 

úsporu priestorov potrebných na ukladanie dokumentov, moţnosť rýchleho prístupu 

k dátam prostredníctvom vyhľadávania, distribúciu a zdieľanie dokumentov a ďalšie 

výhody. Z pohľadu formátov je stále moţné pouţiť textové súbory ktoré predstavujú 

digitálny ekvivalent k dokumentom uchovávaným v tlačenej forme, alebo databázové 

súbory, ktorých obsah je minimalizovaný na potrebné hodnoty atribútov charakterizujúcich 

objekt. 

Jedným z riešení pasportu v digitálnej podobe je vytvorenie samostatnej aplikácie za 

účelom zhromaţďovania dát. Údaje o objektoch sú uloţené databáze alebo v súboroch 

ku ktorým aplikácia pristupuje. Existujúcim príkladom tohto riešenia je Štátny zoznam 

osobitne chránených častí prírody a krajiny, ktorý obsahuje databázu, prírastkový katalóg 

a zbierku listín chránených území a chránených stromov.  

Interná aplikácia SAŢP vytvorená pre potrebu evidencie významných chránených 

lokalít pozostáva z niekoľkých tematických častí: 

- maloplošné chránené územia, 

- vtáčie územia, 

- veľkoplošné chránené územia, 

- jaskyne, 

- stromy, 

- vodopády 

Kaţdá z nich predstavuje pasport danej témy.  
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Štátny zoznam a výpisy z neho sú verejne prístupné v tlačenej forme, ale aj 

prostredníctvom dynamických internetových stránok Slovenskej agentúry ţivotného 

prostredia s vyuţitím databázového systému Oracle. 

    

Obrázok 24. Interná aplikácia pasportu a prezentovanie jej obsahu na internete 

Zdroj: http://atlas.sazp.sk 

9.2 Tvorba pasportov - Pasport zelene 

Pasport zelene obsahuje súpis všetkých plôch zelene, ktoré sa nachádzajú v záujmovom 

území. Do evidencie sú zahrnuté aj prvky vegetácie a technické objekty v danej ploche. 

Tento druh evidencie slúţi najmä obciam a mestám, ktorým uľahčuje plánovanie, 

rekonštrukciu a údrţbu zelených plôch.  

Princíp tvorby pasportov je moţné jednoduchým spôsobom popísať práve na tvorbe 

pasportu zelene. Prvým krokom je jasné definovanie poţiadaviek zo strany zákazníka. Je 

potrebné definovať rozsah pasportu (vymedziť územie, špecifikovať pôdu z hľadiska 

vlastníctva ktorá spadá do evidencie), kategórie objektov, prípadne ďalšie členenie na 

podkategórie. 

Vzor kategorizácie : 

Obhospodarované plochy a objekty zaradené do pasportu: 

- Trávnaté plochy reprezentačného charakteru 
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- v intraviláne 

- rozmedzie od – do (m
2
) 

- rozmedzie od – do (m
2
) 

- rozmedzie od – do (m
2
) 

- mimo intravilánu obce 

- rozmedzie od – do (m
2
) 

- rozmedzie od – do (m
2
) 

- Plochy rekreačného charakteru 

- Významné kultúrno-spoločenské dreviny 

 

Po vymedzený poţiadaviek a kategórii je moţné pristúpiť k získavaniu údajov terénnym 

mapovaním. Poučený zamestnanci sa riadia pokynmi, podľa ktorých vyznačujú plochy 

zelene na podkladovej mape a zaraďujú ich do určených kategórii. Kategórie môţu byť na 

základe dohovoru rozlíšené farebne, číselne alebo pomocou kódového kľúča. Poloha 

drevnatých objektov je taktieţ zaznačená, pričom pri významných solitéroch je i zameraná 

pomocou prístroja GPS. Popis beţných drevín je moţné realizovať do priamo do mapy, 

zatiaľ čo významné dreviny majú predtlačený osobitný formulár.  

 

      

Obrázok 25. Výsledok terénneho šetrenia na podkladovej mape (vľavo)  

a výsledná kompozícia (vpravo) 

Zdroj: www.mdpgeo.cz 

Údaje získané z terénneho šetrenia sú následne digitalizované v niektorej z GIS 

aplikácii. Podľa rozlohy územia je efektívnym riešením vytvoriť si prehľad o území 
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pomocou dostupných ortofotomáp. Po ukončení spracovania dát je výsledkom geodatabáza 

a digitálna mapa. Tieto koncové produkty môţu byť prezentované v tlačenej podobe alebo 

po úprave aj na internete s vyuţitím mapového servera. 

Realizáciou pasportu zelene sa zaoberá mimo iných aj spoločnosť MDP GEO s.r.o. 

ktorej obrazové materiály boli pouţité pre priblíţenie výstupov z čiastkových procesov 

tvorby pasportu zelene. 

 

Najčastejšie druhy pasportov: 

- evidencia zelene (obce, mestá),  

- evidencia a kategorizácia budov a obydlí vo vybranej lokalite (mesto, obec), 

- evidencia komunikácii (majitelia a správcovia komunikácii), 

- evidencia verejného osvetlenia, 

- evidencia dopravno-bezpečnostného zariadenia (majitelia a správcovia 

komunikácii), 

- evidencia loţísk nerastných surovín, 

- pasport cyklotrás a náučných chodníkov, 

 

Príklady existujúcich pasportov v Slovenskej republike: 

- Pasport výhradného loţiska vydalo Oddelenie evidencie a ochrany loţísk 

a nerastných surovín (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra), 

- Pasport komunikácii a dopravného značenia – softvérová aplikácia (CGS s.r.o.),  

- Pasport vojnových hrobov a pietnych symbolov (mesto Trenčín), 

- Pasport detských ihrísk (mesto Trenčín, textová a obrazová dokumentácia 

v tlačenej podobe), 

- Pasport chránených stromov (Ochrana prírody SR) 

 

Príklady existujúcich pasportov v Českej republike: 

- Pasport veřejné zeleně města Přerova (Město Přerov), 
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- Pasport zeleně areálu letiště Praha - Ruzyně sever (Česká správa letišť, s.p), 

-  Pasport zeleně včetně dendrologického posouzení města Havířova (Město 

Havířov) 

 

Mestá a obce majú moţnosť vypracovať evidenciu chránených alebo inak spoločensky 

významných drevín nachádzajúcich sa v ich katastri, odvolávajúc sa pritom na zákon NR 

SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov podľa § 24 

Dokument starostlivosti o dreviny. 

Vláda českej republiky podporila myšlienku evidencie v Zákone o ochrane prírody 

a krajiny 114/1992 Z.z. 

9.3 Tvorba pasportu pre generovanie stromov  

Ako bolo povedané pasport predstavuje evidenciu objektov. Chápme ho teda ako zdroj 

údajov, v ktorom v prípade potreby nájdeme informácie o objektoch. Je však moţné tieto 

údaje vyuţiť pre vygenerovanie 3D modelu stromu? V tejto časti práce budú popísané 

pravdepodobné scenáre, v ktorých dôjde k vyuţitiu údajov z pasportu.  

Vyuţívanie údajov z pasportu je podmienené jeho existenciou. Preto bolo vyčlenené 

záujmové územie v ktorom sa vykonala evidencia stromov. Predmetná oblasť zahŕňa park 

v okolí obecného úradu a jeho blízke okolie.  

Podľa vzoru existujúceho pasportu [11] bol vytvorený upravený formulár pre evidenciu 

parametrov stromu počas terénneho šetrenia. Práca v teréne spočívala v zapísaní hodnôt 

evidovaných parametrov kaţdého stromu do pripraveného formulára a jeho následnom 

zameraní pomocou prístroja GPS. Pozícia jednotlivých stromov bola zároveň zakreslená 

do zhotoveného náčrtku lokality, ktorý sa vyuţil aj pre identifikáciu a popis ostatných 

objektov nachádzajúcich sa v lokalite (budovy, lavičky, a ďalšie). Tieto objekty nie sú 

predmetom záujmu pasportu, ale budú obsiahnuté vo virtuálnom svete. Voliteľnou 

moţnosťou bolo vyhotovenie fotodokumentácie jednotlivých stromov, ktorá však nebola 

potrebná pre správu stromov virtuálneho sveta. 
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Obrázok 26. Náčrtok záujmové územia 

 

číslo 

stromu 

Slovenský 

názov taxónu 

Výška 

stromu 

[m] 

Obvod 

kmeňa 

[cm] 

Priemer 

koruny 

[m] 

Vek 

stromu 

[rok] 

Súradnica X 
Súradnica 

Y 

1 Jarabina vtáčia 4,8 45 2,2 21 -1225683,64 -408043,06 

2 Jarabina vtáčia 5,0 48 2,4 21 -1225674,79 -408039.33 

3 Jarabina vtáčia 5,1 49 2,4 21 -1225678,39 -408038.09 

...        

21 Lipa malolistá 6,1 78 4,2 31 -1225688,50 -408007,06 

22 Lipa malolistá 5,2 69 3,9 31 -1225691,55 -408006,36 

23 Lipa malolistá 5,6 72 4 31 -1225680,61 -408016,20 

 

Tabulka: Vzorka z vyplneného formulára pasportu 

 

Údaje zapísané do formulára boli vloţené do databázy. Pre praktické vyskúšanie tohto 

postupu bola vytvorená v databáza v programe PHP MyAdmin a sprevádzkovaný localhost 

server s pouţitím aplikácie WampServer. Štruktúra tabuľky bola zhodná s tabuľkou vo 

formulári pre terénny výskum.  
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9.4 Generovanie pseudonáhodného modelu s využitím pasportu 

Generovanie pseudonáhodného modelu predstavuje najjednoduchší prípad. 

Pseudonáhodné modely sa vyznačujú značnou mierou náhodnosti a často krát sú vytvorené 

náhodne, respektíve zohľadňujú len minimálny počet parametrov voči ich reálnym 

vzorom. Nakoľko bol zmapovaný výskyt a poloha príslušných taxónov v záujmovom 

území je vhodné dodrţať taxonomický druh a pozíciu stromu. Tým zabezpečíme ţe 

vygenerovaný model nebude úplne náhodný. 

Proces generovania pseudonáhodného modelu riadi skript, ktorý z databázovej tabuľky 

získal názov taxónu a súradnice jeho výskytu. Následne z mnoţiny pripravených modelov 

daného taxónu náhodne vybral jednu vzorku a tú umiestnil na príslušnú pozíciu v priestore.  

Poloha objektu v priestore je vo väčšine 3D grafických programov charakterizovaná 

pomocou prvku pivot. Pivot môţe plniť viacero funkcii. V 3ds MAX je chápaný ako 

transformačný stred, teda počiatočný bod pôsobenia transformácii. Tento scenár však 

nepočíta s priamym vyuţitím 3D grafického programu, a preto je potrebné vytvoriť 

procedúry ktoré zaistia aby poloha pivotu zodpovedala vertexu stromu s najmenšou 

hodnoty súradnice Y. Pri umiestňovaní objektu do priestoru VS sa tak vyhneme problému 

vloţenia objektu vysoko nad respektíve nízko pod úrovňou terénu. 

Tento scenár vyţaduje disponovanie aspoň jedným modelom z beţne vyskytujúcich sa 

taxónov. Pre jeho zhotovenie je moţné pouţiť niektorý z generátorov popisovaný 

v kapitole 5 alebo 6. Náhodne vybraný jedinec zdieľa len charakteristiky taxónu a jeho 

polohy v reálnom svete. 

 

Obrázok 27. Generovanie pseudonáhodného modelu stromu na základe dát uloţených v databáze 



 

41 

 

V praxi môţe nastať zloţitejší scenár, ktorý vyţaduje dodrţať nielen druhovú ale aj 

tvarovú vernosť modelu. Miera náhodnosti stromu je u tvarovo presných modelov nízka 

a to vyţaduje zmeniť prístup pri modelovaní.  

Časovo najnáročnejším je riešením je manuálne modelovanie stromu, ktoré vyţaduje 

určitý stupeň zručnosti. Umoţňuje však vytvoriť presne taký model aký potrebujeme. Aj 

v tomto prípade je alternatívou vyuţitie generátora, avšak tento spôsob nesie niekoľko 

rizík. Okrem znalosti jeho pouţívania a nastavení v podstate neexistuje moţnosť prístupu 

k základným stavebným prvkom 3D objektu. Uţívateľ sa jednoducho musí spoľahnúť ţe 

generátor bude schopný na poţadovanej úrovni detailnosti vystihnúť tvary vytváraného 

modelu.  

Popísaný spôsob generovania pseudonáhodného modelu je vhodný pre rýchle 

rozmiestnenie stromov v prostredí virtuálneho sveta, pričom ostáva zachovaná poţiadavka 

náhodnosti pri výbere stromu umiestňovaného na danú pozíciu. 

9.5 Pasport stromov v programe 3ds MAX 

Pre priblíţenie moţností 3ds MAX a jazyka MAXScript bol vytvorený interaktívny 

pasport stromov priamo v prostredí 3ds MAX. Svoje uplatnenie nachádza pri evidencii 

základných a tematických parametrov manuálne vytvoreného 3D modelu stromu. Obsahuje 

algoritmus pre dekompozíciu 3D objektu na základné stavebné prvky, jeho rekonštrukciu 

a umiestnenie v špecifikovanej pozícii v priestore. Riešenie vyuţíva uloţenie parametrov 

do textového súboru ako alternatívu k databázovej technológii.  

Po vytvorení 3D modelu stromu (postup v kapitole 4.) je potrebné manuálne spustiť 

skript ktorý zobrazí uţívateľské prostredie pozostávajúce z nasledujúcich častí: 

- popisné prvky (popisy polí), 

- prvky pre vkladanie a načítavanie uloţených údajov (textové polia), 

- ovládacie prvky (tlačidlá), 

- pomocné obrazové prvky (statická a dynamická ikona) 
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Obrázok 28. Uţívateľské prostredie formulára pre pasport v 3ds MAX 

 

Základnou úlohou skriptu je uchovávanie údajov formou zápisu do textového súboru. 

Pred samotným zápisom prebehne kontrola validity vloţených údajov, pri ktorej sa 

kontrolujú zapísané znaky v príslušnom poli. Následne prebehne kontrola povinných polí, 

ktorá v prípade negatívneho výsledku upozorní uţívateľa na zadanie všetkých povinných 

údajov. Momentálne nastavenie vyţaduje vloţenie údaju do polí Názov taxónu, Výška 

stromu, Obvod kmeňa a Chránený strom. Zápis do poľa Poznámka je voliteľný. 

Vytvorený pasport podporuje dva formáty súborov. Prvým je beţný textový formát 

TXT zvolený pre jeho jednoduchosť a variabilitu. Jeho vyuţitie je pre potreby vytvoreného 

pasportu v 3ds MAX, nakoľko sa pouţíva nielen pre zápis, ale aj pre čítanie údajov. 

Druhým formátom je XML, pre jeho v súčasnosti široké vyuţitie. Pri zápise sa 

automaticky vykonáva ukladanie do obidvoch formátov. 

Obrazová ikona nachádzajúca sa v strede spodnej časti predstavuje interaktívny 

ukazovateľ stavu. V základnom stave zobrazuje strom, pri chybových stavoch sa mení na 
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výkričník, čím vizuálne upozorňuje uţívateľa ţe došlo k nepovolenej operácii. Druhá 

obrazová ikona plní úlohu tlačidla ktoré vyvolá nápovedu. 

 

Obrázok 29. Stavy obrazovej ikony  

Popis činnosti a práca s utilitou je interaktívne prezentovaná aj na videosúbore 

uloţenom na CD prílohe k diplomovej práci. 

Tvorba obdobného pasportu je moţná aj s pouţitím programovacieho jazyka Python a 

aplikácie Blender. Moduly jazyka Python ktoré sú určené pre prácu v Blenderi obsahujú 

moţnosť exportu dát do textových súborov, a taktieţ je vytvorená podpora formátu XML. 

Program s vyuţitím adaptéra Psycopg dokáţe komunikovať s PosgreSQL databázou. 

Princípom je rozšírenie moţností jazyka Blender Python o schopnosť prístupu k dátam 

v databáze PosgreeSQL. Podrobnejšie sa tejto problematike venuje Horvath [4], ktorý 

generuje model krajiny s vyuţitím 3D grafického enginu (OGRE). Zvolený engine 

umoţňuje pomocou jazyka Python-Ogre vykonať potrebné nastavenia scény. 

Vykresľovanie stromov vykonáva doplnkový modul ogreforest. 
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9.6 Generovanie pseudonáhodného rozmiestnenia stromov 

Virtuálny svet pozostáva z veľkého počtu objektov. Ich poloha v priestore môţe byť 

vopred určená alebo náhodne vygenerovaná. Z hľadiska teórie je problematike 

rozmiestnenia objektov na poţadované súradnice je venovaná podkapitola 7.4, 

praktickému riešeniu je venovaná sekcia 7.5. V tejto podkapitole budú zhodnotené 

moţnosti náhodného rozmiestnenia objektov.  

Náhodné rozmiestnenie objektov je náročný proces pri ktorom je potrebné vyriešiť 

viacero komplikovaných situácii. Samotný import objektov do priestoru VS zvyčajne riadi 

skript, ktorý musí obsahovať procedúry a mechanizmy pre riešenie týchto problémov. 

V opačnom prípade bude výsledok chybný. 

Jedným z beţných problémov je nevhodné umiestnenie objektu nad respektíve pod 

úroveň terénu. Pre odstránenie tohto nedostatku spočíva v umiestnení stromu na polohu 

v ktorej sa pretína priesečník pivotu stromu s plochou terénu. 

Náhodné generovanie polohy objektov si vyţaduje riešenie rôznych kolíznych situácii. 

Pre uspokojivý výsledok je nevyhnuté zabezpečiť, aby bola dodrţaná aspoň minimálna 

vzdialenosť medzi susednými objektmi.  

 

       

 Obrázok 30. Kolízne stavy spôsobené absenciou detekovania prekryvov objektov 

(vľavo: strom vygenerovaný do priestoru určeného pre kameň, vpravo: viaceré prekryvy) 

Zdroj: hra Stranded II 

Problém prekrývania objektov riešia procedúry, ktoré pri generovaní súradníc pre 

náhodné rozmiestnenie objektov zohľadňujú polohu základných stavebných prvkov 
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objektu. Nakoľko objekty majú obvykle nepravidelný tvar, je úloha predikcie moţných 

kolíznych stavov výpočtovo náročná.  

Zabrániť prekryvom je moţné vytvorením obalovej vrstvy objektu. Tento obal by 

obklopoval celý objekt, čím by definoval priestor jemu vyhradený. Pre zjednodušenie je 

moţné spočiatku vyuţiť ako obal napríklad kocku o vhodných rozmeroch.  

 

 

 Obrázok 31. Vyuţitie primitívy kocka (vľavo) a cylinder (vpravo) pre ohraničenie priestoru  

Pouţitie kocky respektíve akejkoľvek predpripravenej primitívy má svoje nevýhody 

a dokáţe byť značne obmedzujúce. Toto riešenie je nepouţiteľné v prípade poţiadavky 

umiestnenia iných objektov v tesnej blízkosti stromu. Je preto vytvoriť ešte tesnejší obal 

ktorý by minimalizoval priestor vyhradený stromu.  

Pre tento účel bol navrhnutý algoritmus pre výpočet vonkajšieho obalu 3D objektu (tzv. 

3D Convex Hull). Algoritmus predstavili v roku 1989 K.L Clarkson a P.W.Shor. Existuje 

vo viacerých verziách, modifikovaných pre rôzne vyuţite a podmienky. Teoretický popis 

postupu výpočtu vonkajšieho obalu sa nachádza v CD prílohe. 
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Obrázok 32. Vytvorenie 3D vonkajšieho obalu z 2D nákresu stromu 

Zdroj [6] 

Zobrazenie konvexného obalu je moţné aj v prostredí 3ds MAX. Jednoduchou a do 

značnej miery generalizovanou verziou konvexného obalu v 3D priestore je bounding box. 

Jedná sa o ohraničujúci útvar tvaru kocky, ktorý sa zobrazuje na označenom objekte. Tento 

obal je však vytvorený na úrovni objektu, nie jeho základných stavebných prvkov, preto 

nespĺňa poţiadavku minimálnych rozmerov.  

Vyuţitie konvexných obalov je v 3ds MAX späté s fyzikálnym enginom Reactor. V 

ňom si uţívateľ môţe vybrať zo širšej ponuky dokonalejších obalov. Aplikovaním na 

objekt sa zadefinuje priestor, v ktorom bude objekt reagovať na pôsobenie fyzikálnych síl. 

Vonkajší obal slúţi predovšetkým pre detekciu kolízii pohybujúcich sa objektov, ktorá 

nastane v momente prieniku obalov. 

 

Obrázok 33. Vybrané varianty konvexného obalu v engine Reactor 
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S potrebou zobraziť konvexný obal mimo Reactor sa v minulosti stretli uţ viacerí 

pouţívatelia. Na internete je moţné nájsť niekoľko skriptov vytvorených pre tento účel.  

S podobným problémom sa museli vysporiadať aj v programe Blender. Ten umoţňuje 

zobraziť bounding box, avšak s obdobnými vlastnosťami ako 3ds MAX. Pre zobrazenie 

pokročilých verzii konvexného obalu bol vytvorený doplnkový skript [13]. 

 
10 Možnosti využitia navrhnutého postupu správy 
modelov stromov 

V predchádzajúcich kapitolách došlo k vytvoreniu návrhu akým spôsobom riešiť 

problematiku správy objektov (osobitne stromov). Posledná kapitola bude venovaná 

problematike realizovateľnosti navrhnutého postupu po stránke finančnej, personálnej 

a časovej. 

Z pohľadu spoločnosti zaoberajúcej sa tvorbou virtuálnych svetov predstavuje finančná 

stránka faktor, ktorý obmedzuje kvalitu výsledného produktu. Spoločnosť sa usiluje nájsť 

efektívne spôsoby ako zníţiť celkové náklady potrebné na dosiahnutie zákazníkom 

stanovených poţiadaviek. Avšak funkčnosť virtuálneho sveta vyţaduje vykonať všetky 

procesné úkony pri jeho budovaní. V skutočnosti má teda spoločnosť len obmedzené 

mnoţstvo príleţitostí, ktoré by vytvorili finančnú alebo časovú rezervu. Pred samotným 

budovaním VS sa preto vytvorí kalkulácia nákladov. Výsledná cena bude závisieť aj na 

zvolenom programov produkte pre tvorbu objektov. Realizácia správy v prostredí 3ds 

MAX pomocou vytvoreného skriptu vyţaduje licencovanú verziu programu. Na druhej 

strane skript je moţné modifikovať na správu akéhokoľvek druhu objektu a program 

poslúţi pri modelovaní objektov virtuálneho sveta. Alternatívou je voľba aplikácie 

z kategórie Open Source, ktorá ušetrí počiatočné náklady na softvérové vybavenie, avšak 

môţe spôsobiť starosti v otázke nástrojov a moţností. 

Výsledná suma by, prihliadnuc na potreby malej obce, sa mohla pohybovať v rozmedzí 

2000 - 2500 Eur.  

 Pred samotnou implementáciou návrhu správy a spustením prevádzky virtuálneho sveta 

je potrebné kategorizovať všetky osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom pristupujú alebo sú 



 

48 

 

v kontakte s VS do skupín. Umoţní nám to jednoduchšie definovať ich úlohy, právomoci, 

a tým i celkový vzťah k VS.  

Z tohto hľadiska som vyčlenil nasledovné skupiny osôb: 

- a, osoby vyuţívajúce virtuálny svet (pouţívatelia) 

- b, osoby s privilégiami, ktoré umoţňujú spravovať určitý druh objektov vo VS  

- c, osoby, ktoré zabezpečujú údrţbu a vykonávajú zásahy do VS. 

- d, správca webu a internetovej stránky obce 

 

Používatelia virtuálneho sveta 

Osoby s najniţším stupňom privilégií. Uţívatelia sú oprávnené prehliadať VS 

a pristupovať k informáciám ktoré sa viaţu k objektom. Je im umoţnený pohyb v prostredí 

sveta a to buď úplný, alebo len obmedzený po vymedzených plochách (po chodníkoch, 

cestách, a podobne). Táto voľba sa obvíja od poţiadaviek kladených na VS zo strany 

objednávateľa projektu. 

Poţiadavky na kladené na pouţívateľa je moţné rozdeliť na dve skupiny:  

- poţiadavky kladené na HW vybavenie uţívateľskej stanice,  

- poţiadavky kladené na SW vybavenie uţívateľskej stanice  

Poţiadavky kladené na technické vybavenie počítača na ktorom sa pouţívateľ snaţí 

prehliadať VS sú dané minimálnymi poţiadavkami na HW vybavenie, popísanými 

v prílohe. Softvérové nároky definujú zoznam podporovaných prehliadačov a doplnkového 

programového vybavenia potrebného na prehliadanie VS. 

Pre pouţívanie VS je vyţadovaná aspoň minimálna úroveň skúseností s pouţívaním 

internetových prehliadačov, ktoré sú vybavené doplnkom pre prehliadanie VS. V 

súčasnosti existuje viacero takýchto doplnkov. Ich prostredie je vo väčšine prípadov 

prehľadné a práca s nimi je viac-menej intuitívna. Pri problémoch alebo pocite zloţitosti je 

moţné pouţiť iný zo skupiny podporovaných doplnkov (viď príloha: Poţiadavky kladené 

na SW vybavenie uţívateľskej stanice. 
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Osoby vykonávajúce správu objektov 

Jedná sa o osoby disponujúce potrebnými vedomosťami pre vykonávanie tejto činnosti 

a ich pracovné stanice sú vybavené príslušnými softvérovými aplikáciami (a potrebnými 

modulmi), ktoré im umoţnia správu objektov určitého druhu. Vzhľadom na zameranie 

diplomovej práce a vytvoreného riešenia sa jedná o správu stromov.  

Tieto osoby (prípadne jedinec, správca stromov VS) musia prejsť zaškolením, v ktorom 

sa vizuálnou formou, prostredníctvom prezentácie a názornej demonštrácie na vzorke, 

objasní spôsob správy stromov VS. Ústny sprievodný výklad je podporený i textovou 

zloţkou, dostupnou v tlačenej podobe. V nej sú jednotlivé kroky procesu správy popísané 

v časovej postupnosti a taktieţ obsahujú grafické ukáţky k jednotlivým krokom. V 

poslednej časti príručky sú uvedené riešenia k najčastejším moţným problémom (FAQ). 

Poţiadavky kladené na osobu poverenú správou stromov virtuálneho sveta: 

- základná skúsenosť práce s počítačom a operačným systémom Windows, 

- základne skúsenosti s prácou prostredí programov 3ds Max a Blender 

- orientácia v programovom prostredí, 

- spustenie skriptu práca a práca s nim 

 

Úlohy ktoré spadajú do kompetencie osoby poverenej správou stromov virtuálneho 

sveta: 

- Pracovať s vytvoreným modulom (reálne sa jedná o skript) v prostredí 

programu 3ds Max (prípadne Blender, záleţí od voľby programu) 

- Práca zahrňuje: 

- spustenie skriptu,  

- vybratie poţadovaného objektu,  

- vpísanie predloţených údajov o tom objekte do rovnomenných políčok, 

- potvrdenie zápisu, čím dôjde k uloţeniu dát. 
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Poţiadavky a úlohy by mali byť koncipované jednoduchou formou a popísané 

zrozumiteľným jazykom, čím sa zabezpečí jasné definovanie úloh a kompetencií tejto 

osoby. 

 

Osoby zabezpečujúce údržbu a vykonávajú servisné zásahy do VS  

Virtuálny svet ako uţ bolo spomínané, pozostáva z určitého počtu objektov. Počet a ich 

zobrazenie vo VS prezentuje ich stav v určitom období. Pri zmene vzhľadu reálneho 

objektu (vonkajší vzhľad budovy, zmena tvaru alebo výšky stromu) je potrebné 

prispôsobiť i vzhľad tohto objektu vo virtuálnom svete. 

Po vytvorení konečnej verzie virtuálneho sveta dochádza k postupnému strácaniu 

vernosti zobrazenia jednotlivých objektov. Preto je potrebné vytvoriť harmonogram úprav, 

ktorým by sa zabezpečilo udrţiavanie poţadovanej vernosti zobrazenia objektov.  

Revízny plán by mal byť zakotvený v zmluve o prevádzke a správe VS. Úpravy 

objektov je vhodné vykonávať v periodických intervaloch (ročná revízia s prehodnotením 

stavu a vykonaním dodatočných úprav týkajúcich sa funkčnej časti VS, na základe 

podnetov zástupcov Obecného úradu).  

Odporúča sa vykonávať aj príleţitostné úpravy mimo tento stanovený plán, hlavne z 

dôvodu stavebných zmien (vytvorenie plochy so začatou výstavbou a jej zobrazenie vo 

VS, náhla radikálna zmena tvaru chráneného stromu zapríčinená kalamitou a podobne). 

Pri tvorbe objektov virtuálneho sveta zohráva dôleţitú úlohu termín odovzdania finálnej 

verzie VS. Tento termín výraznou mierou ovplyvňuje časové vymedzenie jednotlivých 

procesov a čiastkových úkonov. Časová náročnosť tvorby objektov VS je podmienená ich 

zloţitosťou. Ak bude VS obsahovať viac komplexných modelov, neovplyvní to len čas 

potrebný pre ich vytvorenie ale aj čas potrebný pre ich optimalizáciu a integráciu do VS. Je 

potrebné vhodne zvoliť mieru detailnosti objektov, či sa preventívne zníţi riziko nestability 

a samotnej realizovateľnosti sveta. 

Z časového hľadiska je potrebné tvorbu virtuálneho sveta je rozdeliť do niekoľkých fáz: 

- časové obdobie vyhradené pre tvorbu objektov, 

- časové obdobie vyhradené pre budovanie terénu, 

- programovanie interakcii a dynamických činností objektov, 
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- integrácia, optimalizácia, 

- ladenie a finalizácia 
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11 Záver 

Virtuálne svety predstavujú mimoriadne atraktívny spôsob prezentovania zvolenej 

témy. Na tvorbou sa zaoberajú skupiny ľudí, počnúc grafikmi, návrhármi a končiac 

programátormi. Táto práca mala za úlohu priblíţiť čitateľovi spôsoby tvorby stromov ako 

jedných z komplexných prvkov virtuálneho sveta. Postupným získavaním informácii 

z oblasti modelovacích techník a následným praktickým príkladom modelovania stromu 

dvoma rôznymi technikami, bol priblíţený manuálny prístup k tvorbe týchto objektov. Ako 

alternatívny spôsob bol ponúknutý niektorý z širokej palety poloautomatických 

a automatických generátorov. Pre utvorenie predstavy o ich moţnostiach a schopnostiach 

boli systematicky rozdelené na skupinu komerčných produktov a skupinu voľne 

šíriteľných aplikácii. Na vyuţitie generátorov bolo poukázané aj v prípadoch tvorby 

pseudonáhodných modelov, pri ktorých nie je prioritou dodrţať tvarovú presnosť 

konkrétneho reálneho vzoru. Na tvorbu pseudonáhodných modelov nadviazala 

problematika ich rozmiestnenia v priestore VS. Pre tento účel bolo nutné vytvoriť dátový 

zdroj, ktorý by obsahoval všetky údaje potrebné pre umiestnenie stromu do VS. Ideálnym 

zdrojom je pasport ktorého význam a tvorba bola objasnená na pasporte zelene. 

Následným vymedzením záujmového územia v rámci obce bol vypracovaný pasport 

stromov, ktorého metodika ako aj výsledky sú súčasťou práce. Zhotovený pasportu 

v tlačenej forme poslúţil ako dátový zdroj a zároveň ako inšpirácia pre konštrukcii 

digitálnej podoby pasportu určeného pre pouţitie v programe 3ds MAX. Tým bolo 

poukázané na význam a moţnosti integrovaných programovacích jazykov v 3D grafických 

programoch. Zároveň boli overené dva rozdielne prístupy ku tvorbe objektov VS: 

- generovanie pseudonáhodného modelu pomocou generátora a jeho umiestnenie do VS 

       na základe údajov v pasporte, 

- manuálna tvorba modelu a jeho následná správa pomocou skriptu 

Poslednej kapitole sa skúmala postup správy stromov z viacerých hľadísk. Poskytla 

pohľad na dôleţité faktory ktoré ovplyvňujú konečnú podobu virtuálneho sveta. Okrem 

časového a finančného hľadiska sa postup správy stromov špecifikoval aj z pohľadu 

ľudských zdrojov a ich úloh v procese správy. 
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