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Úvod 

Problematika zachycování obrazu, následného vyvolávání a archivace je stará jako 

lidstvo samo. Způsob, jak získávat obraz se vyvíjel od ručního malování obrázků, uměleckých 

obrazů, či prvních fotografií, které vznikaly fyzikálně-chemickou cestou, aţ po fotografie, jeţ 

známe dnes. V převáţné většině se jedná o digitální fotografie. V podstatě by se dalo říci, ţe 

se změnily jen výrobní prostředky a jejich moţnosti pro vytváření obrazové dokumentace 

ve 2D zobrazení. 

Trendem současnosti je zachycování cílového objektu (předmět zájmu v prostoru) jako 

celku. V tomto směru jsou 3D modely nezastupitelné, jelikoţ k tomuto účelu slouţí velice 

dobře. Je nutno mít na paměti, ţe se jedná o sloţitý proces s dílčími procesy. Patří zde 

například: způsoby zachycování objektu, jeho vymodelování a následné přenesení 

do prostředí virtuální reality. 

Oblast virtuálních scénářů je nedílně propojená s herním prostředím, a v neposlední 

řadě téţ se simulátory. Ty jiţ dávno neslouţí pouze pro zábavu, nýbrţ také pro potřeby 

výcviku a školení v různých oborech společnosti. Jako příklad lze zde uvést zástupce 

simulátoru, který byl vyvinut americkou společností Environmental Tectonics Corporation. 

Softwarový produkt slouţí pro potřeby výcviku a školení pracovníků havarijních a nouzových 

sluţeb. Součástí simulátoru jsou různorodé objekty mající vztah k urbanizované společnosti, 

dále moţnosti nadefinovat síly a prostředky ke zvládnutí vzniklých mimořádných událostí 

apod. 

Jedná se jistě o zajímavou pomůcku, a to nejen pro oblast bezpečnostního 

managementu. Její zásluhou se mohou specialisté v oboru školit a vzdělávat bez nutnosti 

reálných cvičení. To vše se děje za pomocí informačních technologií, které v člověku 

vyvolávají iluzi pohybu přímo na místě zásahu. S tím také souvisí nasazovaní sil 

a prostředků, které je potřeba vhodně koordinovat k úspěšnému zvládnutí mimořádné 

události. 

Síly a prostředky, stejně jako okolní prostředí, se nachází ve formě 3D modelů. Ty 

ve virtuálním prostředí mohou plnit specifické funkce (např. hasicí přístroj). Tvorba 3D 

modelu však není snadná záleţitost. Jedná se o sloţitou posloupnost kroků, které jsou náročné 

jak z časového, tak finančního hlediska. Tvorba je náročná také po stránce hardwarové 

a softwarové vybavenosti. Cílem této práce je urychlení a sníţení nákladů samotné tvorby 3D 

modelů. 
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Obrazovou dokumentaci lze rozdělit na 2D (digitální fotografie), „pseudo 3D“ (3D 

technologii se jen přibliţuje) a 3D (skutečné 3D modely). Z tohoto důvodu je práce zaměřena 

na popis jednotlivých druhů technik a představení jednotlivých přístupů obrazové tvorby. 

Podrobně bude pojednáno o 3D technologii. Pro získání praktického vhledu si 

představíme vhodné alternativní (nekomerční) 3D aplikace. Pozornost bude soustředěna 

na moţnosti přípravy a pořizování 3D modelů z digitálních fotografií, pomocí těchto 3D 

nástrojů. Praktická část práce bude zaměřena na objasnění otázky, jaké musí být technické 

vybavení, znalost personálu, eventuálně další pouţití 3D modelů. 

Subcílem je pohled na moţnosti exportu výsledných modelů, jejich pouţití 

ve virtuálních scénářích apod. To proto, jelikoţ se kaţdodenní praxe neobejde bez modelů, 

které konají určitou funkci. 

Cílem praktického pokusu je porovnat 3D přístupy jednotlivých 3D software, 

zhodnotit jejich vhodnost pro pouţití, klasifikovat jejich klady a zápory. V neposlední řadě 

dát doporučení, jaký druh 3D aplikace je pro daný účel vhodný, případně navrhnout zlepšení, 

které by přispělo ke zkvalitnění 3D modelu. 
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1 Rešerše 

Pro získání základního vhledu do této moderní a zároveň sloţité problematiky byly 

v rámci rešerše pouţity a prozkoumány materiály týkající se 2D aţ 3D dokumentace, včetně 

jazyka popisujícího virtuální realitu. 

V rámci přehlednosti bude rešerše segmentována, a kaţdá část stručně okomentována. 

1.1 Dokumentace ve 2D 

V tomto segmentu bylo provedeno nastudování potřebných věcí okolo digitální 

fotografie obecně, i ve vztahu k nouzovým sluţbám. 

KING, J. A.: Fotografujeme profesionálně, 1. vyd. Grada: Praha 2004. ISBN: 

80-247-0998-8 

Publikace se zabývá problematikou digitální fotografie z hlediska technického 

vybavení, technik fotografování a následného zpracování digitální fotografie. Kniha popisuje 

moţnosti, které udělají z běţné fotografie profesionální [1].  

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR 

Na těchto stránkách se nachází informace ohledně obrazové dokumentace jak 

ve vztahu HZS ČR, tak i k Policii ČR [2].  

1.2 „Pseudo 3D“ dokumentování 

Tato část popisuje určité vylepšení 2D dokumentace, které do jisté míry budí dojem 

3D objektu. 

BARABÁŠ, J.: Využití moderních nástrojů pro dokumentování mimořádných 

událostí. VŠB – TU Ostrava, 2009. 39 stran. Bakalářská práce 

Práce hodnotí současný stav vytváření obrazové digitální dokumentace mimořádných 

událostí. Po krátkém úvodu se věnuje problematice digitální fotografie, dále pak stručně 

otázce mimořádných událostí. Zabývá se moderními metodami zpracování a tvorby 
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fotodokumentace, zejména s ohledem na vytváření 3D modelu místa události. Součástí této 

práce je i praktické srovnání klasické fotodokumentace s modely vzniklými v aplikaci 

Photosynth [3] z hlediska času a technického vybavení. Předkládá nutné znalosti 

a doporučené postupy pracovníkům provádějícím obrazovou dokumentaci. V závěru řeší 

problematiku vhodnosti pouţití zmíněného moderního přístupu včetně jeho omezení [4].  

1.3 3D modelování 

Tento úsek obsahuje základní materiály pro východiska z problematiky 3D. 

Projekt ProFORMA: Probabilistic Feature-based On-line Rapid Model 

Acquisition 

Zde se nachází cenné informace, které z technického hlediska vysvětlují princip 

snímání a samotné tvorby 3D objektu. Bohuţel se nikde nenachází k volnému staţení 

samotný program. Bezesporu se však jedná o dobrý návod, pomocí kterého uţivatel získá 

potřebné vědomosti [5].  

Internetové stránky programu Scanetica 3D Scanner 

Na internetových stránkách je moţno bezplatně v reţimu online nahrát fotografie 

a výsledek (3D objekt) vyexportovat. Na těchto stránkách najdeme také návod [6].  

Internetové stránky nástroje AgiSoftStereoScan 

Stránky, kde se nachází samotný nástroj k bezplatnému staţení, popisují práci 

z praktického hlediska, od jeho instalace aţ po vytvoření 3D objektu [7].  

1.4 Jazyk virtuální reality 

V tomto bloku se nachází informace o jazykovém prostředí virtuální reality. 

Internetové stránky portálu Root 

Stránky obsahují nezbytné informace o jazyce pro popis virtuální reality. Obsahují 

krátkou historii a zařazení formátu VRML. Přehledně ukazují moţnosti 3D modelování 
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pomocí programovacího jazyka s výsledným grafickým výstupem a textovým zápisem 

v jazyce VRML [8].  

SERBUSOVÁ, M.: Jazyk VRML 2.0. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005, 

118 s. Bakalářská práce 

Bakalářská práce řeší problematiku jazyka VRML. Přes historii popisuje princip 

fungování a tvorby VRML 3D scén. Tato práce byla vytvořena jako návod pro programování 

ve VRML jazyce [9].  

1.5 Virtuální prostředí 

Tato část pojednává o virtuálním prostředí, ve kterém modely existují nebo jsou v něm 

upravovány. 

POKORNÝ, P.: Blender – naučte se 3D grafiku. BEN – technická literatura: 2. vydání, 

Praha 2009, 288 str., ISBN: 80-7300-244-2 

Publikace se zabývá problematikou programu Blender z hlediska práce s ním. Slouţí 

jako návod, pomocí kterého se dají jak tvořit samotné 3D scény v něm, tak do něj exportovat 

3D objekty a následně upravovat [10]. 
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2 Současný stav 

Fotodokumentace 2D je v dnešní kaţdodenní praxi nejběţnější a nejpouţívanější 

forma prezentování obrazu. S nadsázkou lze i do jisté míry říci, ţe je zastaralá, nedokonalá 

a nedostatečná. Jako argument pro tento silný výrok můţe poslouţit fakt, ţe na fotografii si 

nemůţeme daný objekt zájmu prohlíţet z různých pozic [1, 2].  

V předchozích letech se vyskytla na internetu aplikace Photosynth [3, 14], která 

do jisté míry dokáţe vytvořit z vhodně pořízených digitálních fotografií „rádoby 3D objekt“.  

Budoucností jsou však bezesporu 3D modely, které koncovému uţivateli dávají iluzi 

skutečného objektu, na který můţe pohlíţet ve virtuálním prostředí z mnoha úhlů. Objekt pak 

tvoří ucelený pohled, nikoliv jen „puzzle“ objektu. Americký simulátor ADMS [26] 

(Advanced Disaster Management Simulator) je důkazem toho, jak velice nákladná 

(po finanční stránce) tato záleţitost je. Cena se odvíjí od sloţité tvorby 3D modelů, 

přes vkládání modelů do virtuální reality, ve které se pak dále musí zajistit, aby modely 

interagovaly a plnily specifické funkce. Toto nese notnou spotřebu času.  

Bylo zmíněno, ţe tato problematika je velice náročná (finančně, časově i kvalifikací 

personálu), nicméně existuje moţná alternativa pro tvorbu 3D modelů. Tento alternativní 

pohled spočívá ve vyuţití volně staţitelných programů a aplikací (freeware) nebo aplikací 

online prostřednictvím webového prohlíţeče a internetového rozhraní. 

A právě tento alternativní pohled pořizování 3D objektů je předmětem zájmu této 

diplomové práce. 

V této kapitole bude objasněna rozdílnost přístupu tvorby obrazové dokumentace 

v 2D, „pseudo 3D“ a 3D. 

2.1 2D dokumentace 

Oblast digitální fotografie zahrnuje snímání fotografických snímků tzv. digitálním 

fotoaparátem (kamerou), jejich zpracování na počítači a následné vytištění snímků na tiskárně 

připojené k počítači či ve fotosběrně. Výhody digitálního fotografování jsou zřejmé na první 

pohled. V procesu digitální fotografie je od prvotního pořízení snímku aţ po jeho výstup 

moţné provádět operace, které by nikdy s klasickým fotoaparátem na film nebyly moţné 

[1, 4, 11, 12]. 
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2.1.1 Proces vzniku digitální fotografie 

Celý proces fotografování prostřednictvím digitální fotografie je velmi jednoduchý. 

Na obrázku si lze povšimnout, jak celý proces vypadá [1, 4]. 

Obrázek 1: Vznik 2D dokumentace [4] 

V první fázi se pořídí digitálním fotoaparátem snímek. Ten se pak přehraje do počítače 

a po následném zpracování se buď vytiskne na papír, nebo např. po internetu pošle 

do fotolaboratoře ke zhotovení klasické fotografie. V celém tomto procesu není přítomnost 

počítače v zásadě nutná. Je totiţ moţné nechat snímky přímo z fotoaparátu vyvolat 

ve fotolaboratoři [4]. 

2.1.2 Fotografie – technická náročnost na hardware PC 

Počítač (PC, notebook, netbook, smartphone apod.) je srdcem digitální temné komory. 

Manipulace, jeţ se provádí s fotografiemi, klade na PC poměrně vysoké nároky, obzvláště 

kdyţ se pracuje s fotografiemi s velkým rozlišením. Při nedostatečně výkonném hardware 

bude práce s fotografickými snímky značně pomalá. 
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Pro názornost je níţe uvedena tabulka, která v dnešní době tvoří jakési nutné minimum 

[1, 4]. 

Tabulka 1: Technická náročnost na hardware PC [1] 

Hardware Minimum 

Procesor Pentium II 

RAM 96 MB 

Místo na HDD 500 MB volných 

2.1.3 Možnosti digitálního fotografování 

 Okamţité prohlédnutí vyfotografovaný snímků 

 Úprava pořízených fotografií 

 Pouţití snímků pro libovolný výstup zvolený uţivatelem 

 Snadná a finančně přijatelná archivace 

Drtivá většina současných digitálních fotografických přístrojů umoţňuje fotky ihned 

po získání prohlédnout na miniaturním LCD displeji a případně upravit nebo okamţitě 

smazat. 

Jelikoţ po vyfotografování můţete snímky nahrát do počítače (ať pomocí USB 

datového kabelu nebo pomocí SD či micro SD karet), je moţné s nimi v počítači dále 

pracovat – retušovat je, ostřit, provádět výřezy apod. 

Snímek v digitální podobě je moţné vytisknout na jakékoliv tiskárně ve zvolené 

kvalitě. Pak zde existuje moţnost, nechat je ve většině fotolabech (dnes jiţ běţně) převést 

na klasickou fotografii, vytvořit z nich na plotter-u plakáty formátu A0 apod. To by opět 

s klasickou fotografií nebylo tak jednoduché, o všem ne nemoţné. 

Díky tomu, ţe snímky jsou v digitální podobě, lze je snadno archivovat. Na jednom 

CD (nemluvě o DVD) tak mohou být např. kompletní fotodokumentace [1, 4]. 

2.2 „Pseudo 3D“dokumentace 

Toto atypické pojmenování bylo zvoleno z důvodu rozlišení od 3D. Tento typ 

dokumentace vychází z 2D digitálních snímků fotoaparátů, avšak v konečném výsledku 

nevytvoří 3D model v pravém slova smyslu. Nejznámějším představitelem v této oblasti je 
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bezesporu produkt společnosti Microsoft, který nese označení Photosynth [3, 14]. Tato 

aplikace byla nosnou částí mé bakalářské práce [4], proto zde bude uvedeno její představení 

a několik důleţitých informací.  

Aplikace Photosynth 

Aplikace Photosynth pouţívá digitální fotografie uţivatelů k utvoření trojrozměrného 

pohledu na předmět (lokalitu, místo, krajinu, budovu, atp.). Mezi snímky lze plynule 

přecházet, zoom-ovat (přibliţovat) detaily nebo obcházet ve 360
0
 panoramatech. V nadsázce 

lze říci, ţe se jedná o vhodné poslepování 2D snímků, které se do jisté míry jeví koncovému 

uţivateli svým rozhraním ve „3D prostředí“ jako 3D model. 

Uţivatel však musí poskytnout aplikaci jedinou a zásadní věc, tj. sadu digitálních 

fotografií. Vše ostatní zařídí jiţ aplikace Photosynth, která běţí jako samostatná aplikace 

a jako plug-in pro prohlíţeče Internet Explorer a Mozilla Firefox [3, 4, 14]. 

Synth – produkt aplikace 

Zjednodušeně lze říci, ţe je synth jakýsi trojrozměrný model vytvořený na základě 

fotek jedné určité lokality, jak je patrno na obrázku 2. Pokud například nafotíme dvacet fotek 

objektu z různých míst a úhlů, aplikace obrázky zanalyzuje a bude na nich hledat společné 

body. Na základě nich, měnící se perspektivy, mimo jiné SIFT (Scale-Invariant Feature 

Transform) algoritmu a stereofotogrammetrie je moţné rekonstruovat 3D model dané lokality. 

Tento trojrozměrný virtuální prostor pak slouţí jako galerie pro skutečné fotografie. 

Pomocí myši, navigačních ikonek, kurzorů nebo kolečka pak můţe uţivatel mezi fotkami 

přepínat, přibliţovat je, ve specifických případech pak i prohlíţet objekty „kolem dokola“. 

Společnost Microsoft tímto otevřela všem uţivatelům moţnost nahrávat vlastní 

fotografie (aţ do celkové kapacity 20 GB zdarma) a vytvářet vlastní synth-y. Kromě toho ale 

spolupracuje s dalšími organizacemi a společnostmi.  

Pro vytvoření nového synth-u je potřeba  pořídit několik desítek digitálních záběrů 

z různých úhlů. Ideální je pokud moţno obkrouţit kaţdý objekt po několika kruţnicích 

o stálém poloměru. 

Na obrázku níţe je pro názornou ilustraci přiloţen snímek, který zachycuje vzniklý 

synth [3, 4, 14]. 
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Obrázek 2: Ukázka synthu [4] 

Přihlášení 

Pro přihlášení do aplikace Photosynth je zapotřebí zřídit účet (je bezplatný) Microsoft 

Live ID, který slouţí i pro přístup k dalším sluţbám (Hotmail, Live Spaces apod.). Dále pak 

nainstalovat samotnou aplikaci, která umoţňuje uţivatelům skrze prohlíţeče (Firefox 

a Internet Explorer) prohlíţet synth-y a vytvářet synth-y vlastní. Po nainstalování a přihlášení 

se uţ mohou nahrávat vlastní synth-y. Jednoduše lze vybrat snímky (klidně s upravenými 

barvami a kontrastem, ale neořezané), které mají být vloţeny. Čím více snímků a čím vyšší 

velikost, tím déle bude trvat hledání „překryvů“ a konstruování 3D scény. Poněkud 

překvapivé je, ţe k počítání dochází v našem počítači a ne na straně serveru. Na druhou stranu 

se tím určitě šetří mnoţství přenesených dat. Propočet ale rozhodně není rychlou záleţitostí 

[3, 4, 14]. 

 

Techniky fotografování pro aplikaci 

Pro potřeby aplikace Photosynth je zapotřebí vyfotografovat statické předměty, 

objekty apod. Dále pak myslet vţdy na to, aby se fotografie navzájem překrývaly. Aplikace 

má problémy se zpracováním lesklých ploch, proto je zapotřebí se při focení vyhýbat všemu 

co se leskne a jednotvárným objektům. Na následujícím obrázku je znázorněno, jak by se 

mělo fotografovat. 
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Obrázek 3: Správná technika focení [3] 

Jak bylo uvedeno výše, aplikace nemá ráda (nezpracuje) lesklé plochy. A krom toho 

by se měly fotky vzájemně překrývat. Na dalším obrázku je ukázáno, jak by fotografování 

vypadat nemělo [3, 4, 14]. 

Obrázek 4: Nesprávná technika focení [3] 

Technické požadavky pro hardware 

Práce s aplikací vyţaduje adekvátně vybavený počítač, jelikoţ jde téměř o 3D 

technologii. Hardwarové poţadavky by dnes nicméně měla splňovat většina současných 

počítačů. 

Obecně lze říci, ţe čím bude PC lépe technicky vybaven, tím bude program rychlejší, 

jelikoţ výpočty probíhají na uţivatelském počítači [3, 4]. 
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Tabulka 2: Přehled hardwarových poţadavků [3] 

Hardware Minimum Doporučeno 

Paměť RAM 256 MB 1 GB 

Grafická karta VGA  64 MB VGA nad 64 MB 

Jiné DirectX 6 DirectX 7 a vyšší 

2.3 3D dokumentace 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, 3D dokumentace, pod kterou si lze představit 3D 

modely, je záleţitost relativně nová a lukrativní [13]. 

Existence samotných 3D modelů by byla nesmyslná, proto jsou 3D modely 

umisťovány do virtuální reality, kde tvoří prostředí, které se podobá tomu skutečnému. 

Jedním z představitelů, který je simulátorem pro bezpečnostní management (výcvik, školení 

atp.) je program ADMS [15] (Advanced Disaster Management Simulator). Jedná se 

o rozvinutý simulátor managementu katastrof, který je interaktivní simulací virtuální reality 

pro trénink velitelů na místech nehod a týmů managementu katastrof na všech úrovních, a to 

přímo z místa operací mimo scénu koordinace a plánování. 

Představuje v podstatě simulátor pro management v oblasti nouzových sluţeb. Lze si 

v něm nadefinovat incidenty, fyzikální podmínky pro zásah, síly a prostředky. 

Hlavní výhodou tohoto simulátoru je reálnost. Lidé, vozidla a fyzikální podmínky 

prostředí jsou věrohodně zobrazeny. Pro ilustraci jsou přiloţeny obrázky, na kterých lze vidět 

modely sil a prostředků při vykonstruovaných virtuálních zásazích [25]. 
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Obrázek 5: Síly a prostředky ve 3D [26] 

 

Obrázek 6: Nouzové sluţby na místě dopravní nehody [26] 

Bohuţel stinnou stránkou tvorby 3D modelů je jejich náročnost, a tím i jejich cena. 

Nemluvě o ceně simulátoru americké produkce [15]. 

V následujících kapitolách bude řešeno vše okolo teorie i praxe, jeţ souvisí s tvorbou 

3D modelů. 

2.4 Schéma problematiky 3D 

V této části je nutno připomenout, ţe je pořizování 3D modelů jakýsi mezi-proces, 

který má své místo ve sloţitém hierarchickém členění, které lze schematicky a zjednodušeně 

vyjádřit. 
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Schéma 3D procesu 

V následujících řádcích bude objasněna sloţitost celé problematiky. Schéma procesu 

si lze zjednodušeně představit v následujících krocích například takto: 

1. Problém 

2. Fotografování objektu 

3. Softwarový nástroj k tvorbě 3D 

4. Tvorba 3D 

5. Export 3D objektu 

6. Upravení 3D modelovacím softwarem 

7. Vizualizace objektu 

Problém 

Zásadním problémem je uţivatelem zvolený vhodný předmět nebo objekt proměnit 

na 3D objekt. Jiţ v této části je nutno pamatovat na to, ţe by měl být zvolený předmět zájmu 

pokud moţno matematický přijatelný (obsahovat hrany). 

Fotografování objektu 

Této části se věnuje sekce 2D dokumentace. Leč je zapotřebí mít na paměti, ţe zde 

budou platit obdobná pravidla jak v aplikaci Photosynth [3, 4]. 

Softwarový nástroj pro tvorbu 3D 

Jedná se o nástroje, které vytváří 3D modely z fotografií. Těchto SW existuje celá 

škála, avšak tato práce je zaměřena na bezplatný (pro přehlednost plně dostačující) software, 

který dokáţe zpracovat fotografie a vytvořit 3D model [5, 7, 20].  

Tvorba 3D 

Tvorba 3D patří mezi hlavní nosnou část, o které bude pojednáno v následujícím textu. 

Export 3D objektu 

Tento blok si klade za cíl vytvořený 3D model exportovat do formátu (pro 3D 

počítačovou grafiku dat), jenţ je podporován simulátorem, virtuálním prostředím. Export je 

důleţitý i pro následné doopravení v modelovacím 3D SW. Toto umoţní dále s objektem 

pracovat. 
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Upravení 3D modelovacím SW 

Proč nadále upravovat 3D modely? Protoţe po vytvoření 3D objektu není bohuţel 

model finálně dokonalý, aby se mohl ihned pouţít pro vizualizaci např. v simulátoru. 

Vytvořené 3D modely mohou často vykazovat nedostatky, které se koncovému uţivateli 

nelíbí. Mezi tyto omezení patří kupříkladu části, které by se měly otáčet, dále chybějící nebo 

nevhodně vytvořená textura, pouze část objektu apod. Pro tento případ zde naštěstí existuje 

moţnost dodatečné úpravy ve vhodném 3D SW (např. bezplatný Blender). Můţe se jednat 

o doopravení lidské postavy nebo částí, které by se měly pohybovat [10, 17]. 

Vizualizace objektu 

V této části se objekty jiţ nacházejí ve virtuální realitě, kde mají své pevné místo. Tam 

plní různé úkoly, kterými se přibliţují skutečným předmětům a objektům. 

2.5 Dílčí závěry k obrazové dokumentaci 

Z předchozích odstavců lze vysledovat, ţe 2D dokumentace je poměrně levnou, 

rychlou a nenáročnou záleţitostí, která však neumoţňuje vidět předmět komplexně. 

Photosynth poskytuje do jisté míry „upgrade“ 2D technologie, avšak se pouze 3D technologii 

přibliţuje, ale je relativně ještě jednoduchý a pro uţivatele lehce naučitelný. Bohuţel 

do virtuální reality nelze synth-y přenášet, a tak nezbývá neţ se soustředit na tvorbu 3D 

modelů ve správném slova smyslu [1, 3, 4]. 

V následujících kapitolách se bude velká část věnovat objasňování tvorby 3D, 

od pořízení prvotních snímků aţ po finální 3D produkt. 

Na problematiku bude pohlíţeno z hledisek času, financí, pouţitého HW a SW 

a moţného školení. 

V  tabulce 3 je učiněno krátké shrnutí, které porovnává (podobně jako recenze 

na mobilní telefony) tři moţnosti obrazové dokumentace (2D, „pseudo 3D“ a 3D). Stejně jako 

ve zmíněné recenzi pro mobily je učiněno hodnocení kladů a záporů (to bude hodnoceno jako 

ve škole známkami od 1 do 3). 

Pro větší názornost bude v tabulce 4 u kaţdého zástupce vizuální dokumentace uveden 

jeden zástupce ve formě obrázku. 
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Tabulka 3: Shrnutí tří moţností obrazové dokumentace 

Pozn.: hodnocení odpovídá známkování jako ve škole (1 = nejlepší a 3 nejhorší); 

Tabulka 4: Grafické srovnání obrazové dokumentace 

Druh obrazové dokumentace v obrazech 

2D „pseudo 3D“ 3D 

 

Obrázek 7: Fotografie keře 

 

 

Obrázek 9: 3D model auta 

[26] 

 

Dílčí závěr 

Klasická digitální fotografie vyniká převáţně svou jednoduchostí a finanční stránkou, 

tím však její klady končí. „Pseudo 3D“ dokumentace je lepší variantou klasické fotky, ale 

v porovnání nenabízí moc výhod. Naproti tomu 3D technologie nabízejí náhled na objekt 

zájmu v 360 stupních a do jisté míry nahrazují abstraktní představování lidí. Jejich nevýhodou 

je technická, finanční a uţivatelská náročnost. 

 
Parametr 

Druh obrazové dokumentace 

2D „pseudo 3D“ 3D 

1.  Snadnost pořízení druhu dokumentace 1 2 3 

2.  Rychlost pořízení 1 2 3 

3.  Náročnost na HW 1 2 2 

4.  Náročnost na SW 1 2 2 

5.  Ucelený pohled na objekt zájmu 3 2 1 

6.  360 stupňové otáčení v PC 3 2 1 

7.  Finanční náročnost 1 2 3 

8.  Závislost na síti internet při tvorbě 1 3 2 

9.  Moţnost exportu 2 3 1 

10.  Následné zinteraktivnění výtvoru 3 3 1 

Obrázek 8: Ukázka synthu 

[4] 
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3 Teorie pořizování 3D modelů 

Vytvoření interaktivního prostředí (scénáře) se neobejde bez 3D objektů. Problematika 

tvorby modelů je náročná z hlediska matematiky pro svou sloţitost. Tato část pojednává o 3D 

modelech v obecné rovině. Zároveň se pokouší sjednotit přístupy a poskytnout ucelený 

pohled. V této kapitole je popisována problematika týkající se teorie pořízení 3D modelů. 

Zabývá se celkovou rekonstrukcí předmětu. Pokoušíme se hledat cestu, která umoţní zlevnit 

nasazování těchto nástrojů a zpřístupnit celou technologii. Důvod je prostý, poněvadţ 

komerční tvorba 3D modelů je velice drahá, pro praxi nedostupná. 

Avšak moţnou alternativu tvoří nekomerční SW (freeware) pro namodelování 

předmětů v prostoru. Bezplatné SW vynikají především nulovými náklady na pořízení. Avšak 

je nutno říci, ţe se jedná o programy vykazující určité nedostatky, které se mohou projevovat 

například sloţitostí, stabilitou programu nebo nekompatibilitou formátů. Pro školní účely 

a vhled do problematiky, však bohatě dostačují. 

Jako zástupce pro získání základního povědomí v této problematice, byl pro tento účel 

zvolen projekt ProFORMA, jenţ je pravděpodobnostně, tvarově zaloţený, pracující v on-line 

reţimu a slouţící pro rychlé získání modelu.  Vedle projektu ProFORMA existuje například 

SW jako: Autodesk PhotoFly, Beyond, Agisoft PhotoScan, Agisoft StereoScan, Wiggle 

Stereoscopy, Scanetica 3D Scanner, Insight3d apod. [5-7, 16, 20, 23, 25]. 

Běţná (off-line) modelová rekonstrukce se skládá z fáze sběru snímků a fáze pomalé 

rekonstrukce, coţ vyţaduje mnoho času k ověření modelu, pořízeného z obrazového sledu 

(sekvence). Tento nový modelový systém pro pořizování, který se jmenuje ProFORMA, 

generuje 3D model v on-line reţimu ihned, jakmile je sesbírána vstupní sekvence snímků. 

Uţivatel otáčí předmětem před nehybnou kamerou. Částečný model je zrekonstruován 

a zobrazen v uţivatelském rozhraní pro případnou kontrolu. Modely jsou rychle vytvořeny 

díky Delaunay-vě triangulaci bodů, které jsou získány z on-line struktury odhadu pohybu 

[5, 24]. 

Ujasnění pojmů 

Převáţně tato teoretická část práce bude velice bohatá na nejrůznější zkratky, proto 

existuje za závěrem jejich seznam. Dále se zde bude hovořit o objektu, avšak se nejedná 

o objekt typu budova, nákladní vozidlo apod., nýbrţ o předměty. Velikost předmětu je 
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omezena, jelikoţ uţivatel tímto předmětem musí pohybovat před nehybnou kamerou 

na podloţce. 

3.1 Úvod do teorie pořizování 3D modelů 

V prvé řadě je nutno si uvědomit, ţe 3D modely mají rozsáhlou škálu vyuţití pro 

počítačovou vizi, avšak samotná tvorba těchto modelů můţe být pro tento úkol nejen časově 

náročná. Existuje mnoho automatizovaných i polo-automatizovaných 3D technik 

rekonstrukce [5]. 

Aktuální metody mají různé nedostatky, coţ znamená, ţe mnoho 3D modelů vysoké 

kvality je vytvořeno pouţitím pracných intenzivních metod nebo zcela ručně. 

3.1.1 Off-line metody rekonstrukce 

Off-line metody [27, 28] pro tvorbu 3D objektů inklinují k tomu, aby vytvořily vysoce 

detailní a přesné 3D rekonstrukce, avšak tato vysoká úroveň detailů obvykle bývá předzvěstí, 

ţe se bude jednat o výpočetně nákladnou záleţitost (a tím také i finančně drahou). Za zmínku 

stojí i fakt, ţe tím pádem nemohou fungovat v obnovovacím kmitočtu. To znamená, ţe 

posloupnost rekonstrukce musí být rozčleněna na dvě fáze: obrazovou sekvenci nebo sběr 

videa (rychlá fáze) a zpracování v off-line módu (pomalá fáze). 

Po absolvování obou fází se model získá. Jestliţe je v tomto stupni zjištěno, ţe se 

jedná o nesprávně zrekonstruovaný model, pak se dodatečné snímky, či celá video-sekvence 

musí pořídit znovu (zdlouhavé stádium rekonstrukce se pak opět zopakuje). Toto můţe zabrat 

několik iterací (opakování) a trvat mnoho hodin neţ se získá přijatelný model. 

3.1.2 On-line metody rekonstrukce 

Unikátní systém ProFORMA rekonstruuje objekt v reţimu on-line. To dovoluje 

uţivateli zajistit kvalitu vstupní sekvence během sběru (pořizování snímků) a následného 

získání nových zobrazení, které jsou zaloţeny na aktuálním stavu modelu [5]. 

Požadavky objektových systémů 

Systémy objektové rekonstrukce vyţadují, aby se objekt zájmu (předmět) dělil na 

úseky, které budou v dalším kroku vymodelovány na pozadí. Nejjednodušším způsobem je 
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pouţití černého pozadí, ačkoli to omezuje modelování samotného prostředí. Další moţností je 

uplatnit barevnou členitost, avšak ta vyţaduje pečlivě vybraný parametr pro ladění. Tato 

barevná členitost v kombinaci s objemovým grafickým průřezem [29] je zdrojem pestrosti. 

Nicméně je na druhou stranu velmi výpočtově sloţitá. 

Členitost objektu 

Původní model [30] či uţivatelská úloha na vstupu [31] můţe být také uţita pro 

podporu tvorby členitosti. Tyto metody jsou obvykle příliš časově zdlouhavé a pracné 

(intenzivně) pro oblast on-line systémů. Běţně je tato členitost velice sloţitá, protoţe objekt 

zůstane na stejném místě v kontrastu k pozadí, zatímco kamera se pohybuje dokola, aby 

mohla pořizovat snímky. Pro snadnější členění je lepší si zvolit situaci, ve které je kamera 

pevně a nehybně ukotvena a pouze se pohybuje předmětem dokola (to je úloha obsluhy) [5]. 

3.1.3 Přehled systému rekonstrukce 

Existuje celá řada systémů na bázi real-time-ové a on-line rekonstrukce. 

V následujících kapitolách budou uvedeni někteří zástupci. 

Systém užívající projekci projektoru 

Systém [32], který uţívá projektor k tomu, aby projektoval soustředěné světlo na bílý 

netexturovaný objekt. Toto se děje s pouţitím černé rukavice v kontrastu k černému pozadí. 

Pouţití černého pozadí, černé rukavice a projektoru se jeví jako méně vhodné. Stejně tak i 

neschopnost systému namodelovat texturované (dekorativně upravované) objekty. 

Plochý systém rozkladu 

Plochý systém rozkladu [33] je schopnen produkovat 3D modely městských prostředí 

v reálném čase. Avšak je zde poţadována sada čtyř kamer. Dále je nutno počítat s vybavením 

jako je GPS (Global Positioning System) a INS (Inertial Navigation System) měřící techniky 

pro odhadování pozice. 

SLAM systémy 

Zvláštní skupinou jsou monokulární SLAM (Simultaneous Localization And 

Mapping) systémy [34-37], které upraví plochu tak, ţe rozptýlí mapy bodových mraků v real-

time, avšak pouze řídce, a tak se nevytvoří zcela husté modely. 
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Jiný on-line systém [38], jenţ je zaloţen na SLAM, pro produkování barevně polo-

hustého bodového mraku scénáře, se (záměrně) vyhýbá zhotovení, které zjednodušuje bodový 

mrak do geometrického modelu. 

Systém okrajových modelů 

Systém je zaloţen na metodě [39], která realizuje okrajové modely přes jednoduché 

okrajově-základní objekty. Toto se odehrává v sériích, které jsou zaloţeny na sledování 

podobného jevu jako u myší, mezi kterými probíhají vzájemné interakce (a ovlivňování), ke 

kterým dochází při jejich reálném krmení. Stopování videa [40] je schopno produkovat 3D 

modely z videa skrze uţivatelské interakce s myší. Nicméně video musí být předzpracováno 

pro pouţívání struktury a studie pohybů [28, 41]. Vzájemná ovlivňování musí být vykonána 

na „zmrazených“ obrazech, která omezují systém k off-line operaci. 

3.2 Projekt ProFORMA 

Projekt ProFORMA je jediný zcela plně-automatický systém, který dokáţe 

zrekonstruovat upravovaný a texturovaný model z objektu způsobem on-line a to pouze 

uţitím kamery (fotoaparátu,webkamery) a příslušného hardware [5]. 

3.2.1 Možnosti systému 

Systém ProFORMA umoţňuje získat texturované 3D modely v on-line reţimu 

v rekordním čase (jen okolo minuty). Modely jsou zrekonstruovány dost rychle na to, aby 

poskytly uţivateli zpětnou vazbu v podobě náhledu. Obsluze nic nebrání v integraci 

s objektem, který je track-ován (sledován) robustním způsobem pomocí metody, která přímo 

uţívá částečného modelu. Prostředí (okolí) rekonstrukce není omezeno ateliérem (studiem) a 

umoţňuje texturovaným objektům modelů, aby byly získány pouţitím jediné kamery a 

hardwaru. 

Rychlá rekonstrukce 

Rychlá rekonstrukce je umoţněna uţitím nového rekurzivního (vratného) algoritmu 

pro řezání, zaloţeného na pravděpodobnostním propočtu čtyřstěnu. Ten funguje na bází 

viditelnosti pozorovaných rysů (vlastností), která slouţí pro rychlé získání povrchového 

modelu z objektu. Části objektu, které ještě nebyly systémem nasnímány, jsou uţivateli 
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signalizovány. Ten pak můţe s objektem dále manipulovat, a tím pádem poskytnout nové 

pohledy. 

Pokusným objektem byl v tomto projektu stěţejně uţit model kostela [5], jelikoţ je 

kostel sloţitý geometrický útvar. 

 

Obrázek 10: Model kostela v ProFORMA [22] 

Částečný model 

Označení částečný neboli také dílčí model se pouţívá jako pojem pro vznikající 3D 

model v projektu ProFORMA. Pro pochopení je přiloţen obrázek níţe [5]. 

 

Obrázek 11: Částečný model rekonstrukce [22] 
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Prostředí 

Hovoříme-li o tvorbě 3D modelu, musíme si uvědomit, ţe existují dvě prostředí. Jedno 

je fyzické, odkud je předmět snímán kamerou a druhé virtuální. V tom virtuálním vidíme, jak 

se model rekonstruuje. Jako názorný příklad slouţí obrázky obou prostředí níţe. 

Obrázek 12: Vlevo je model fyzický a vpravo virtuální [5] 

3.3 Princip fungování systému 

Jedná se o on-line systém, jenţ slouţí pro rekonstrukci modelu a to za předpokladu, ţe 

je videokamera (fotoaparát) pevně ukotvena. Obsluha systému pohybuje texturovaným 

předmětem před kamerou. Tím umoţní předmět orientovat tak, aby všechny jeho části (včetně 

základu) mohly být nasnímány a následně vymodelovány. 

3.3.1 Počáteční podmínky 

Ţádné počáteční podmínky o předmětu nejsou systému známy, stejně tak i předešlé 

informace. Co je, však důleţité je to, ţe objekt musí být dostatečně texturovaný. Dílčí model 

se začne budovat, jakmile začne uţivatel otáčet modelem před kamerou. To vše se děje se 

samozřejmostí okamţité odezvy uţivateli o stavu rekonstrukce v podobě náhledu [5]. 
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3.3.2 Video-sekvence pro track-ování 

Při track-ování předmětu pro rekonstrukci, je velmi výhodné pouţít spíše video-

sekvenci neţ obrazovou sekvenci. Vyuţívají se při ní malé mezi-rámcové pohyby 

ve vysokých obnovovacích kmitočtech. V rámci rekonstrukce poskytuje prostorově uzavřené 

video rámcově velmi malou 3D informaci. Zatímco přidávání snímků je pro rekonstrukci 

systémově náročné. Je to nutné pro ovládání komplexní úpravy svazku, které narůstá O (n
3
) 

s počtem snímků uţívaných [41, 42]). Proto je zvolen druhý thread-ový klíčový snímek, který 

je zaloţen na přiblíţení se separátnímu track-ování a rekonstruování thread-u [42]. 

Video-vstup scény 

Track-ovaný thread vytváří video-vstup pro scénu a propočítává polohu kamery, která 

je vztaţena k objektu v obnovovacím kmitočtu. Také sleduje pozici 2D obrazových rysů 

(prvků), které se drţí přísnými fyzickými omezeními pohybu (bipolární omezení). Při detekci 

dostatečně vysoké rotace dojde k pořízení klíčového snímku. 

3.3.3 Generování částečného 3D modelu 

Poté následuje rekonstruování thread-u, které generuje částečný 3D model objektu. 

Tento model je poslán zpět do tracker-u, pro poskytnutí dostatečné strukturální informace, 

která můţe být během track-ování (sledování) pouţita. Částečný model je také vyuţíván pro 

vizualizaci v systému, aby uţivateli ukázal stav rekonstrukce s umístěním modelu. Pozice 

předmětu, jenţ je získána z track-ování thread-u se průběţně aktualizuje. Obsluha poskytuje 

systému odezvu tím, ţe sleduje vizualizaci a manipuluje s objektem, čímţ poskytuje nové 

náhledy [5]. 

Vývojový diagram činnosti systému 

Obrázek 10 znázorňuje schéma systému. Model, se kterým pohybuje uţivatel před 

nehybně uchycenou kamerou, je snímán kamerou. Klíčové snímky jsou vyhodnocovány a na 

základě nich je vytvářen částečný 3D model, který je uţivateli zobrazen na monitoru ve 

virtuálním prostředí. 
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Obrázek 13:Vývojový diagram činnosti systému [5] 

3.4 Track-ování předmětu 

Track-ování (sledovávání) thread-u (niti) se uskutečňuje pomocí 6 DOF (Six Degrees 

Of Freedom) pozice kalibrované kamery a stanovuje se tak nový prvek stop pro sestavení 

nevymodelovaných částí objektu. Toto vyţaduje síť trojúhelníků částečného modelu 

z rekonstrukce thread-u, právě tak, jako seznam orientačních bodů. Pozice pro sledování je 

provedena pouţitím metody [43], která pouţívá splynutí (fůzi) páru bodových stop, namísto 

splynutého bodu a lineární stopy. Nová vlastnost stop na aktuálně nevymodelovaných částech 

objektu je pořízena z 2D tracker-u, který pouţívá bipolárních omezení [5]. 

 

Obrázek 14: Zobrazení track-ování [5] 
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3.4.1 Robustní bodový stopař 

Robustní bodový stopař sleduje přechodné vlastnosti (rysy) spojené s 3D umístěním 

z rámu (konstrukce) na rám. Operuje na rámech Hn, kde Hn je polovina-vybraných z video-

rámců (snímků) In. Pro maximálně nepotlačené FAST (Fully Automated Storage Tiering) rysy 

FNM (Hn-1), jeţ jsou vzaty z posledního sledovaného snímku. 3D umístění jsou vypočítány 

kříţícími se paprsky, jeţ jsou vrhány od poslední kamerové pozice síťovým modelem.  

Hlavními deskriptory (popisovači) je 16-pixelových (bodových) kruhů intenzity. Ty 

jsou postaveny naproti nemaximálním vlastnostem FNM (Hn), které jsou vzaty z aktuálního 

snímku pomocí SSD (Sum of Squared Differences) porovnání. Výsledné 2D – 3D shody jsou 

uţívány pro odhad aktualizovanou kamerovou pozicí pouţívanou PROSAC (Progressive 

Sample Consensus) robustní technikou [44] odhadu s tří bodovým pózovým algoritmem [45]. 

3.4.2 Bezodchylkový bodový stopař 

Jedná se o prvotní bodový stopař, který snímá robustně velké pohyby, bohuţel tím 

však dochází k časovým odchylkám. Z tohoto důvodu se chyby hromadí v konstrukci pro 

stavbu modelu. Poloha se získává z prvního stopaře a pouţívá se jako výchozí pro druhý 

bodový stopař. Ten jiţ není robustní pro velké pohyby, avšak není uţ tak náchylný ke vzniku 

odchylek. Tento stopař pracuje u reprojekce s viditelnými mezníky v modelu, které promítá 

do aktuálního obrazu In. Viditelnost je určená kříţícími se paprsky z kamery k mezníkům 

s trojúhelníky v modelu. 

Mezník Lk 

Kaţdý mezník Lk odpovídá FAST (Fully Automated Storage Tiering) vlastnostem F 

(In) vytaţený z aktuálního obrazu In, které jsou uvnitř jeho 10 pixelových paprsků. 

Neprojektované pozice jsou ty s nejniţšími SSD (Sum of Squared Differences). Deskriptory 

(popisovače) jsou nastaveny v rozmezí 5 x 5 a rozdílnost je normalizována obrazovou 

intenzitou záplat. Oběh se normalizuje zarovnáním záplaty směrem do nejsilnějšího 

rozmazaného sklonu kolem příslušného rysu. Deskriptor pro Lk je vybrán tak, aby se objevil 

mezník v klíčovém snímku s nejbliţším kamerovým oběhem v aktuální kamerové pozici, Kc 

(Lk). 
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Vybrání páru 

Vybrání porovnávaného páru se provádí tak, ţe hlavní F (In)i odpovídá Lk je 

v obráceném směru umístění vlastnosti v Kc (Lk) uvnitř 10 pixelových paprsků mezníku v Kc 

(Lk). Rys úspěšně odpovídá mezníku pouze tehdy, jestliţe deskriptory navzájem mají nejniţší 

SSD při porovnání v obou směrech a jsou pod prahovou hodnotou. Kvůli neúplné existenci 

modelu, můţe být viditelná informace nesprávná (například zpočátku ve vydutostech), proto 

jsou mezníky v nejbliţších třech klíčových snímcích neprojektovány do aktuálního obrazu. 

Porézní odhady 

Jakmile jsou snímáním získány robustní M-odhady (porézní) s vlivnou Tukey-ovou 

funkcí [46], která se uţívá pro minimalizaci projekční chyby mezníků s optimalizací 

kamerové pozice. Kamerová pozice je parametrizována jako článek Lie skupiny [47]. Jedná 

se o skupinu přísných tělesných transformací v prostoru. Odvození reprojekční chyby se děje 

s ohledem na pozici kamery. 

Jakobián je vypočítán vzhledem k tečnému prostoru 6rozměrové Lie algebry. Pouţitím 

pózového odhadu v prvním snímaném stupni je uţito jako východiska a iterování dovoluje 

přesný robustní poziční odhad k získání. Společnou kombinací dvou stupňů sledování, tímto 

popisovaným způsobem, umoţňuje systému sledovat objekt přes rozsáhlé pohyby bez 

následků, které by přinášela odchylka [5]. 

3.4.3 2D stopař 

Stejně jako je sledována poloha kamery a pozice 3D orientačních bodů, je také 

poţadováno sledování thread-u. Slouţí to k odhalení a sledování nových vlastností v objektu 

určeného k rekonstrukci. To je dosaţeno sledováním vlastností, které se řídí bipolární 

geometrií mezi aktuální kamerovou pózou a pózou posledního klíčového snímku. Základní 

matice E, je vypočítána z relativních poloh kamer [48]. 

FAST rysy 

Maximálně nepotlačované FAST (Fully Automated Storage Tiering) rysy z posledního 

klíčového snímku, FNM (Kj), které neodpovídají existujícímu orientačnímu bodu, jsou 

srovnány s FAST vlastnostmi v aktuálním snímku F (In). Porovnání je omezeno uvnitř 10 

pixelových paprsků naposledy viděné polohy. S popisovači je znova proveden v rámci 5 x 5 

oběh. Průměr a rozdíl normalizují záplaty. Jestliţe vlastnost F (In)i odpovídá FNM (Kj)k a F (In)i 
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leţí uvnitř prahové hodnoty vzdálenosti od epipolární dráhy obsaţené v FNM (Kj)k, porovnání 

je přijato jako epipolární porovnání a naposledy viděné umístění FNM (Kj)k, je aktualizováno 

do umístění F (In)i. 

Deskriptor FNM 

Popisovač FNM (Kj)k není aktualizován kaţdým snímkem v pořadí pro odstranění 

odchylky. To znamená, ţe se změny vlastnosti objeví v důsledku změn polohy, které jsou 

nejasné, ale vzhledem k tomu, ţe jsou klíčové snímky pořizovány pravidelně, nemá to velký 

vliv na účinek track-ování. Jestliţe vlastnost FNM (Kj)k neexistuje epipolární porovnání v 

jakémkoli z posledních pěti snímků, povaţuje se to za nedodrţení přísného tělesného pohybu 

objektu (nebo byl uzavřen) a není track-ován 2D tracker-em [5]. 

Obrázek 15: Detekce FAST vlastností [5] 

3.4.4 Přidání klíčového snímku 

Jakmile je poloha změněna pomocí malého oběhu (asi 10 stupňů) posledním klíčovým 

snímkem, je vzat aktuální video-snímek jakoţto nový klíčový snímek. Existující orientační 

body snímané v klíčovém snímku jsou rozšířeny s novým umístěním a zjevem (pomocí 

deskriptoru). Vlastnosti drah získané 2D stopařem jsou přidány jako nové orientační body s 

odhadovanou 3D pozicí. Orientační body poskytují, skrze triangulaci paprsků z kamery, 

představení souřadnic. Stopování thread-u pak vytváří nově rekonstruovaný thread k 

rekonstrukci modelu na pozadí [5]. 
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3.4.5 Zahájení procesu stopaře 

Při prvním startu nejsou systému známy ţádné strukturální informace o objektu, který 

má být modelován. Omezení fixace je předepsáno. Předpokládá se, ţe je nejméně jedna část 

objektu uvnitř centrální oblasti obrazu, jakmile se s rekonstrukcí začíná. Klíčový snímek je 

pořízen při startu systému. 

2D stopař pro neúplný 3D model 

2D stopař je uţíván jako jediný pro neúplný 3D model nebo orientační body, které 

jsou dostupné v tomto stupni. 

Nalezení základní matice 

PROSAC (Progressive Sample Consensus) je pouţíván spolu se základním odhadem 

matice z pěti bodů [49], k nalezení základní matice mezi aktuálním video-snímkem a 

předchozím klíčovým snímkem. Hypotézy pro pěti bodový poziční algoritmus jsou 

koncipovány z porovnání, které je blízko středu obrazu z důvodu omezení fixace. Základní 

matice je rozloţená [50] k nalezení kamerové pózy (oběh a překlad aţ do poměru). Přepočet 

poměrů transformací mezi počátečními klíčovými snímky je normalizován nastavením 

překládané stupnice mezi prvními dvěma klíčovými snímky a zajištění mezníků viditelných 

ve vícenásobných klíčových snímcích. Ty mají (přibliţně) stejné 3D umístění [5]. 

3.5 Přestavba modelu 

Rekonstrukce thread-u vytváří poskytnutý 3D model ze seznamu orientačních bodů, 

klíčových snímků a klíčových snímků kamerových pozic, které jsou přijaty sledováním 

thread-u. 

Nejprve je bodový mrak vytvářen skrze „očišťování“ kamery a pozic orientačních 

bodů a to za pouţití úpravy svazku. Toto je pak převedeno do povrchové sítě přes Delaunay-

ovu tvorbu čtyřstěnu. Čtyřstěny jsou odřezány dle zjevnosti pro získání povrchové sítě, která 

je pak mapováním texturována, aby vytvořila 3D model [5]. 
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3.5.1 Úprava svazku 

Dvou thread-ové přiblížení 

Úpravou svazku se rozumí minimalizace reprojekční chyby se současnou optimalizací 

přes všechny 3D bodové lokality a kamerové pozic. Globální úprava svazku je obvykle příliš 

náročná pro vykonání on-line rekonstrukce Proto se pouţívá dvou-niťové přiblíţení, které 

znamená, ţe track-ování můţe pokračovat, zatímco úprava svazku běţí na pozadí. Při 

modelování jednotlivého objektu zůstává počet klíčových snímků relativně malý. 

Nastavení svazku 

Je to účinná implementace úpravy svazku, která vykonává rozptýlenou faktorizaci 

Hessian [51] svazku a je schopná nastavit svazek 7776 k pozorování 2127 orientačních bodů 

přes 30 klíčových snímků v 1.07 sekundách (2.4 GHz Intel CPU). Toto znamená, ţe výsledky 

z tohoto stupně, 3D bodového mraku a seznamu klíčového snímku kamerových pozic, se 

stanou dostupnými včas pro oba. Další stupeň rekonstrukce je z tohoto důvodu track-ování. 

Bodový mrak je produkován systémem. Mezníky, které mají projekční chybu víc neţ 1 pixel, 

jsou v tomto stupni zamítnuty [5]. 

3.5.2 Obnova povrchu 

Metodiky pro získání povrchu objektu 

Bodový mrak není sám o sobě tak dobrý pro reprezentaci objektu. Proto je 

poţadováno takové zpracování, aby se znovu získal povrch modelu. Pro toto dosaţení je zde 

mnoho metodik, z kterých jsou dvě efektivní. Objemové grafické řezy [52] a prostorové 

řezání [53]. Tyto metodiky jsou nicméně příliš nákladné pro on-line (přímou) rekonstrukci, 

zabírají desítky minut nebo dokonce hodin k dokončení. 

Účinný robustní algoritmus 

Prostorové řezání také vyţaduje odhalení objektové siluety, která je v tomto případě 

nedostatečně kvalitní vlivem uţivatelských rukou. Proto je pouţit přístup, který dovoluje 

objektové síti obnovu díky pouţití účinného algoritmu, který je téţ robustní pro částečné 

snímání objektu, kterým uţivatel otáčí. Pouţívá se změna k základnímu prostorovému řezání. 

Prostor je nejprve rozdělen do nepravidelných objemových obrazových prvků, které jsou pak 

řezány podle viditelnosti orientačních bodů [5]. 
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Obrázek 16: Bodový mrak [22] 

Delaunay-ova tvorba čtyřstěnu 

Prostorové rozdělování je provedeno Delaunay-vou tvorbou čtyřstěnu [27], která uţívá 

CGAL (Computational Geometry Algorithms Library). Delaunay-ova tvorba čtyřstěnu je 

rozšíření 2D Delaunay-vy triangulace k 3D. 

Konvexní obal bodového mraku je rozdělen do čtyřstěnu s podmínkou, která je 

opsanou kulovou plochu kaţdého čtyřstěnu a neobsahuje ţádné vrcholy jiného čtyřstěnu. 

Model je v tomto stupni rozdělen konvexním obalem tak, ţe čtyřstěn musí být odtud 

rozřezán k získání pravdivého povrchu [5, 24]. 
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Obrázek 17: 3D Delaunay-ova triangulace [22] 

3.5.3 Řezání povrchu 

Odstranění čtyřstěnu 

Jedna z rychlých a účinných metod pro odstranění čtyřstěnu je zaloţena na snímání 

viditelnosti mezníků. Kaţdý trojúhelníkový povrch čtyřstěnu je postupně testován proti všem 

paprskům mezníků kamer, ve kterých byly viditelné. Čtyřstěn s jedním nebo více povrchy, 

které se protínají s paprsky, jsou pak odstraněny. 

Matematické zavedení (nedokonalá verze) 

Nechť T představuje trojúhelník v modelu, j je číslo klíčového snímku, k je číslo 

mezníku a Rk je paprsek vycházející z kamery, jeţ je umístěný ve středu klíčového snímku j 

mezníku k. Nechť υ představuje soubor všech paprsků s dvojicemi indexů (j,k), pro který je 

mezník k viditelný v klíčovém snímku j. Pro kaţdý trojúhelník v modelu existuje 

pravděpodobnost, ţe daný soubor viditelných paprsků, můţe být vyjádřen takto [5]: 
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 kjikjiexistiexist RTQRTPTP ,, ,1||

 

(1) 

 

Kde: 

Pexist … existující pravděpodobnost, 

Ti … i-tý trojúhelník v modelu, 
υ … soubor všech paprsků s dvojicemi indexů (j, k), 

j … číslo klíčového snímku, 

k … číslo mezníku, 

R … paprsek vycházející z kamery, 

Q … průsečík, 

| … symbol podmíněné pravděpodobnosti, 

Π … znak pro součin řady. 

 

 

 

 





jinak

TWRjestli
RTQ

ikj

kji

,

,
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(2) 

 

Kde: 

Q … průsečík, 

Ti … i-tý trojúhelník v modelu, 
R … paprsek vycházející z kamery, 

j … číslo klíčového snímku, 

k … číslo mezníku, 

W … průsečíky. 

 

 

 

V této formulaci, Pexist (Ti|υ) nabývá hodnotu 0, jestliţe nějaké paprsky protínají 

trojúhelník a 1, jestli ţádné paprsky neprotínají trojúhelník. 

Faktor povrchového šumu 

Toto se sebou nese velmi porušený modelový povrch. Body, které se nachází mírně 

pod opravdovým povrchem, zásluhou šumu způsobí, ţe je vyříznut opravdový povrch. Proto 

je navrhnut pravděpodobnostní algoritmus řezání, který bere povrchový šum v úvahu a dělá 

daleko hladší modelový povrch. 
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Matematické vyjádření (ošetřená verze) 

Mezníky jsou brány jako průsečíky povrchového trojúhelníku porušeného Gaussovým 

šumem podél paprsků Rj,k, které jsou vycentrovány na povrchu trojúhelníku T se změnou σ
2
. 

Nechť x = 0 je definováno v průsečíku Rj,k a Ti, a nechť x je označená vzdálenost podél Rj,k, 

kladná směrem ke kameře. 

Nechť lk je označená vzdálenost od x = 0 k mezníku Lk. Nulová hypotéza je, ţe Ti je 

skutečný povrch v modelu a tak poznámky ukáţou Gaussův šum kolem tohoto povrchu. 

Hypotéza je testována vzhledem k pravděpodobnosti vytváření nějaké poznámky nejméně tak 

extrémní jako Lk: 

  dx
x

TRLP
kl

ikjk 






 
 



2

2

,
2

exp
2

1
,|

  
(3) 

 

Kde: 

P … pravděpodobnost, 

L … mezník, 
k … číslo mezníku, 

R … paprsek vycházející z kamery, 

j … číslo klíčového snímku, 

Ti … i-tý trojúhelník v modelu, 

lk … označená vzdálenost od x = 0 k mezníku Lk, 
σ … parametr změny, 

x … označená vzdálenost podél Rj,k, kladná směrem ke kameře, 

| … symbol podmíněné pravděpodobnosti. 

 

 

Toto vede k pravděpodobnostnímu přeformulování jednoduchého řezání [5]: 

 
 

   


 kjiexistiexist RTPTP ,||
 (4) 

 

Kde: 

Pexist … existující pravděpodobnost, 

Ti … i-tý trojúhelník v modelu, 
υ … soubor všech paprsků s dvojicemi indexů (j, k), 

R … paprsek vycházející z kamery, 

j … číslo klíčového snímku, 

k … číslo mezníku, 

| … symbol podmíněné pravděpodobnosti, 

Π … znak pro součin řady. 
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Kde: 

Pexist … existující pravděpodobnost, 

Ti … i-tý trojúhelník v modelu, 
R … paprsek vycházející z kamery, 

j … číslo klíčového snímku, 

k … číslo mezníku, 

P … pravděpodobnost, 

L … mezník, 

W … průsečíky, 

| … symbol podmíněné pravděpodobnosti. 

 

 

Nulová hypotéza 

Jestliţe Pexist(Ti|υ) > 0.1, nulová hypotéza je přijatá (T existuje), jinak je zamítnuta a 

čtyřstěn obsahující Ti je označen pro odstranění. 

Viditelné paprsky 

Je zbytečné pouţít všechny viditelné paprsky ve vyjádření pravděpodobnosti pro 

kaţdý trojúhelník. Paprsky, které neprotínají trojúhelník, nedopadají na skóre, ale zatěţují 

systémové výpočty. Pro získání podmnoţiny paprsků, které by mohly protínat trojúhelník, je 

vytvořena řada stromů pro kaţdé mezníky viditelného klíčového snímku (ve 2D 

obrazovkových souřadnicích). 

Funkce paprsků 

Kaţdý trojúhelník kaţdého čtyřstěnu je projektován pro klíčový snímek. Rozsah 

stromu klíčového snímku je pak uţíván k vyhledání všech vlastností a souhlasných paprsků, 

které leţí v rámci mezí projektovaného trojúhelníku. Jen tyto paprsky jsou uţity pro vyjádření 

pravděpodobnosti. Další paprsky jiţ zaručeně trojúhelník neprotínají. To můţe nadále 

znamenat, ţe všechny části čtyřstěnu pokrývají další čtyřstěn. Ten přiléhající k povrchům 

potřebuje být testován pouze jednou kvůli tomu, zdali má stejné pravděpodobnostní skóre. 
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Sousedé čtyřstěnu 

Jestliţe má čtyřstěn čtyři sousedy, je vyřezán pryč, zatímco jeho sousedé zůstanou. To 

stejné se děje u povrchového modelu vzhledem k tomu, ţe prázdná díra zmizela. Čtyřstěn je 

uzavřen jeho sousedy. Podobně se můţe čtyřstěn na povrchu objektu jevit jako bariéra, která 

kryje čtyřstěn vespod. Tento čtyřstěn má vliv na povrch modelu. 

Konvexní obal 

Počínaje rozdělením konvexního obalu, se dá předpokládat, ţe povrch čtyřstěnu bude 

tvořen vyřezaným povrchem modelu. Jestliţe je to pravda, pokus o vyřezání čtyřstěnu na 

povrchu neodstraní ţádný čtyřstěn, ale jestli to pravda není, čtyřstěn bude vyřezán pryč a 

povrch pozměněn. 

Jestliţe se proces opakuje pro nový povrch, dokud nebude zajištěna konvergence 

(sbíhavost). To znamená, ţe uţ nejsou čtyřstěny odstraněny, povrch je nyní vizuálně identický 

k vyřezanému povrchu získaného testováním všech paprsků proti všem čtyřstěnům. Toto je 

způsobeno díky efektům současného odstranění kaţdého ne-povrchového čtyřstěnu, který je 

uzavřen povrchem čtyřstěnu. 

Pomalý proces 

Proces je v jeho aktuální podobě pomalý kvůli sloţitým výpočtům, které se snaţí 

odhalit, jaký čtyřstěn leţí na povrchu po kaţdé iteraci (opakování). Je třeba mít na paměti, ţe 

toto odstranění jednotlivého povrchového čtyřstěnu jednoduše přidává jeho sousedy k sadě 

povrchových čtyřstěnů. 

Rekurzivní algoritmus řezání 

Pro tento účel je velmi účinný rekurzivní (vratitelný) algoritmus řezání, který můţe 

být navrţen. Funkce řezání bere (povrchový) čtyřstěn jako vstup, který je testován pro 

následné vyjmutí. Jestliţe dojde k odstranění, pak funkce volá sama sebe na sousedech 

čtyřstěnu. Kdyţ pak k odstranění nedojde, znamená to, ţe čtyřstěn leţí na pravdivě vyřezaném 

povrchu a funkce se ukončí. 

Jestliţe se funkce volá na všech povrchových čtyřstěnech konvexního obalu (trupu), 

pak můţe být získán skutečně vyřezaný povrch. Testování je uděláno efektivně se zajištěním, 

ţe ţádný čtyřstěn nikdy nebude testován dvakrát, a ţe je jen jedno skóre vypočítáno pro 

dvojici přilehlých povrchů. Rekurzivní algoritmus přináší významné urychlení celého 
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procesu. Proces se děje přes prostý přístup testování veškerých čtyřstěnů kvůli pouhé 

potřebě testování malého podílu, který je v rozděleném konvexním obalu [5]. 

 

 

 

Obrázek 18: Vlevo-jednoduché řezání a vpravo pravděpodobnostní [5] 

3.6 Vizuální odezva a interakce uživatele 

Po provedení řezání čtyřstěnu, které je zaloţeno na viditelnosti, se poskytne textura 

pro všechny trojúhelníky, které se nachází na povrchu sítě. 

3.6.1 Textura modelu 

Textura je pro kaţdý trojúhelník vybrána z klíčového snímku, který obsahuje nejvíce 

vrcholů viditelného trojúhelníku. Jestli jsou umístěny mezi párem klíčových snímků, pak je 

vybrán klíčový snímek s nejvíce normálním vzhledem povrchu. 

3.6.2 Uživatelské rozhraní pro zobrazení modelu 

Poskytnutý 3D model se zobrazuje uţivateli s jeho orientací (s aktuální polohou 

v prostoru), která je získána ze stopaře. Výsledným pohledem můţe být také manipulováno 

uţitím myši. 

Zobrazení se děje přes grafickou nástavbu Geomview [55]. Aktuálně neviditelné 

povrchy, které nefigurují na ţádném klíčovém snímku, jsou systémem zbarvené v černých a 

ţlutých pruzích [5]. 
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3.7 Grafický pohled na rekonstrukci modelu 

Pro jasnou představu je zde uveden přehled obrázků, na kterých lze pozorovat stádia 

rekonstrukce. Tabulka níţe prozrazuje posloupnost kroků. 

Obrázek 20: Ukázka zobrazení modelu v prohlíţeči Geomview [22] 

Obrázek 19: Příklad zobrazení černoţlutých pruhů [22] 
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Tabulka 5: Grafické kroky rekonstrukce 3D modelu (obrázky jsou převzaty ze zdroje [5]) 

Krok 1 Krok 2 

 

Obrázek 21: Objekt 

 

Obrázek 22: Bodové mračno 

Krok 3 Krok 4 

 

Obrázek 23: Tetrahedronizace 

 

Obrázek 24: Povrchová síť 

Krok 5 

 

Obrázek 25: Texturovaný 3D model 
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4 Praktické pokusy a popisy 

Tato část práce si klade za úkol z fotografické dokumentace vytvořit 3D modely. 

K tomuto účelu v prvé řadě bude uvedeno technické vybavení a pak vybraný modelovací SW.  

U kaţdého vybraného SW bude uvedeno jeho krátké představení, ukázka jeho 

grafického rozhraní vůči uţivateli a následné provedení výtvoru pokusného 3D modelu. 

Při provádění pokusů bude brán ohled na HW, SW, časovou náročnost a vědomosti 

obsluhy. 

4.1 Technické vybavení 

Dříve neţ začne samotné experimentování s pokusy tvorby 3D modelů v různých, 

k tomuto účelu vybraných SW, bude v následujících částech popsán pouţitý HW a vlastnosti 

internetového připojení. Zde je kladen důraz na HW (materiální) stránku pokusu. 

Nejdůleţitějšími elementy jsou: kamera (kamerou se zde rozumí digitální fotoaparát, ale 

mimo něj můţe být obecně povaţovaná web-kamera, fotoaparát mobilního telefonu apod.), 

počítač (v tomto případě půjde o stolní PC) a internetové rozhraní. 

Součástí tohoto bloku bude i představení vybraných předmětů, které budou slouţit pro 

tvorbu pokusných 3D modelů. 

4.1.1 Kamera 

Kamera (digitální fotoaparát) představuje základní předpoklad pro pořízení 2D 

dokumentace (fotografií). Výchozím fotoaparátem pro následné pokusy se stal model μ – 

5010 od společnosti Olympus. Tímto přístrojem bude foceno v automatickém reţimu. 

Fotoaparát je nastaven na pořizování snímku o velikosti 5 Mpx (2560 x 1920 pixelů). Tato 

velikost snímku byla zvolena s ohledem na kompatibilitu fotoaparátu soudobých smartphone-

ů, které dnes běţně disponují tímto rozlišením (např. Samsung Galaxy Ace GT-S5830). 

Vybrané technické charakteristiky digitálního fotoaparátu jsou uvedeny v tabulce níţe [1]. 
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Obrázek 26: Digitální kamera Olympus μ- 5010 [18] 

Tabulka 6: Vybrané technické vlastnosti kamery [18] 

Označení přístroje: Olympus μ – 5010 

Efektivní počet pixelů: 14 Mpx 

Plné rozlišení: 14,5 Mpx 

Maximální velikost snímku: 4288 x 3216 pixelů 

Optický zoom: 5 x (širokoúhlý) 

Digitální zoom: 5 x / 25 x kombinovaný s optickým zoom-em 

Vestavěný blesk: AUTO, redukce jevu červených očí, doplňkový, vypnutý 

Rozsah blesku: 0,15 - 4,9 m 

Paměťové médium: SDHC card, 4 GB SanDisk Extreme HD Video 20MB/s 

Výstupní formát snímků: JPEG 

4.1.2 Počítač 

Označení PC nám neposkytuje ţádné informace o výkonu a moţnostech, které 

můţeme s počítačem provádět. Proto si je třeba uvědomit, ţe základním srdcem počítače je 

procesor (CPU). Dále mezi důleţité části patří paměť RAM, velikost pevného disku (HDD) a 

grafická karta. Je třeba mít na paměti, ţe čím budou hodnoty výše uvedených komponent 

vyšší, tím bude cely počítač rychlejší. Avšak je nutno počítat s tím, ţe začne růst i cena. 

Tabulka přehledně shrnuje technické parametry PC komponent pro účely pokusu. 
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Obrázek 27: Výchozí PC pro pokus 

Tabulka 7: Parametry PC komponent 

Procesor: AMD Athlon™ Dual Core 5050e 

Frekvence procesoru: 2.61 GHz 

Paměť RAM: 2 GB 

Velikost HDD: 250 GB 

Grafická karta: ATI Radeon X1600 Pro, 256 MB 

4.1.3 Internetové připojení 

Některé aplikace vyuţívají přenos fotografií na server, kde dochází k jejich 

následnému zpracování do 3D modelu. Z těchto míst lze model vyexportovat v nabízených 

formátech zpět do PC. Pro tento případ se zde nachází přehled vlastností internetového 

připojení. Mezi nejdůleţitější vlastnosti bude zřejmě patřit upload (odesílání dat z PC na 

internet). 
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Obrázek 28: Grafický souhrn charakteristik internetového připojení [19] 

Tabulka 8: Technické charakteristiky internetového připojení [19] 

Webový prohlížeč: WinXPMozillaFirefox3.6.16 

Download: 7 686,03 kbit/s (960,75 kB/s) 

Upload: 1 944,29 kbit/s (243,04 kB/s) 

Webová odezva: 17 ms, 19 ms, 25 ms 

Stabilita: 55.9 % 

4.1.4 Pokusné předměty 

Aby byla zajištěna určitá objektivita pokusu, jsou na počátku nadefinovány také 

předměty, které budou figurovat jako předlohy pro vytvoření 3D modelů. 

V obecném pojetí programy zabývající se 3D tvorbou nemají rády objekty bez hran 

(nemají se čeho chytit). Proto byl vybrán jeden zástupce, který hranami disponuje (přívěsný 

vozík), a druhý představitel, který je na povrchu hladký, tj. bez hran. 

Jako zástupce byl vybrán plastový sud, avšak jak bude patrno dále, není vhodný pro 

jeden ze tří pokusných SW, z toho důvodu bude v tomto problematickém SW pouţit model 

přívěsu. 

Pro přehlednost jsou v tabulce zobrazeny výše zmíněné objekty a doplněny 

rozměrovým popisem a základními údaji o obrázcích. 
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Tabulka 9: Pokusné objekty zájmu v přehledné formě 

Přívěsný vozík Plastový sud 

 

Obrázek 29: Přívěsný vozík 

 

Obrázek 30: Plastový sud 

Přibližné rozměry (výška x šířka x hloubka): 

0,5 m x 1,4 m x 1,9 m 

Přibližné rozměry (výška a průměr): 

0,8 m a 0,4 m 

Počet fotografií celkem: 

3 ks 

Počet fotografií celkem: 

3 ks 

Informace o fotografii: 

2560 x 1920 pixelů, formát JPEG 

Informace o fotografii: 

2560 x 1920 pixelů, formát JPEG 

4.2 Insight3d 

Praktické pokusy se zaměří na tvorbu 3D objektů. Jeden z hlavních programů, jenţ je 

ke staţení v beta-verzi zcela zdarma je insight3d. 

Insight3d nechá uţivatele vytvořit 3D modely z fotografií. Pomocí série fotografií 

skutečné scény (např. budovy), ten je automaticky spojí a potom počítá pozice v prostoru, 

z kterých byla kaţdá fotografie pořízena (plus optické parametry fotoaparátu) spolu s 3D 

mrakem bodů té scény. Můţeme pak pouţít insight3d modelovací nástroje k vytvoření textury 

(dekorativní úpravy) polygonálního modelu [20]. 

4.2.1 Pořízení fotografií 

Je třeba udělat série snímků tak, ţe pokryjí celou scénu, kterou chceme rekonstruovat. 

Tyto následující mohou být pořízeny z libovolných pozic a nepotřebujeme k jejich udělání 

ţádnou měřící techniku. Tato aplikace počítá všechno automaticky. Ačkoliv je zde několik 

důleţitých pravidel [20]: 



 52 

 Fotky by měly být zaostřené (ne rozmazané). 

 Měl by tam být velký překryv mezi sousedními snímky.  

 Měl by tam být pouze omezený rozdíl úhlu mezi následujícími fotkami. Při posunu kolem 

objektu, udělejme fotku kaţdých 15-25 stupňů. 

 Dělejte snímky s mnoha jedinečnými detaily a texturami. Staré budovy a sochy jsou 

snadnou věcí pro práci s insight3d. Holé stěny a lesklá auta mají nízkou šanci, být 

automaticky spojeny. Ale jestliţe automatické sdruţování selhává, insight3d poskytuje 

nástroje k ručnímu sdruţování. 

 Vyhněme se rovinným scénám. Kdyţ vše na fotografii leţí na jedné ploše v prostoru, 

insight3d nemůţe pořádně určit ohniskovou vzdálenost. 

 Neořezávejte obrazy. 

 Pravidlo tří. Kaţdá část scény, kterou chcete rekonstruovat, by měla být viditelná 

přinejmenším na třech snímcích. 

4.2.2 Ukázka programu 

Z důvodu přehlednosti je zde uveden obrázek programu jiţ s texturovaným 3D 

modelem. Tento obrázek má za úkol demonstrovat ideální 3D model s texturou. 

 

Obrázek 31: Ukázka 3D budovy v programu insight3d za ideálních podmínek [20] 
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Základní kroky ke zdárnému výtvoru 

1. Přidání fotografií File>Add image (.JPG) nebo File>Add list of images (.ifl) 

2. Listování mezi fotkami pomocí Previous a Next 

3. Porovnání snímků Matching>Start matching 

4. Nástroje pro práci Select a zoom 

5. Kalibrace kamery Calibration>Automatic calibration 

6. Mód přehledu Edit>Mode…>Overview mode 

7. Bodový mrak Modelling>Triangulate all vertices (vrcholy) a Modelling>Triangulate, only 

trusted 

8. Barevný bodový mrak Image>Colorize vertices 

9. Označování vrcholů Edit>Mode>…>Shot mode 

10. Náhled bodů View>Show/hide automatic points 

11. Nástroj Points creator pro označování bodů 

12. Přepočet vrcholů Modelling>Triangulate user vertices 

13. Nástroj Select a zoom 

14. Moţné vymazání Edit>Erase selected points 

15. Overview mód Edit>Mode…>Overview 

16. Přepnutí do Shot módu Edit>Mode…>Shot mode 

17. Nástroj Polygons creator 

18. Trojúhelník pozic vrcholů Modelling>Triangulate user vertices (nebo Triangulate all 

vertices) 

19. Overview mód 

20. Textura objektu Image>Generate textures 

21. Model s bodovým mrakem View>Show/hide automatic points 

22. Obcházení modelu Edit>Mode…>Inspection mode 

23. Uloţení File>Save project (.i3d) 

24. Export (vrml) 

4.2.3 Vytvoření 3D modelu 

Vytvoření 3D modelu probíhá pomocí základních kroků, které jsou zmíněny výše. 
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 Nebudou zde uvedeny všechny kroky, ale pouze nejzajímavější části. Ty budou 

zachyceny v obrazech a stručně okomentovány ve dvou tabulkách, kde první se věnuje věcem 

před vytvořením 3D modelu a druhé znázorňuje výsledné 3D modely v programu insight3d. 

Tabulka 10: Popis stádia před vytvořením 3D modelu 

Obrázek 32: Zpracování přívěsu v kroku 18 

Na obrázku 32 

jde vidět, ţe je přívěs 

ideálním hranatým 

objektem. Proto se na 

něm pěkně vytvořily 

body, které kopírují 

hrany (zelená šipka) 

Povrchová polygonální 

síť (označená červenou 

šipkou) tyto body 

spojuje. 

Obrázek 33: Automaticky vytvořené body po kroku 5 

Plastový sud 

neobsahuje hrany, a tak 

se chybně vytvořily 

shluky bodů okolo 

(vyznačeno na obrázku 

33). Automatické 

výpočty netrvaly 

standardně do 2, ale aţ 

do 5 minut. Navíc uţ 

ruční vybrání bodů 

nebylo efektivní. Proto 

je zde uveden sud jen 

s automaticky 

vytvořenými body. 

 



 55 

Tabulka 11: Popis stádia po vytvoření 3D modelu 

Obrázek 34: 3D model v detailu 

Program 

insight3d vytvořil pouze 

model přívěsu, který je 

detailně vidět na 

obrázku 35. 

Výsledný model 

se jeví jako lehce 

zdeformovaný výřez 3D 

modelu s uspokojivou 

texturou a nachází se 

v seznamu příloh pod 

označením 1. 

4.3 Scanetica 3D Scanner 

Tento program na rozdíl od ostatních aplikací tohoto typu se nachází na serveru, proto 

není zapotřebí mít v PC nainstalovaný speciální 3D SW. Tvorba 3D modelů probíhá přes 

internetovou sluţbu, která je prozatím zdarma (do budoucna se počítá se zpoplatněním 

některých funkcí programu). Scanetica 3D Scanner disponuje zobrazením výsledného 3D 

modelu přímo na svých stránkách, a také jejich produkcí. 

Vytvořené modely se dají pak uloţit jen do PC. Program neukládá modely na svém 

serveru, dokonce, i kdyţ tam jsou modely vidět. Potřebujeme-li zobrazit 3D model na 

webových stránkách (např. našich), můţeme tak učinit prostřednictvím Scanetica Flash 

Viewer-u. Stačí pouze zkopírovat kód ze stránky a vloţit jej tam, kam chceme. 

Je poţadován pouze pár digitálních fotografií. Co se poţadavků na HW vybavení týče, 

neobejdeme se bez digitálního fotoaparátu a připojení k síti internet. Tato sluţba můţe 

zacházet s širokým okruhem velikostí předmětů (od satelitních snímků aţ po malé předměty). 

Bohuţel však v současnosti neexistuje ţádný automatizovaný způsob, který by zajistil hladké 

spojení fotografií do modelu, který by se dal pak ve 360 stupňovém pohledu prohlíţet. 

Avšak společnost v současnosti vyvíjí způsob, jak tento nedostatek odstranit. 
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Věcí, která můţe moţná uţivatele zaskočit, je nutná registrace, bez které nemáme 

moţnost upload-ovat fotografie a následně exportovat 3D modely. Nejedná se o nic sloţitého 

a po registraci se stačí jen přihlásit uţivatelským jménem a heslem [6]. 

4.3.1 Pořízení fotografií 

Této aplikaci k vytvoření 3D modelu postačují pouhé dvě fotografie. Je však velice 

důleţité pořídit dvojici fotek tak, aby splňoval některé základní poţadavky [4, 6, 20]: 

 Neţivé modely můţeme fotit s bleskem. 

 Ţivé modely zásadně bez blesku (lesknou se oči). 

 Předměty se nesmí lesknout. 

 Nesmí být cloněny (např. stínem nebo větvemi). 

 Objekt zájmu se musí nacházet uprostřed snímku. 

 Fotografie jsou pořízeny se stejným nastavením, vzdálenosti apod. 

 Fotí se ze dvou různých úhlů. 

 K pořízení fotografií můţeme pouţít dva fotoaparáty. 

 Fotíme za denního světla nebo předmět osvětlujeme lampičkami. 

 Jinak platí obecné poţadavky jako v Photosynth a Insight3d. 

4.3.2 Speciální požadavky 

Internetová sluţba krom internetového připojení a internetového prohlíţeče vyţaduje 

[6]: 

 Adobe Flash (9.0 nebo vyšší), 

  Microsoft Silverlight (lze bezplatně stáhnout ze stránek firmy Microsoft). 

4.3.3 Ukázka programu 

Tato grafická ukázka prezentuje ideální stav 3D modelů tváří, které výrobce na svých 

stránkách uvádí. 
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Obrázek 35: Obličej bez vlasů [6] 

 
Obrázek 36: Obličej včetně vlasů [6] 

 

Základní kroky ke zdárnému výtvoru 

1. Přihlásit se přes „Login“ (event. se nejprve zaregistrovat) 

2. V panelu zvolit „3D Scanning“ a vybrat „Make a Model“ 

3. Vybrat „Open“ a vybrat pro nahrání dvojici fotografií a dát „Next“ 

 

Obrázek 37:Uţivatelské prostředí s nahranými obrázky 

[6] 

Internetová aplikace 

vyţaduje nahrání dvou 

identických obrázků 

vyfocených ze dvou mírně 

odlišných úhlů. To je velmi 

důleţité, jelikoţ se od toho 

odvíjí kvalita 3D modelu. 

 

4. Pak provést ruční (lepší) výběr povrchu předmětu „Outline“ a dá se „Next“ 
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Obrázek 38: Outline předmětu 

 

5. Dále si zvolit kvalitu 3D modelu (standardně je „Normal“) a stiskne se „Scan“ 

6. Následný výsledek prohlíţet v systémovém prohlíţeči „3D Viewer“ 

7. Následně exportovat tlačítkem „Export“ do vhodného formátu (Obj, Stl, Viewer) 

Pozn.: modely sudu se nachází i s texturou v příloze pod označením 6. – 9. 

 

Obrázek 39: Výsledný 3D model 
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4.4 AgiSoftStereoScan 

Jedná se o plnohodnotný program, jenţ se instaluje přímo v PC a není zapotřebí mít 

internetové připojení. Avšak je nutno počítat s tím, ţe bez zaregistrování se na www 

stránkách výrobce si program nestáhneme [7]. 

4.4.1 Pořízení fotografií 

Princip pořízení fotografií je takřka shodný jako pro sluţbu Senetica 3D Scanner, 

avšak není zapotřebí dělat fotografie striktně ve stejné poloze [7]. 

4.4.2 Ukázka programu 

Takto prezentuje výrobce 3D model pořízený za ideálních podmínek na svých 

stránkách. 

Obrázek 40: Vzorový 3D model v programu AgiSoft StereoScan [7] 
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Základní kroky ke zdárnému výtvoru 

1. Otevření programu a zvolení „File>Open Left/Right Images…“ v nabídce hlavního panelu 

2. Vybereme jeden pár fotografií předmětu a dáme „Otevřít“ 

3. V hlavní nabídce zvolíme „Tools>Align Stereo Pair“ pro vycentrování 

4. Pak přejdeme k samotné tvorbě 3D modelu přes „Tools>Build 3D Model…“ 

5. Kvalita je standardně na stavená na hodnotu „Medium“, potvrdíme „Ok“ 

 

Obrázek 41: Model před 3D rekonstrukcí 

6. Během pár sekund proběhne operace, avšak je nutno se přepnout do „3D View“ 

Pozn.: modely se i s texturou nachází v příloze pod označením 2. – 5. 

 

Obrázek 42: Výsledné 3D zobrazení 
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7. Export 3D modelu přes „File>Save 3D model…“, kde si lze zvolit formát 

Formáty 

 Podporované vstupní: JPEG, TIFF, PNG, JPS, JPEG Multi-Picture Format (MPO). 

 Podporované výstupní:Wavefront OBJ, 3DS Max, PLY, VRML, COLLADA, Universal 

3D, PDF. 

4.5 Praktické srovnání 3D SW 

V této části bude provedeno grafické zhodnocení 3D modelů vytvořených v 

pokusných SW. Pro přehlednost budou umístěny blízko sebe. 

Jelikoţ program insight3d neuměl zpracovat plastový sud, byl jako jeho zástupce 3D 

modelu vybrán 3D model přívěsu. Všechny modely jsou součástí přílohy 1. – 9. 

 

Obrázek 43: Insight3d 

 

Obrázek 44: Scanetica 

 

Obrázek 45: AgiSoft 



 62 

5 Přenos do virtuální reality 

Předmětem této kapitoly je vytvořený 3D objekt (předmět), který byl jiţ vyexportován 

ve vhodném 3D formátu dostat (pomocí importu) do virtuálního prostředí. Můţe se jednat o 

prostředí, které nám umoţní 3D model pouze prohlíţet (podobně jako prohlíţeč fotografií 

nebo o programové prostředí, ve kterém je dále umoţněno 3D model upravovat. 

5.1 Blender 

Obrázek 46: Náhled na Import v programu Blender [17] 

Nejznámějším představitel, který je zcela zdarma, pro samotnou tvorbu 3D objektů, 

avšak pro nás důleţitější schopností jejich dopravení, je bezesporu program Blender. 

Tento program je nicméně velice sloţitý a jeho představení by mohlo být předmětem 

samostatné práce. Proto se dále budeme zabývat jen importem do programu. 
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5.1.1 Import do programu 

Import do programu je záleţitostí několika sekund. Stačí po startu programu zvolit 

File>Import a zvolit formát vyexportovaného 3D modelu. K tomuto modelu programu 

následně přes jeho průzkumníka ukáţeme cestu a výsledek pak můţe vypadat jako na obrázku 

níţe. 

Komentář 

Na obrázku je jasně patrné uţivatelské rozhraní programu. Pokusný objekt měl za úkol 

pouze demonstrovat stav chybějící textury a v neposlední řadě i to, ţe je import moţný. 

Stinnou stránkou je sloţitost tohoto programu, proto bez předchozí znalosti a umu 

raději tuto aplikaci pouţívat jako prohlíţeč. 

Obrázek 47: Importovaný model sudu v prostředí programu Blender 
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5.1.2 Ukázka vizualizace 

Vizualizace můţe probíhat ve výše zmiňovaných SW-ch nebo ve zvláštním prohlíţeči, 

jako je například Cortona 3D [21]. Funguje jako nástavba internetových prohlíţečů. 

Komentář 

Jak je patrno na obrázku výše, existují nástavby pro internetové prohlíţeče, které 

dovolují prohlíţet 3D objekty v reţimu off-line. Je to do jisté míry uţitečná věc, pokud si chce 

uţivatel své výtvory jen tak prohlédnout. 

Cortona 3D na rozdíl od programu Blender neměla problémy se zobrazením textury, 

avšak musí existovat vedle 3D formátu. Další plus pro tento prohlíţeč je, ţe není zpoplatněn. 

Pokud by se výrobce tohoto programu rozhodl do budoucna tento problém vyřešit, pak 

by se jednalo o velice dobrý prohlíţeč, pomocí kterého by se daly 3D modely prohlíţet 

s trochou nadsázky tak, jako jsme zvyklí nyní prohlíţet fotografie např. přes program Xn 

View. 

 

Obrázek 48: Ukázka vizualizace sudu s texturou v prohlíţeči Cortona 3D [21] 
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6 Problematika virtuálního prostředí 

3D model jako takový je bez schopnosti existence v nějakém virtuálním prostředí (ať 

uţ určeného k prohlíţení nebo poupravení) k ničemu. Na obrázku (tištěném) 3D model ztrácí 

své kouzlo, a tak je jeho predestinací svět SW, který se samozřejmě neobejde bez příslušného 

HW. 

Většina lidí pracující s počítačem přišla někdy do styku s PC 3D hrou nebo 

simulátorem, ve kterém se setkali s virtuálními scénáři. V těchto scénách je vše dopředu 

přesně naplánováno, a kaţdá akce vyvolá určitou reakci (např. nabourání auta vyvolá 

pomačkání karosérie a rozbití předního skla). 

Nutno dodat, ţe se nejedná pouze o herní a zábavný obor, ale také obor profesionální, 

dnes jiţ běţně o SW, který dokáţe neprojektovat vybavení objektů, letecké simulátory nebo 

simulátory pro podporu nouzových sluţeb. 

Tímto se dostáváme k podstatě problematiky, kterou se myslí interaktivita 3D modelů. 

6.1 Interaktivita 3D modelů 

Grafické SW nejen z oboru simulátorů a her v současnosti běţně disponují 3D 

prostředím, ve kterém se lze pohybovat, létat, nebo procházet zdmi. 3D prostředím disponují 

také profesionální SW, mezi které patří simulátor pro výcvik nouzových sluţeb (např. 

ADMS) nebo různé studia. Softwarové 3D studia dokáţou namodelovat technologické 

vybavení do prostor továrny apod. Scenérie virtuální reality umoţňují člověku zaţívat iluzi 

skutečného ţivota za minimální vynaloţení nákladů (např. autonehoda se v simulátoru vyřeší 

restartem). 

Co se samotné interaktivity objektů týče, je si nutno uvědomit, ţe samotný 3D model 

nese jen informaci o vizuální podobě, nikoliv fyzikální vlohy, natoţ predispozice dané 

programátorem. 
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6.1.1 Fyzikální vlastnosti modelu 

Podobně jako v reálném světě i v tom virtuálním je zapotřebí, aby např. kámen měl 

určitou hmotnost, padal na zem, měl schopnost škodit apod. Vysvětlení bude jasnější na 

vzorovém příkladě. 

Příklad fyzikálních vlastností 

Máme vytvořený 3D model, který byl vhodně vyexportován a doopraven. Dejme tomu 

ţe se jedná o sud, ve kterém se nachází nebezpečná chemická látka, která je citlivá na 

nepatrný otřes. 

Nejprve je nutno 3D model nastavit na vstupu (hmotnost, těţiště, gravitace apod.), 

dále mu „říct“, co má dělat (např. stát) a v neposlední řadě ho naprogramovat vhodným 

algoritmem, který dokáţe vyhodnotit adekvátně situaci (při otřesu sudu bude následovat 

exploze apod.). 

6.1.2 Součinnost modelu s jinými modely 

Po nadefinování fyzikálních vlastností a zákonitostí modelu, bude následovat poslání 

modelu. Pod pojmem poslání si můţeme představit, ţe po odjištění hasicího přístroje a 

následného namíření na oheň dojde k uhašení. Pro názornost si můţeme uvést příklad. 

Příklad součinnosti modelů 

Kupříkladu existuje hrozba chemické havárie vlivem, technologické nehody. Jediný 

účinný způsob jak nehodě zabránit je uzavřít hlavní ventil. Model obsluhy se musí umět 

pohybovat a ventil se musí otáčet (otočení = zastavení). 

Proto se musí umoţnit, aby model (např. údrţbáře) mohl ventilem otočit, a tím ho 

zastavit. Po otočení ventilu musí dojít k zastavení hrozby havárie apod. 

6.2 Náklady pro vytvoření 

Namodelování virtuální scény je záleţitosti drahou, časově náročnou a v neposlední 

řadě vyţaduje zkušeného programátora, či celý jejich tým. 
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6.2.1 Hmotné náklady 

Mezi hmotné náklady lze zařadit veškerý HW a finanční prostředky. Je dobré si 

uvědomit, ţe práce s virtuálním scénářem maximálně vytěţuje: CPU, grafickou kartu a paměti 

RAM počítače. 

6.2.2 Nehmotné náklady 

Zde je zařazen veškery SW, čas k vytvoření 3D interaktivních scén, vyškolení 

personálu a samotné práce k vytvoření virtuálního scénáře. 
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Závěr 

V soudobých podmínkách společnosti se tvorba obrazové dokumentace neobejde 

bez fotografií (ať uţ digitálních, nebo ještě v ojedinělých případech klasických). Nesmírnou 

výhodou fotografií je relativní snadnost a rychlost pořizování obrazu (chceme-li však kvalitní 

fotografii, musíme mít vhodné materiální vybavení a potřebné znalosti profesionálních 

fotografů). V současnosti je fotodokumentace stále převaţující technologií, a to nejspíš 

pro svou jednoduchost. 

Práce se zaměřila na tři druhy technologií obrazové dokumentace. Společným 

jmenovatelem pro všechny tyto přístupy je digitální fotografie. Ta je však limitovaná 2D 

zobrazením scény. 

Určitým vylepšením 2D fotografie je synth, tedy poskládání několika digitálních 

fotografií do „pseudo 3D“ pohledu. Tato technologie se neobejde bez internetu. Výsledné 

synth-y se totiţ automaticky ukládají na stránkách poskytovatele a neexistuje způsob dalšího 

vyuţití. Nejlepší variantou je plnohodnotná 3D technologie, která dokáţe z digitálních 

fotografií vytvořit 3D model. Ten je moţno dále upravovat a začlenit jej do virtuální scény. 

Bohuţel se jedná o nejsloţitější technologii. 

Tím nejvhodnějším představitelem pro objasnění funkcí 3D technologií se jeví projekt 

ProFORMA. Popisuje celkovou rekonstrukci předmětu, od pořízení vstupní obrazové 

sekvence, aţ po vytvoření 3D modelu v reţimu on-line (v reálném čase z kamery do PC, 

nikoliv přes internet). Bohuţel není tento software přístupný, jelikoţ je předmětem dalšího 

vývoje a pravděpodobně bude v budoucnosti dostupný komerčně. 

Proto bylo nutné nasadit alternativní 3D nástroje. Pomocí těchto nástrojů se zhotovily 

z digitálních fotografií 3D modely. Bylo to učiněno přehlednou formou, kde byl v první fázi 

představen příslušný 3D SW, dále byly popsány kroky pro zhotovení a proveden samotný 

výtvor 3D objektu. Tyto aplikace byly vybrány jako bezplatné záměrně, poněvadţ jsou pro 

potřeby pokusu plně dostačující. 

Prvním z programů byl insight3d, který byl navrţen pro vytváření 3D modelů budov. 

Manipulace s ním byla poměrně sloţitá. Jeho slabinou je rekonstruování 

„hladkých“ předmětů, mezi které patří i sud, jelikoţ program nemohl na fotografiích (třech) 

určit hrany. Proto byl programu nabídnut přívěs, se kterým si jiţ dokázal poradit, ze kterého 

vytvořil 3D model, který se však jevil jako roh budovy. 
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Druhým představitelem byla aplikace Scanetica 3D Scanner. Tento produkt byl 

primárně výrobcem navrţen k vytvoření 3D obličejů. Tato aplikace se nachází přímo 

na stránkách výrobce a není potřeba ji instalovat. Celkově se v ní vytváří 3D modely 

intuitivně. Výsledek však vypadá jako zdeformovaný výřez 3D modelu, který do jisté míry 

kopíruje obličejové rysy. Mezi jeho klady patří podpora vhodných 3D formátů při exportu 

a rychlost rekonstrukce. 

Posledním zástupcem se stal program AgiSoft StereoScan. Ten pouţívá jeden pár 

fotografií (jako Scanetica) stejného objektu zájmu, mezi kterými provádí bodové a vrcholové 

porovnávání. Program je nutno nejprve nainstalovat do PC. Veškeré operace probíhají 

nezávisle na internetovém připojení. Výsledkem je jen částečný 3D výřez, avšak nabízí 

moţnost exportu ve vhodných 3D formátech. 

Experimenty bylo zjištěno, ţe ţádný ze zmíněných zástupců 3D software nedokáţe 

konkurovat (zatím) projektu ProFORMA, který zvládá téměř okamţitě vymodelovat 3D 

model v PC, a také komerčním 3D programům. Tyto aplikace dokáţou pouze vymodelovat 

z fotografií 3D výřezy. Pokud se z nich má stát plnohodnotný 3D model, pak je nutno, aby 

došlo k jejich upravení ve vhodném 3D modelovacím SW (např. programu Blender). Avšak 

existuje alternativa pro tvorbu 3D modelů, byť nedokonalá. Ta přináší zlevnění celého 

procesu tvorby. Je však nutno pamatovat na dodatečnou úpravu, po které teprve vznikne 

plnohodnotný 3D model. 

Tito tři zástupci disponují moţností exportu 3D modelu (ve vhodném 3D formátu). 

Tím je zajištěn import do virtuálního prostředí (ať uţ Blenderu nebo 3D prohlíţeče Cortona 

3D). 

Na základě poznatků lze konstatovat, ţe program insight3d je vhodný pro rekonstrukci 

budov a hranatých předmětů. Aplikace Scanetica vyniká svou jednoduchostí a dokáţe 

vymodelovat i hladké předměty (např. sud). Hodí se však spíše pro svůj primární účel, tj. 

pro pořizování 3D tváří. Co se produktu Agisoft týče, jedná se o kompromis aplikací 

insight3d a Scanetica. Z pohledu experimentů se stal jasným vítězem, a pokud výrobce 

do budoucna zaručí celistvost 3D modelu, bude se jednat o plnohodnotný nástroj pro 3D 

tvorbu objektu z fotografií. Nedostatek, spočívající ve 3D výřezu modelu, lze ošetřit 

vhodnými úpravami v příslušném 3D modelovacím SW. 

Přestoţe v současnosti nejsou dostupné nástroje schopny vytvářet plnohodnotné 3D 

modely, mohou jiţ poslouţit k rychlému prototypování částí 3D objektů. Tyto částečné 

objekty můţe následně vyuţít modelář pro zrychlení přípravy plnohodnotného 3D modelu, 

který jiţ bude přímo pouţitelný ve zvoleném 3D prostředí. 
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Seznam zkratek 

Pro následující orientaci v textu je zde uveden seznam nejdůleţitějších zkratek. Tyto 

zkratky jsou následně rozepsány, popřípadě v závorkách uvedeny české významy. 

 ADMS = Advanced Disaster Management Simulator (pokročilý simulátor managementu 

katastrof) 

 CD = Compact Disc (kompaktní disk) 

 CGAL = Computational Geometry Algorithms Library (knihovna výpočetních 

geometrických algoritmů – velký západoevropský projekt knihovny geometrických 

algoritmů) 

 CPU = Central Processing Unit (procesor) 

 DVD = Digital Video Disc (digitální video disk) 

 FAST = Fully Automated Storage Tiering (plně automatizované uchování řazení) 

 GPS = Global Positioning System (globální polohový systém) 

 HDD = Hard Disk Drive (pevný disk) 

 HW = HardWare (fyzicky existující vybavení PC) 

 INS = Inertial Navigation System (systém inerčního vedení letu) 

 LCD = Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) 

 micro SD = micro Secure Digital (paměťová karta pro přenosná zařízení jako jsou 

mobilní telefony a GPS navigace) 

 PC = Personal Computer (osobní počítač) 

 ProFORMA = Probabilistic Feature-based Online Rapid Model Acquisition 

(pravděpodobnostní na tvaru zaloţené on-line rychlé pořízení modelu) 

 PROSAC = Progressive Sample Consensus (postupná vzorková shoda) 

 RAM = Random-Access Memory (paměť s přímým přístupem) 

 SD = Secure Digital (paměťová karta pouţívaná především v přenosných zařízeních typu 

digitální fotoaparát) 

 SIFT = Scale-Invariant Feature Transform (transformace neměnné stupnice znaků – pro 

automatické nalezení korespondencí mezi dvojicí obrázků) 

 SLAM = Simultaneous Localization And Mapping (současná lokalizace a mapování) 

 SSD = Sum of Squared Differences (souhrn čtvercových rozdílů) 
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 SW = SoftWare (programové vybavení) 

 USB = Universal Serial Bus (univerzální sériová sběrnice) 

 VGA = Video Graphics Array (počítačový standard pro počítačovou zobrazovací 

techniku, vydaný roku 1987 společností IBM) 

 VRML = Virtual Reality Modeling Language (grafický formát zaloţený na deklarativním 

programovacím jazyce, který byl navrţen především pro popis trojrozměrných scén 

obsahujících aktivní i pasivní objekty) 

 2D = 2Dimensional („dvourozměrný“ svět – v rovině) 

 3D = 3Dimensional („trojrozměrný“ svět – v prostoru) 

 6 DOF = 6 (six) Degrees Of Freedom (6 stupňů volnosti – pozice a orientace ve 3D 

prostoru) 
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Seznam příloh 

Všechny vytvořené 3D modely se nacházejí na přiloţeném CD, které je součástí této 

práce, ve sloţce „3D příloha.rar“. V hlavní sloţce („3D příloha“) jsou obsaţeny dvě sloţky: 

„Model přívěsu“ a „Model sudu“, ve kterých se nachází uloţené 3D modely v různých 3D 

formátech (některé i s texturou v grafickém formátu). 

Model přívěsu: 

1. „insight3d_prives_VRML.vrml“ 

Model sudu: 

2. „Agisoft_sud_OBJ.obj“ 

3. „Agisoft_sud_PDF.pdf“ 

4. „Agisoft_sud_textura.jpeg“ 

5. „Agisoft_sud_VRML.vrml“ 

6. „Scanetica_sud_OBJ.obj“ 

7. „Scanetica_sud_STL.stl“ 

8. „Scanetica_sud_SWF.swf“ 

9. „Scanetica_sud_textura.jpeg“ 


