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Abstrakt 

Cílem této práce je vytvořit editor terénu založený na XNA frameworku. Práce seznamuje s některými 

problémy souvisejícími s problematikou rozsáhlých terénů a jejich editace. První část práce je 

zaměřena na přehled existujících řešení a jejich porovnání. Hlavní část popisuje návrh nového editoru 

a klíčové části jeho implementace. Vytvořený editor je podroben sérii výkonnostních testů a je v něm 

navržena demonstrační scéna. 

 

Klíčová slova 

Editor terénu, XNA Framework, kvaternion, oktantový strom, HLSL, shader 

 

Abstract 

The aim of this work is to create a terrain editor based on the XNA framework. The paper presents 

some problems related to the issue of large terrains and their editing. The first part is focused on an 

overview of existing solutions and their comparison. The main part describes the design of a new 

editor and a key parts of its implementation. Created editor is subjected to a series of performance tests 

and a demonstration scene is designed in it. 
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1 Úvod 

 

V životě se lze často setkat se situacemi, kdy je potřeba vytvořit náhled na nějaký úsek terénu. 

Příkladem takových situací může být vizualizace zasazení budov či jiných rozsáhlých stavebních děl 

do krajiny a jejich vliv na celkový ráz krajiny. Všichni si určitě dobře vzpomínají na nedávný problém 

vzniklý při návrhu nové Pražské knihovny. Podobným problémem je stavba dálnice či přehrady, 

což jsou poměrně silné zásahy do krajiny a je proto dobré mít dopředu určitou představu o dopadu 

těchto zásahů. 

Dalším příkladem může být návrh rekultivace oblasti po dokončení povrchové těžby či projekt 

na zbudování parku v městské oblasti. 

Donedávna se tyto problémy řešily pomocí papírových či jiných modelů, na jejichž přípravě trávili 

architekti nebo jejich pomocníci množství dnů, někdy možná i týdnů, aby byl výsledek po předvedení 

prezentace řešení nebo po dokončení projektu vyhozen. Dnes je možné tuto činnost stejně jako 

spousty jiných přenést do virtuálního prostředí a modelovat terény na počítači. Je tím ušetřeno značné 

množství času a tím i prostředků. V ideálním případě je terén vytvořen za jednotky nebo maximálně 

desítky hodin. 

Modelováni terénu je do určité míry specifický problém. Většinou je potřeba upravovat poměrně 

rozsáhlou oblast, neklade se však tak silný důraz na jednotlivé detaily jako spíše na celkové vzezření 

krajiny. Upravovat takto velkou oblast po jednotlivých bodech, tedy způsobem jakým se v běžných 

modelovacích nástrojích tvoří modely objektů, by bylo velice časově i psychicky náročné. 

Proto vznikly nástroje, které se věnují se právě řešení tohoto specifického problému, obecně jsou 

označovány jako editory terénu. 
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2 Stanovení obecných cílů 

 

Cílem této práce je navrhnout a vytvořit dostupný editor terénu, který by byl poměrně jednoduchý 

a jeho použití by zvládl kterýkoliv průměrný uživatel bez nutnosti studovat návody, tutoriály 

a podobně. Zároveň by výsledný software měl svými schopnostmi konkurovat drahým komerčním 

editorům. Mezi základní vlastnosti bych proto zařadil tyto:  

1. Možnost tvorby dostatečně rozsáhlých scén. 

2. Možnost kreslení několika nezávislých vrstev textur. 

3. Možnost do scény vložit vodní plochy. 

4. Možnost do scény vložit rozličné objekty pro dokreslení scenérie. 

5. Co nejjednodušší a intuitivní ovládání. 

Myšlenky jednoduchého ovládání a komplexního editoru jsou do značné míry protichůdné. Množství 

různých možností editace a nastavení vlastností tvořeného terénu totiž vyžaduje také množství 

ovládacích prvků a to velmi snižuje přehlednost uživatelského rozhraní. Snahou tedy také bude najít 

vhodný kompromis mezi jednoduchostí ovládání a co největšími možnostmi editace. 

 

2.1 Přehled existujících řešení 

 

V současné době se dá na internetu najít hned několik již hotových editorů, mezi těmito jsou však 

značné rozdíly a je proto dobré začít průzkumem existujících řešení. V několika následujících 

kapitolách se budu věnovat jednotlivým vybraným editorům.  

Zaměřím se na několik základních bodů: 

1. Uživatelské rozhraní – vzhled, přehlednost atd. 

2. Tvorba terénu – tvorba výškových map, texturování terénu a podobně 

3. Náročnost ovládání 

4. Vzhled vytvořených scén 

2.1.1 T.ED 

Professional Terrain and Environment Editor neboli T.ED je jedním z levnějších editorů terénu. 

Uživatelské rozhraní je opravdu jednoduché, lze zde nalézt několik „štětců“ pro tvorbu kopců, 

vyhlazení a podobně, několik předpřipravených textur a jednoduché menu pro vkládání objektů a to je 

v podstatě vše. Bohužel přestože byl T.ED vydán v roce 2005, vzhled aplikace tomu vůbec 

neodpovídá, osobně bych jej zařadil tak o pět až deset let dále do historie a to trochu ubírá 

na celkovém dojmu. 

Díky tomu, že zde není nijak velké množství nástrojů, je tvorba terénu vcelku jednoduchou záležitostí. 

Trochu zamrzí omezení textur a to pouze na šest přednastavených vzorků, se kterými si musíme 

vystačit. Tento nedostatek je do určité míry kompenzován možností kombinovat textury s barvami 
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a tak vytvořit množství odstínů, ovšem možnost použít vlastní texturu například dlažby to nenahradí. 

Práce s vodou také nijak neoslní. K dispozici máme jednu hladinu, která zabírá celý „svět“ a jediné 

co jí lze nastavit je výška hladiny. Ve výsledku cokoliv má nižší výšku než je stanovená hladina 

je prostě pod vodou, což tvorbu některých scén v podstatě znemožní. Jako příklad bych uvedl horské 

jezero, které zde prostě nevytvoříme. 

 

Obrázek 1: Vzhled prostředí editoru T.ED 

Co bych skutečně ocenil je absolutní jednoduchost ovládání, která vyplívá z omezených možností, 

jež jsem popisoval výše. Po zapnutí editoru, jsem po pár minutách přesně věděl, co mám dělat a jaký 

to bude mít výsledek. Vytvořit a procházet se vlastním terénem je otázka desítek minut, maximálně 

několika hodin, pokud tvoříme velkou scénu. 

Na obrázcích můžete vidět, že výsledky nejsou nijak oslnivé. Řekl bych, že vzhled hotových scén 

vcelku odpovídá očekávání s přihlédnutím k jednoduchosti ovládání. Odpovídající je také cena 

$20.99.   

 

Obrázek 2: Ukázky scén vytvořených v editoru T.ED, kredit: http://www.thegamecreators.com 

 

2.1.2 Terragen 2 

Software Terragen 2 od firmy Planetside je velice komplexním nástrojem pro tvorbu menších 

i rozsáhlých scén. Pracovní plocha je rozdělena na 4 základní okna, prvním z nich je náhled samotné 

scény. V dalším okně lze vidět strom všech objektů tvořících scénu, jako jsou terén, vodní plochy, 

světla, shadery atd.  Poslední dvě okna slouží jako průzkumník jednotlivých objektů a jejich vlastností. 

Samotný terén lze nechat vygenerovat náhodně podle určených parametrů nebo načíst z výškové 

mapy. Dalším krokem je vložení shaderů, pomocí nichž, lze terén obarvit a pokrýt texturami. Systém 
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shaderů je velice důmyslný, shadery se mohou vrstvit na sebe, lze použít jeden shader k mapování 

jiného nebo míchat výsledky více shaderů do jednoho pomocí mísení (blending). 

Do scény lze také vkládat vodní plochy a externí objekty. Vítanou funkcí je vkládání tzv. populací, 

pomocí nichž lze do určité oblasti umístit množství objektů, toto se hodí například v případě, 

že potřebujeme vytvořit les, pole kamenů a podobně. 

 

Obrázek 3: Ukázka prostředí programu Teragen 2 

Navzdory obrovskému množství možností při tvorbě téměř jakékoliv části scény je ovládání poměrně 

intuitivní. Vytvořit první slušně vypadající obrázky, by měl průměrný uživatel zvládnout za pár hodin 

práce. Ovšem pro ovládnutí všech nebo alespoň většiny možností, jež Terragen 2 nabízí je zapotřebí 

určitá dávka studia a času stráveného s tímto programem. 

Strávený čas se samozřejmě zhodnotí na kvalitě výsledků. S Terragenem 2 lze vytvářet 

až fotorealistické náhledy scén. V současné době je vývoji i modul pro tvorbu animací. 

Vše dříve zmíněné má samozřejmě také svoji cenu. V případě, že by zájemce chtěl využít tento 

software ke komerčním účelům, musí si pořídit placenou verzi. Ceny se pohybují od $299 za základní 

verzi, která má ovšem omezené možnosti tvorby scén i jejich renderování. Za plnou verzi, která 

dokáže nejen vše co jsem popisoval je už potřeba zaplatit $999. 

 

Obrázek 4 : Ukázky obrázků vytvořených pomocí Terragenu 2, kredit: http://www.planetside.co.uk/ 

 

http://www.planetside.co.uk/
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2.1.3 Grome 

Editor terénů Grome vyvíjený firmou Quad Software je aktuálně vydán již ve třetí verzi. Tento 

produkt cílí především na vývojáře her, jimž nabízí možnost vytvořit rozličná prostředí, ale využití 

nachází i v jiných odvětvích. 

Po spuštění aplikace čeká uživatele možná menší šok. Vše vypadá, jakoby se designér uživatelského 

prostředí snažil umístit všechna možná tlačítka a nastavení přímo na pracovní plochu. Určitou výhodu 

tohoto přístupu lze spatřit v lehké dostupnosti většiny funkcí, cokoliv potřebuji s terénem udělat, stačí 

jedno kliknutí a ihned mám daný nástroj připraven k použití. Ovšem celkový výsledek působí lehce 

chaoticky, kolem centrálního okna jsou po všech čtyřech stranách rozmístěna tlačítka, která navíc 

vypadají navzájem velice podobně. Naštěstí je možno jednotlivé panely skrýt nebo přemístit a tak 

si prostředí upravit k obrazu, který nám bude více vyhovovat. 

 

Obrázek 5 : Ukázka prostředí editoru Grome 

Silnou stránkou Grome je tvorba samotného terénu. Celá scéna se skládá ze čtvercových oblastí, 

které lze samostatně upravovat. Každá oblast může obsahovat několik výškových map, jejichž efekt 

se ve výsledku sčítá. Návrh terénu si tak lze rozložit na dílčí kroky (např. horský hřeben, údolí, 

„šum“). Užitečná je také možnost procedurálního generování mapy, s její pomocí lze výškové mapy 

vytvářet automaticky a usnadňuje se tak tvorba rozsáhlých ploch. 

Textury lze kreslit standartním způsobem pomocí vytváření vrstev a štětců nebo pomocí generátoru. 

Generování textur může být poměrně užitečné, celý proces je totiž volně nastavitelný a tak lze zvolit 

například určitou výšku, sklon terénu a podobně, kde se má daná textura objevit. Do scény lze 

samozřejmě vložit i vodní plochu, ohlášena je v blízké době i možnost vložení více ploch do jedné 

scény. Vodu lze na terén kreslit stejně jako textury, což mi přišlo jako zvláštní přístup, druhou 

možností je vytvoření hladiny podle její výšky a pozice. Potěší možnost vodní hladinu všelijak 

parametrizovat, nastavit jde v podstatě vše, od barvy až po sílu odlesků na vlnách. Díky této variabilitě 

lze vytvářet jak jezera s klidnější azurovou vodou, tak oceán s tmavě modrým zbarvením. 

Ovládání celkově působí mírně těžkopádným dojmem a je potřeba si na něj chvíli zvykat. Naštěstí 

společnost Quad Software má na svém webu desítky videí s různými tutoriály, které proces učení 

se s Grome značně ulehčí, bez těchto videí by šlo o bezesporu frustrující proces. 
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Výsledné terény vypadají pěkně, i když ne příliš realisticky. Dlužno ovšem dodat, že realistický 

vzhled výsledků nejspíše ani nebyl záměrem, jelikož se Grome orientuje spíše na sektor her 

či jednoduchých simulací a v tomto ohledu si stojí vcelku dobře. To dokazují i ohlasy společností, 

které jej využívají (např. Ubisoft Bucharest, Saab Bofors Dynamics, NCsoft Corporation). Důkazem 

zaměření na herní odvětví je i podpora několika enginů, ohlášena je dokonce i podpora UDK (Unreal 

Development Kit). 

Grome samozřejmě také není zdarma, Quad Software za licenci na studijní verzi vyžaduje €150, 

licence pro komerční užití stojí €540. 

 

 

Obrázek 6: Ukázky obrázků vytvořených pomocí Grome, kredit: http://www.quadsoftware.com 

 

2.1.4 EarthSculptor 

Tento jednoduchý nástroj pro tvorbu terénů, vyvíjí Ernest Szoka. EarthSculptor má své uživatelské 

rozhraní vytvořeno ve stejné filozofii jako známý editor obrázků Gimp. Hlavní okno aplikace obsahuje 

pouze jednu lištu se základní nabídkou, zbytek okna zabírá náhled scény. Ostatní nástroje a nabídky 

jsou umístěny v plovoucích oknech a lze je tak podle potřeby snadno a rychle přemisťovat.  

 

Obrázek 7: Ukázka prostředí editoru EarthSculptor 

Okno s výběrem nástroje nabízí šest možností. První z nich je základní nastavení, kde lze upravit 

LOD(level of detail), zobrazování mlhy na delších vzdálenostech a podobné věci. Následují nástroje 

pro tvorbu kopců, kreslení textur a nastavení základních textur. Texturování terénu je vyřešeno 

http://www.quadsoftware.com/
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zajímavým způsobem. Terénu jako celku se dají nastavit čtyři základní textury, které se nanášejí 

v závislosti na výšce v daném místě. Tyto základní textury pak lze doplňovat a překreslovat dalšími 

vrstvami. Poslední dvě možnosti v nástrojích zabírají nastavení světla a vody. Vodní hladina 

je bohužel řešena stejným způsobem jako v T.EDu, který jsem popisoval na začátku a tak máme vliv 

pouze na výšku hladiny. 

Celkově je ovládání velice příjemné a intuitivní. EarthSculptor sice nemá obrovské množství funkcí, 

ale těch několik co umí, umí opravdu dobře. Výsledky vypadají poměrně hezky a exportovat je lze 

do modelů (.obj) nebo do výškové mapy, vytvořit lze také texturu terénu, která obsahuje vše, co je 

na terénu nakresleno. 

 

 

Obrázek 8: Ukázky obrázků vytvořených pomocí EarthSculptoru, kredit: http://www.earthsculptor.com/ 

 

2.1.5 Porovnání 

V předchozích kapitolách jsme si představili několik editorů terénu s různými přístupy a také různou 

kvalitou. Na závěr bych rád jednotlivé poznatky shrnul a editory mezi sebou porovnal. 

Pro porovnání jsem zvolil čtyři základní kritéria, kterým jsem se věnoval při testování jednotlivých 

editorů: vzhled uživatelského rozhraní (GUI), složitost ovládání, možnosti a schopnosti tvorby scény 

a vzhled výsledků. Tyto čtyři vlastnosti oznámkuji jako ve škole 1 – 5. Pátá vlastnost je neméně 

důležitá: cena. Výsledky mého hodnocení jsou v následující tabulce. 

Tabulka 1: Porovnání editorů 

Název T.ED Terragen 2 Grome 3 EarthSculptor 

GUI 4 2 3 1 

Složitost ovládání 1 2 3 1 

Tvorba terénu 3 1 1 3 

Vzhled výsledků 4 1 2 2 

Cena $ 20.99 $ 299 - $ 999 € 540 $ 49 

 

http://www.earthsculptor.com/
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Z výsledků v tabulce jde pěkně vidět, že cena opravdu kopíruje kvalitu. V případě, že potřebujeme 

tvořit opravdu dobře vypadající scény s množstvím objektů a pěknými terény, musíme si také připravit 

odpovídající sumu peněz. 

Naprostou špičkou mezi editory je v dnešní době Terragen. Ten má sice mírně snížené hodnocení 

spojené s uživatelským prostředím a ovládáním, ale toto je zapříčiněno spíše obrovským množstvím 

funkcí a nastavení, které už jde velmi těžce přehledně organizovat a zároveň zachovat relativně 

snadnou dostupnost k těmto funkcím. O kvalitách Terragenu svědčí i to, že jej pro tvorbu některých 

scenérií využili i tvůrci Spielbergova nového seriálu Terra Nova. Také filmové studio Paramount 

pictures, využilo tohoto softwaru, nové logo vytvořené k 100. výročí vznikalo právě za pomoci 

Terragenu. 

Pokud potřebujete tvořit spíše rozsáhlé terény využitelné v dalších aplikacích, které stále vypadají 

dobře, může být dobrou volbou Grome 3. Grome má sice obtížnější ovládání než by se dalo čekat, 

ale s trochou cviku a zkušeností se dá zvládnout. Odměnou za strávený čas jsou pak poměrně hezké 

scény, jež můžete dále využít ve vznikajících hrách a podobně. 

Pokud neplánujete tvorbu finančně náročných projektů, v jejichž rozpočtu se několik set dolarů ztratí, 

ale přesto chcete vytvářet dobře vypadající scény. Doporučil bych vám jednoznačně EarthSculptor, 

ten se svým jednoduchým „přátelským“ rozhraním zvládne používat naprosto každý, a přesto se s ním 

dají vytvářet rozsáhlé a dobře vypadající terény. 

Poslední ze čtveřice testovaných editorů T.ED, bych nedoporučil. Cenou sice všechny konkurenty 

předčí, ale u toho jeho přednosti končí. V případě serióznějších projektů bych se tak tomuto editoru 

raději vyhnul. 
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3 Návrh a implementace 

 

V následující kapitole se pokusím shrnout návrh mnou vytvořeného řešení. U důležitých rozhodnutí 

zdůvodním proč, jsem zvolil právě tuto variantu. Podrobněji se také podíváme na některé stěžejní 

body celého projektu, jako jsou třída s terénem, práce s kamerou nebo správa objektů. U těchto 

podstatných částí vysvětlím i klíčové části implementace společně s jejich teoretickými základy. 

 

3.1 Stanovení konkrétnějších cílů 

 

Na základě výsledků z průzkumu, o kterém jsem psal v předchozí kapitole, jsem si stanovil 

konkrétnější formu výsledné aplikace. Vzhledem k požadavku na jednoduché a intuitivní ovládání 

by měl uživatel vidět vždy jen ty funkce, které ke své momentální práci právě potřebuje. Podobně je 

tomu i u editoru EarthSculptor jehož jednoduchost ovládání je opravdu silnou stránkou. Výsledné 

scény by po grafické stránce měly být alespoň na průměrné úrovni, tedy by měly vypadat srovnatelně 

s výsledky z Grome či EarthSculptoru. 

 

3.2 Zvolené technologie 

 

Pro tvorbu aplikace jsem zvolil .NET Framework ve verzi 4.0. Důvody pro toto byly vcelku prosté. 

Tento Framework je ze strany Microsoftu dlouhodobě podporován a má již hotovou rozsáhlou 

dokumentaci. Editor je cílen na operační systém Windows, se kterým mám nejvíce zkušeností 

a v oblasti aplikací pro Windows je .NET dle mého názoru ideálním řešením. 

Jak už jsem zmínil, aplikace je určena pro platformu Windows, proto jsem pro tvorbu uživatelského 

rozhraní zvolil technologii WinForms. WinForms obsahují desítky již hotových ovládacích 

a zobrazovacích komponent. Navíc není nijak velký problém v případě potřeby vytvořit vlastní 

komponentu se specifickým chováním. Vytvořit komplexní rozhraní je tak otázka nanejvíce několika 

hodin. WinForms jsou navrhovány tak aby svým vzhledem zapadaly do prostředí Windows, výsledná 

aplikace tak vypadá poměrně dobře za vynaložení minimálního úsilí. 

Poslední rozhodnutí se týká vykreslování samotné scény. Pro tento úkol jsem vybral Framework 

XNA 4.0 taktéž od společnosti Microsoft. XNA je určeno především pro tvorbu her, cílí na studenty 

a na menší vývojové týmy. Jedná se o nadstavbu nad technologií DirectX. XNA programátora odstíní 

od komplexnosti DirectX, kde je potřeba složitě hlídat a řešit spoustu běžně se vyskytujících situací 

jako je minimalizace okna a podobně. Díky tomuto je vývojáři umožněno soustředit se spíše 

na aplikační logiku. Zároveň tento framework obsahuje mnoho užitečných funkcí pro práci s vektory 

a maticemi, pro načítání a využívání všelijakého obsahu a tak dále. 
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3.2.1 XNA + WinForms 

Aplikace napsané v XNA, jako Frameworku určeném přednostně pro tvorbu her, běží standardně 

v celo-obrazovém módu, případně ve vlastním okně. Navíc XNA jako takové nemá ve svých 

knihovnách žádné ovládací prvky, jako jsou například tlačítka, posuvníky a podobně. Pokud tedy 

chceme v XNA napsat aplikaci, která obsahuje mnoho ovládacích prvků, a tím editor terénu bezesporu 

je, máme na výběr v podstatě ze dvou možností. První možností je vytvořit WinForms komponentu, 

která pro své vykreslení ve formuláři využije právě XNA. Druhou alternativou je pak vytvořit klasický 

XNA projekt a všechny ovladače si naprogramovat sám. Nelze říci, která z těchto dvou cest je 

ta správná, každá z nich má své výhody i nevýhody, a proto je nutno volit vždy podle aktuální situace. 

V zamýšlené aplikaci bude ovládacích prvků poměrně dost a některé z nich mnohem složitější než je 

pouhé tlačítko nebo zaškrtávací políčko. Zvolil jsem proto první variantu řešení, čili vytvořit 

komponentu, která se vykreslí skrz XNA. Odpadá tím spousta starostí při tvorbě GUI, které se 

ve WinForms tvoří docela snadno. 

 

3.3 Implementace 

 

Stěžejním prvkem celé aplikace je samozřejmě komponenta vykreslující tvořenou scénu, tato je 

vložena do rodičovského okna spolu se všemi panely a tlačítky pro ovládání editoru. Kdykoliv dojde 

v aplikaci ke změně nastavení scény nebo k jiné akci, která nějakým způsobem ovlivňuje terén, je 

volána příslušná metoda právě této komponenty aby požadavek obsloužila.  

3.3.1 Návrh uživatelského rozhraní 

Ještě před začátkem samotné implementace je dobré si rozmyslet vzhled a celkové rozvržení 

uživatelského rozhraní. Jednotlivé detaily se v průběhu realizace mohou měnit, ale základního návrhu 

a filozofie bych se rád držel po celou dobu tvorby projektu. Už dříve jsem určil požadavek na to, 

aby uživatel před sebou viděl vždy jen ty funkce, které ke své momentální činnosti zrovna potřebuje. 

Na základě zkušeností s již existujícími editory jsem rozdělil proces tvorby scény do těchto fází: 

1. Tvorba výškové mapy 

2. Texturování terénu 

3. Vkládání a práce s objekty 

4. Dodatečné úpravy 

Pro každou část tvorby terénu potřebujeme jiné nástroje a je tedy zbytečné zobrazovat i všechny 

ostatní. V okně aplikace jsem proto vyčlenil prostor, kde se budou zobrazovat právě využívané 

nástroje. Stále viditelné bude jen základní menu s přepínáním jednotlivých fází. Výsledný hrubý návrh 

s popisem lze vidět na obrázku číslo 9. 
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Obrázek 9: Rozvržení okna aplikace 

 

3.3.2 Třída XnaTerrainControl 

Nyní již přistoupím k popisu samotné implementace. Jak už z názvu vypovídá, třída 

XnaTerrainControl dědí ze třídy Systém.Windows.Forms.Control, právě instanci této třídy můžeme 

vložit jako kontrolu do WinForms okna a s její pomocí tak zprostředkovat náhled scény. Pro přesnost 

ještě musím zmínit, že XnaTerrainControl nedědí ze třídy Control přímo, nýbrž zprostředkovaně přes 

další třídu GraphicsDeviceControl, která se stará o nezbytné funkce zajišťující správnou funkci 

kontroly. 

Pravděpodobně nejdůležitější metodou třídy XnaTerrainControl je metoda Draw(), jež se stará o 

vykreslení scény. Draw je volána pokaždé kdy se vykresluje WinForm komponenta a tím je zajištěno 

zobrazování celé scény v reálném čase. Aby bylo co vykreslovat musí třída obsahovat také informace 

o scéně. Předně je zde instance třídy TerrainMap, která obsahuje informace o samotném terénu, jako 

jsou pozice jednotlivých vertexů. Dále je zde oktantový strom obsahující jednotlivé modely vložené 

do scény a v neposlední řadě kamera, jež se stará o správu matic potřebných pro vykreslování. 

Nastavení a další vlastnosti ovlivňující běh celé aplikace jsou uloženy ve třídě DrawConfig. 

3.3.3 Třída TerrainMap 

Terén samotný je tvořen maticí jednotlivých bodů tzv. vertexů, které reprezentují jednotlivá místa. 

Vertexy samozřejmě nejsou natěsnány jeden vedle druhého, ale mají mezi sebou dány rozestupy. 

Hodnoty v mezerách mezi jednotlivými body se pak určují pomocí interpolace, nejčastěji se používá 

interpolace lineární. 

Každý vertex musí nést určité množství doplňujících informací mimo polohy samotné. XNA nabízí 

několik předdefinovaných typů vertexů, které se hodí využít při tvorbě běžných objektů. Druhou 

možností je definovat vlastí vertex se všemi potřebnými atributy. Já jsem zvolil druhou z variant, 

hlavně proto, že vertexů může být v rozsáhlém terénu i několik miliónů a je proto důležité šetřit 

pamětí a využít jen nezbytně nutné množství bajtů. 
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Rozvržení mého vertexu, který nese název TerrainMapVertex je takovéto: 

Vector3 Position; 

        Vector3 TextureCoordinate; 

       Vector3 Normal; 

        Color LowerMap; 

        Color HigherMap; 

 

Pozici a normálu asi není nutno dále vysvětlovat. Texturové koordináty se většinou zadávají jako 

dvojice (u, v), která specifikuje pozici v nanášené textuře, náležící danému bodu. V tomto případě má 

texturový koordinát tři složky, důvodem pro to je technika zvaná Tri planar texturing, ke které se 

vrátím v pozdější kapitole. S texturováním souvisí i poslední dvě části vertexu LowerMap a 

HigherMap, v těchto polích jsou uloženy hodnoty, stanovující sílu s jakou se v daném bodě bude 

vykreslovat ta která textura. Obě dvě proměnné jsou datového typu Color, což umožňuje uložit 

do obou čtyři bajty dat. Přiřadíme-li každému mapovacímu bajtu jednu texturu, získali jsme prostor 

pro uložení informací o využití osmi textur. Struktura Vector3 se skládá z trojice čísel typu float, jeden 

Vector3 tedy v paměti zabírá 12 bajtů. Struktura Color, jak už jsem zmínil, má velikost 4 bajtů. Pokud 

tedy sečteme jednotlivé části vertexu, dostaneme celkovou velikost 44 bajtů. 

Nakonec bych měl ještě dodat, že v případě, že jsou do scény vloženy nějaké vodní plochy, jsou 

informace o nich uloženy ve třídě Water, která je také součástí TerrainMapy 

3.3.3.1 Úpravy mapy 

Terén je samozřejmě potřeba různými způsoby editovat. Pro tento účel byla vytvořena třída Brushes 

obsahující několik statických metod pro editaci pole vertexů. Příkladem může být metoda growVertex, 

která slouží k úpravě výšky zasažených bodů a kreslí tak v terénu kopce či údolí. K určení síly s jakou 

má být každý vertex zasažen se využívá matematická funkce známá jako mexican hat, její běžně 

známý průběh si můžete prohlédnout na obrázku 10. 

 

Obrázek 10: Obecný průběh funkce mexican hat 

Matematický vzorec pro tuto funkci vypadá takto:  (   )  (    ) 
   

  

Pro možnost ovlivňovat průběh funkce, stačí si vzorec na vhodných místech parametrizovat, po chvíli 

experimentů tak vznikl výsledný vzorec:  ( )    (
    

 
)  

   

 , vliv parametrů a, b, c je nejlépe 

pochopitelný z obrázku číslo 11 přiloženého níže.  
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Obrázek 11: Vliv jednotlivých parametrů na průběh funkce mexican hat 

Dalším příkladem metody ze třídy Brushes je metoda colorVertex pomocí níž se na terén mohou 

nanášet textury. V parametrech je mimo jiné obsažen i index právě kreslené textury. Na základě 

indexu se poté rozhoduje, která složka, které mapovací barvy vertexu bude „obarvena“. 

3.3.3.2 Level of detail 

Při vykreslování terénu jsou jednotlivé vertexy pospojovány do trojúhelníků a zaslány grafické kartě 

pro zpracování. Kdyby ovšem byly vykreslovány neustále všechny Vertexy, znamenalo by to u terénů 

s větším rozměrem neustále zpracovávání miliónů trojúhelníků a zátěž na grafickou kartu by byla 

příliš vysoká. Proto se u takto velkých ploch uplatňují techniky zvané souhrnně Level of detail neboli 

LOD. Při použití LOD se využívá toho, že jsou ve scéně místa, kde nepotřebujeme zobrazit všechny 

detaily, například proto, že jsou od kamery daleko. V takovýchto místech se nevykreslují všechny 

vertexy ale jen jejich podmnožina a zobrazují se tak jen hrubší obrysy objektů. 

V editoru je využito LOD závislé na vzdálenosti. Terén je rozdělen do čtvercových oblastí o velikosti 

strany 257 vertexů. U čtverce terénu s nejmenší vzdáleností jsou vykreslovány všechny vertexy. Jak 

vzdálenost postupně narůstá, je u dalších čtverců vykreslena jen zhruba čtvrtina vertexů, každý druhý 

řádek i sloupec jsou vynechány. U ještě vzdálenějších částí už jsou vykreslovány jen každý čtvrtý 

řádek a sloupec a tak dále. Tím se ušetří značné množství trojúhelníků, hlavně v částech scény, kde 

snížení detailu ničemu nevadí. Vzdálenost určující detail vykreslení však není určována vzhledem 

k pozici kamery, nýbrž vzhledem k místu, na které je kamera zaměřena. Díky tomu jsou místa 

s nejvyšším detailem vykreslena uprostřed pracovní plochy, kde se očekává, že bude vykonávána 

největší část práce se scénou. 
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Obrázek 12: Ukázka snižování hustoty vykreslované sítě v závislosti na LOD 

Odebrání některých vertexů ze scény však může způsobit problém. Jelikož jedna část terénu věrně 

kopíruje jeho povrch a jiná některé detaily vynechává, může na spojení těchto dvou částí vzniknout 

nekonzistence povrchu a v terénu se tak objeví díry.  

 

Obrázek 13: Chyby, které mohou v terénu vzniknout vynecháním některých vertexů 

Pro vyřešení tohoto problému je potřeba kontrolovat přechody mezi jednotlivými čtverci, z nichž je 

terén poskládán. Najde-li se hrana, na níž je rozdíl mezi úrovní detailu sousedních čtverců, jsou na této 

hraně vytvořeny dodatečné trojúhelníky, které vyplní možné díry v síti. 

3.3.4 Oktantový strom 

Důležitou součástí třídy XnaTerrainControl je také oktantový strom. Oktantový strom je datová 

struktura sloužící k uložení jakýchkoliv objektů, jež mají určenou svou pozici v trojrozměrném 

prostoru. Základní myšlenkou oktantového stromu je filozofie rozděl a panuj. Zpočátku má strom 

pouze jeden všeobjímající uzel. Pokud se v některém uzlu stromu nahromadí více objektů, než je 

stanovená mez, dojde k rozdělení tohoto uzlu na oktanty a všechny objekty z původního uzlu jsou 

přerozděleny do těchto nově vzniklých potomků podle pozice v prostoru, na které se nacházejí. 

Protože dělení uzlů probíhá podle potřeby rekurzivně, nemůže být nikdy v jednom uzlu více než 

určené množství objektů. Výjimkou z tohoto pravidla může být situace, kdy má strom nastavenu 

maximální úroveň do, které se mohou uzly dělit. Pokud některý z uzlů dosáhne maximální úrovně 

zanoření, dělení u něj již dále neprobíhá. Princip dělení prostoru je názorně vysvětlen na obrázku 14. 

V tomto případě byla stromu nastavena hranice pro dělení uzlu na oktanty na hodnotu jedna. 
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Obrázek 14: Ukázka dělení prostoru oktantovým stromem, kredit: http://software.intel.com 

Důvody pro použití této datové struktury jsou jednoduché. Ve scéně může být umístěno značné 

množství různých objektů, jako jsou stromy, kameny, budovy a podobně. Pokud by všechny tyto 

objekty byly neustále vykreslovány, silně by tím omezovaly výkon aplikace. Naštěstí ale můžeme 

využít toho, že celá scéna nemusí být v jednom okamžiku vidět a tak objekty nacházející se mimo 

zorný objem nemusíme vůbec vykreslovat. Nyní ovšem narážíme na podobný problém jako na 

začátku. Pokud bychom měli testovat každý jednotlivý objekt ve scéně na to, zda se momentálně 

nachází v zorném objemu či nikoliv, celkový výkon aplikace by to silně poznamenalo. A právě zde se 

projeví výhoda použití oktantového stromu. Ten nám totiž dovoluje otestovat celé velké kusy prostoru, 

pokud se u některého uzlu stromu zjistí, že nijak nepřispívá do zorného objemu, není již potřeba se 

s tímto dále zabývat a celá jedna větev stromu je tak ušetřena od dalšího ověřování. 

3.3.4.1 Implementace oktantového stromu 

Oktantový strom je v projektu realizován pomocí třídy Octree, tato třída reprezentuje samotný uzel 

stromu. Každý uzel má určenou polohu svého středu, dále šířku, výšku a hloubku a úroveň zanoření. 

Poslední vlastností uzlu je kolekce objektů v daném uzlu uložených. Při vytvoření nového terénu 

dochází vždy také k vytvoření nového oktantového stromu tak, že vznikne nový základní uzel, který 

pojme celý terén. Jak jsou do scény později přidávány další a další objekty dochází postupně 

k rozpadu jednotlivých uzlů na potomky a tvoří se tak stromová struktura. Hranice počtu objektů, 

jejímž překročením dochází k rozpadu, je ve třídě Octree určena konstantou. V případě, že objekty 

ze scény odebíráme, může docházet také ke zpětnému zániku oktantů a převedení jejich objektů zpět 

do rodiče. Limitní hodnotu pro toto zpětné složení je dobré nastavit nižší, než je hodnota rozpadu na 

oktanty. V případě, že by byly obě hranice nastaveny stejně a uživatel by na jednom místě vícekrát 

vložil a znovu odebral kritický objekt, docházelo by k neustálé tvorbě a následnému zániku potomků. 

V tomto případě jsem hranici pro zpětné složení určil na polovinu hranice pro rozklad uzlu. 

3.3.5 Třídy s kamerou 

Důležitou součástí každého editoru, je také práce s kamerou. Kamera by se měla chovat co 

nejpřirozeněji, špatné chování kamery dokáže často velmi znepříjemnit práci. Prací kamery je starat se 

pouze o transformační matice, kterými se při vykreslování násobí souřadný systém scény a vyvolává 

se tak dojem pohybu v terénu. 
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K tomuto problému se dá přistoupit několika způsoby. Nejznámější je asi tzv. free kamera, která má 

svůj stav definován pozicí, otočením a přiblížením, chování samotné je pak neomezené a s kamerou se 

tak dá dívat kterýmkoliv směrem. Pro potřeby editoru jsem však zvolil jiný druh a to tzv. target 

kameru. Tento typ kamery má vždy nastaven svůj cíl, na který je zaměřena, dále je určena otočením 

a vzdáleností od cíle. Ve výsledku se kamera chová tak, že ve středu obrazu je vždy nastavený cíl, 

kolem tohoto bodu se kamera může volně otáčet a přibližovat nebo vzdalovat se od něj. Takové 

vlastnosti kamery se nám velice hodí, protože při editaci terénu bývá uživatel zaměřen na jednu oblast, 

na níž se dívá z různých míst. 

3.3.5.1 Rotace kamery 

Jak jsem uvedl, jednou z vlastností udávající momentální stav kamery je její otočení. V běžném světě 

se většinou setkáváme s Euklidovským systémem úhlů, v němž je výsledná rotace určena dílčími úhly 

otočení vztaženými k základním osám souřadnicového sytému. Euklidovský systém je pro člověka 

velmi dobře představitelný avšak má i negativní vlastnosti. Jedním z problémů je, že systém může 

poměrně snadno dospět do stavu zvaného Gimbal Lock. K efektu Gimbal Lock dochází v případě, 

že se dvě z os rotace dostávají do přesně stejného stavu a celý systém tak ztrácí jeden stupeň volnosti. 

Celý problém je lépe pochopitelný s přihlédnutím k obrázku 15. 

 

Obrázek 15: Ukázka efektu Gimbal Lock 

 

Dalším problémem, spojeným s požíváním Euklidovského systému, je interpolace mezi dvěma 

různými stavy. Vždy totiž existuje nekonečně mnoho cest, kterými může interpolace proběhnout. 

Cílem je najít nejkratší spojnici mezi krajními body, to je ovšem často poměrně složitý úkol. 

Neduhy související s Euklidovským systémem řeší systém kvaternionů. Kvaternion q je lineární 

kombinací prvků 1, i, j a k, takže je možno jej psát jako q = s + xi + yj + zk, kde s , x, y a z jsou reálná 

čísla. Jednodušší způsoby jsou (s, x, y, z) nebo ještě kratší varianta (s, v), kde s je skalár a v je 

trojrozměrný vektor. Pro reprezentaci rotace se používá jednotkový kvaternion, jehož hodnotu lze 

snadno spočítat podle předpisu:   (   (
 

 
)     (

 

 
) ), | |   , kde   je úhel rotace a   je 

směrový vektor osy rotace. Důležitou vlastností kvaternionů je, že sférická interpolace mezi dvěma 

kvaterniony je tou nejkratší spojnicí mezi těmito kvaterniony na povrchu hyperkoule.  
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3.3.5.2 Implementace kamery 

Samotná implementace kamery je realizována s pomocí dvou tříd. První třídou je Camera, 

která definuje základní vlastnosti, jako jsou transformační matice či zorný objem. Následuje třída 

QuatCamera, která ze třídy kamera dědí a aplikuje požadované chování a metody pro ovládání 

kamery. Otočení kamery je ve třídě QuatCamera udržováno pomocí dvou proměnných udržujících 

úhly otočení podle os X a Y základního souřadnicového systému s tím, že otočení podél osy X je 

omezeno pouze na rozsah 0 – 90, otočení podle osy Y omezeno není. Díky tomuto přístupu se lze na 

terén dívat pouze shora. Při manipulaci s kamerou se upravují přímo hodnoty otočení kolem 

jednotlivých os a nehrozí tak situace, ve které by nastal efekt Gimbal Lock. Z dílčích úhlů je vytvořen 

kvaternion, který udržuje celkové natočení kamery a slouží k dalším výpočtům, například při posuvu 

cíle kamery. 

3.3.6 Vykreslování 

Pro vykreslování objektů v XNA se využívá tzv. efektů. Efekty nepředstavují nic složitého, jde pouze 

o jiný název pro shadery. Framework XNA nabízí pro použití několik typů předpřipravených efektů. 

Základním typem je BasicEffekt, který slouží k obyčejnému vykreslení objektu pokrytého texturou 

nebo obarveného pomocí barev vertexů. Dalším možností je AlphaTestEffect, jež dokáže vykreslovat 

dané časti objektů průhledné a je proto použit při vykreslování modelů v terénu. Samozřejmostí je 

možnost vytvářet vlastní efekty. Pro tento účel slouží soubory s příponou .fx. 

3.3.6.1 Shadery 

Shadery jsou programy řídící jednotlivé části zobrazovacího řetězce. Nejpoužívanějšími jsou pixel 

a vertex shadery. Pro psaní efektů v XNA slouží jazyk HLSL. HLSL je vyšší programovací jazyk, 

vyvinutý společností Microsoft. Syntaxe jazyka vychází z jazyka C. V editoru je použito hned několik 

shaderů a tak se na některé z nich nyní blíže podíváme. 

3.3.6.1.1 Tri planar texturing 

Jedním ze základních požadavků na editor je možnost pokreslit terén různými texturami pro dosažení 

větší realističnosti scény. Texturování volně editovatelné sítě sebou však nese určitou nepříjemnost. 

Při vytvoření nového terénu jsou všechny body v matici ve stejné výšce (y = 0) a vzdálenosti mezi 

sousedními vertexy jsou tak vždy stejné. Z tohoto stavu vychází i nastavení texturových koordinátů 

jednotlivých vertexů. Budeme teď pro jednoduchost uvažovat čtvercový terén. Koordináty jsou 

rovnoměrně rozprostřeny tak, že počáteční bod terénu má koordinát (0,0) a poslední bod pak (1,1). 

Pokud v tomto stavu zobrazíme texturu, bude vše v pořádku a obraz bude vypadat přirozeně. Při 

tvorbě kopců a údolí však dochází k posunu vertexů ve svislém směru a prodlužují se vzdálenosti mezi 

jednotlivými vertexy. Výsledný efekt pak způsobí nepříjemné protažení textury v místech, kde jsou 

větší rozdíly ve výšce terénu. 
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Obrázek 16: Ukázka protažení textury na členité části terénu 

Tento nepříjemný problém jsem se rozhodl řešit technikou zvanou Tri planar texturing. Princip 

metody spočívá v nanášení textury ve třech rovinách, těmito rovinami jsou xy, xz a yz. Při nanášení 

textury na povrch se z texturovací jednotky vezmou tři vzorky textury podle koordinátů v jednotlivých 

rovinách. Výsledná barva je pak dána kombinací těchto vzorků. V rozhodování o tom jak velký vliv 

bude mít ten který vzorek hraje důležitou roli normála. Pokud je normála kolmá na některou z rovin, 

bude výsledná barva přímo rovna barvě získané z texturovací jednotky pod koordinátem příslušícím 

dané rovině. Pokud je normála s některou rovinou rovnoběžná, bude příspěvek z této roviny nulový. 

V ostatních případech je síla příspěvku jednotlivých rovin dána úhlem, jaký svírá normála v bodě 

s danou rovinou. Nyní už je asi jasné proč musí mít texturový koordinát tři složky, jak jsem uvedl při 

popisu struktury vertexu. Poslední otázkou tak zůstává, kde vzít třetí koordinát. Odpověď je poměrně 

jednoduchá. Jakmile se s nějakým vertexem pohne, je koordinát pro osu y dopočítán z pozice 

v prostoru, na kterou byl vertex posunut. 

 

Obrázek 17: Ukázka texturování s pomocí techniky Tri planar texturing 

Tato technika texturování dává poměrně hezké výsledky u textur, které nemají jasnou a pravidelnou 

strukturu. Příkladem takové textury může být třeba písek nebo tráva. Naopak u textur obsahující 

nějakou mřížku nebo jiný dobře viditelný pravidelný tvar, jsou výsledky horší. V místech kde se 

příspěvky jednotlivých rovin mísí v podobném poměru, totiž dochází k mísení jednotlivých vzorů 

na texturách. Ovšem vzhledem k zaměření aplikace na přírodní prostředí, kde je pravidelných vzorů 

po málu, myslím, že výhody využití tri planar texturingu silně převažují nad nevýhodami. 
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3.3.6.1.2 Picking 

Aby bylo možno v editoru pracovat, je potřeba za běhu programu vědět přesně, na kterou část scény 

momentálně ukazuje kurzor. Problém zjišťování kurzorem zaměřeného objektu se obecně nazývá 

picking. V editoru mohou být zaměřeny jen dva typy věcí, buďto terén či spíše konkrétní vertex nebo 

objekt vložený do scény. Při modelování terénu nebo jeho texturování je potřeba znát konkrétní 

zaměřený vertex, jehož okolí pak vybrané funkce ovlivňují. Pro vyřešení tohoto problému jsem zvolil 

techniku zvanou „color picking“. Jak už název napovídá, jde o řešení, kdy se vybraná část obrazu 

zjišťuje na základě barvy. V principu jde o to, že se scéna nebo její část vykreslí různými barvami. 

Poté se z vytvořeného obrazu sejme pixel, na nějž ukazuje kurzor myši a podle barvy vybraného 

pixelu se následně pozná, na jaký objekt myš ukazuje. Protože jsem techniku využil při zjišťování 

zaměřeného terénu, vykresluji za tímto účelem jen terén bez objektů. Každý vertex v terénu má 

unikátní barvu určenou svou pozicí. Tento barevný terén se vykresluje na černé pozadí. Výsledný 

obraz uživatel samozřejmě nevidí. V XNA existuje třída s názvem RenderTarget, její instance slouží 

jako cíl pro grafickou kartu. Je-li kartě nastaven nějaký renderTarget proběhne vykreslení obrazu do 

paměti a nikoliv na obrazovku. Při pickingu se tedy kartě nastavuje za tímto účelem vytvořený 

renderTarget, do tohoto cíle se vykreslí terén s barevně odlišenými vertexy. Po vykreslení se z  obrazu 

přečte pixel na aktuálních souřadnicích kurzoru. Pokud je barva přečteného pixelu černá, kurzor 

ukazuje mimo terén, pokud jde o jinou barvu, z jejích složek se určí zaměřený vertex.  

Pro vykreslení barevného obrazu terénu jsem vytvořil jednoduchý shader nazvaný „PickingShader“. 

Tento shader pouze nastavuje barvu vykreslovaných pixelů podle jejich pozice v souřadném systému 

scény. Postup je takový, že se vezme složka X pozice daného pixelu a zapíše se do bitů červené a 

zelené části výsledné barvy. Složka Z je zapsána do modré části barvy a do alfa kanálu. Protože každá 

složka výsledné barvy má vyhrazeno osm bitů, je pro zapsání souřadnic X i Z vyhrazeno šestnáct bitů, 

což pro zápis celých čísel dává rozsah 0 – 65535. Takto velký rozsah je více než dostačující. Důležitou 

vlastností shaderu je také možnost nastavit plochou projekci terénu, pokud je tato možnost povolena, 

jsou při vykreslování automaticky nastavovány všem vertexům souřadnice Y na nulu. Takové chování 

se hodí při modelování terénu, kdy momentálně tvořené vyvýšení nezavází ve výběru vertexů, 

nacházejících se za tímto vyvýšením. 

3.3.7 Ukládání a načítání 

Poměrně zásadní funkcí při používání téměř jakéhokoliv softwaru pro tvorbu je možnost uložit 

a zpětně načíst rozdělanou práci. Scéna se ukládá ve třech krocích, které jsou na sobě do jisté míry 

nezávislé. Nejzásadnější částí uložených dat je soubor *.terr, který obsahuje informace o jednotlivých 

vertexech celého terénu a dále data na základě kterých lze vygenerovat vodní plochy. Struktura 

souboru s terénem je poměrně jednoduchá. Hned na začátku souboru jsou uložena dvě čísla typu 

integer reprezentující rozměry terénu, za nimiž bezprostředně následují data o vertexech. Při čtení 

souboru se tak ze šířky a výšky terénu určí množství vertexů, které budou následovat, a vytvoří 

se mapa daných rozměrů. V této nové mapě se pak jednotlivé vertexy nastavují podle dat ze souboru. 

Za daty o vertexech jsou uloženy informace o vodních plochách. Nejprve je určen počet zapsaných 

ploch, v případě, že je tento počet roven nule, ukončí se čtení souboru a terén je hotov. Pokud jsou 

v souboru nějaké vodní plochy uloženy, jsou v cyklu čteny dvojice čísel. První čtené číslo je index 

nejhlubšího trojúhelníku, nad kterým je vodní hladina, druhé číslo udává výšku hladiny. Podle těchto 
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údajů se volá metoda GenerateWater, která specifikovanou hladinu vytvoří. Tento způsob uložení 

vodních ploch může značně snížit velikost výsledného terénu. Vodní plocha může být tvořena 

poměrně značným množstvím vertexů, jejichž uložení jsme se tímto způsobem vyhnuli. 

Další věcí nutnou k uložení jsou samotné textury. Protože jsem chtěl, aby bylo možno celý projekt 

lehce odeslat a otevřít na jiném PC jsou použité textury také uloženy. Pro tento účel je na úrovni 

souboru *.terr vytvořena složka Textures do níž jsou jednotlivé textury uloženy. Každá textura 

ve složce má nastaveno jméno ve tvaru textureN.jpg, kde N je pořadové číslo. Při ukládání se tak jako 

N nastavuje vždy pozice, kterou textura zaujímá v komponentě pro kreslení textur. Pokud je některý 

ze slotů pro textury prázdný, neuloží se nic. Poté při zpětném načítání se podle názvů textury vloží 

na původní místa, kde byly. Pokud není některý soubor nalezen, zůstává příslušný slot prázdný. Každá 

textura má zároveň nastaven počet opakování. Standardně je textura roztažena přes celý terén tak 

aby byla zobrazena právě jednou. Toto chování lze ovšem ovlivnit právě nastavením počtu opakování. 

Při ukládání se hodnoty opakování jednotlivých textur ukládají do souboru scales.sca. 

Třetí z ukládaných částí je hierarchický strom modelů. Modely jsou udržovány mimo jiné také 

v hierarchii podle typu ne podle jiné logiky, kterou uživatel zvolí. Tato hierarchie je tvořena jen dvěma 

typy prvků a to buď adresářem nebo modelem. Kořen stromu objektů celé scény tvoří adresář Scene, 

do nějž lze vkládat další adresáře nebo modely. Pro uložení modelů jsem zvolil formát XML, 

který dokáže dobře zachovat vytvořenou strukturu. Celý XML dokument je pak tvořen elementy 

s přiřazeným typem. Jedním typem je dir, ten obsahuje své jméno v elementu name a následně může 

obsahovat neomezený počet dalších elementů. Druhým typem je object, obsahující také element name 

a k tomu soubor dalších vlastností identifikujících objekt ve scéně polohu, otočení a tak dálke. 

3.3.8 Renderování videa 

Výstupem z modelované scény může být video ve formátu avi. Pro to abychom mohli v editoru 

vytvořit video, musí nejprve vzniknout průchod/průlet scénou. Průlet scénou je realizován s pomocí 

třídy CameraShow, tato třída obsahuje mimo jiné kolekci bodů definujících průlet kamery. Jednotlivé 

body jsou reprezentovány instancemi třídy ShowPoint. Třída ShowPoint slouží k uložení 

momentálního stavu kamery, obsahuje tedy proměnné rotation, target a scale. Při tvorbě průletu tedy 

uživatel nastavuje jednotlivé pohledy do scény a tyto přidává do kolekce třídy CameraShow. Jakmile 

je vkládán nějaký pohled do kolekce, je vypočítána doba potřebná k plynulému přechodu z pohledu 

předcházejícího do pohledu právě vkládaného, tato hodnota je uložena v pohledu jako proměnná 

stepsCount. Průletů může být nad jednou scénou vytvořeno více, k jejich řízení slouží komponenta 

ShowControl vložená do jednoho z ovládacích panelů uvnitř okna editoru. Jednotlivé průlety lze 

samozřejmě také ukládat a načítat dle potřeby a jsou nezávislé na terénu.  

Při samotném renderování videa se na počátku vypočte celkový počet kroků jako součet dílčích 

hodnot stepsCount jednotlivých pohledů v kolekci třídy CameraShow. Poté se v cyklu generují 

jednotlivé snímky videa, tak že je volána metoda RenderShow třídy XNATerrainControl. Jedním 

z parametrů metody RenderShow je číslo požadovaného snímku, pojmenované jako renderStep. Podle 

hodnoty renderStep se zjistí, mezi kterými dvěma pohledy se momentální snímek nachází. Další 

informace získaná z hodnoty renderStep je koeficient interpolace mezi pohledy. Díky koeficientu 

interpolace lze pak jednoduše získat třetí pohled ležící mezi právě zpracovávanými krajními body. 



25 

 

Hodnoty interpolovaného pohledu pak slouží k nastavení kamery potřebné pro zhotovení snímku. 

Snímky generované metodou RenderShow jsou vkládány jako jednotlivé obrazy do výsledného videa. 
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4 Tvorba demonstrační scény 

 

V této kapitole se zaměřím na postup a možnosti při tvorbě scény. Projdeme postupně všechny fáze 

tvorby, tak jak jdou běžně za sebou. Nejdříve se zaměřím na modelování terénu, následovat bude 

kreslení textur a vkládání modelů do scény. Nakonec se podíváme na generování videí a dodatečné 

funkce. V každé fázi popíšu jednotlivé možnosti editoru a jejich využití. Této kapitoly zároveň využiji 

k dodatečnému vysvětlení těch částí editoru, na které se v předchozí kapitole nedostalo. 

 

4.1 Tvorba terénu 

 

Prvním krokem při vytváření nové scény bude nejspíše vytvoření nového terénu. Každý terén je 

rozložen na oblasti o velikosti 257x257 bodů, proto je při vytváření mapy možnost volby z násobků 

této velikosti. Terén nemusí být vždy nutně čtvercový, je možnost vytvořit také obdélníkový půdorys, 

ovšem celkový počet bodů je vždy omezen na 4 227 136. V krajním případě tedy lze zvolit úzký profil 

terénu o šířce 257 bodů a délce 16 448 bodů. Toto je samozřejmě krajní možnost. Já jsem pro 

demonstrační scénu zvolil velikost 1028x1028 bodů, tento rozsah je již dostatečně veliký pro ukázku 

možností editoru. 

Nyní když je terén vytvořen můžeme začít s jeho editací. Pro tento úkol je v aplikaci vyčleněn první 

z panelů. Na panelu uživatele pravděpodobně nejvíce zaujme vizualizace profilu štětce, ta zobrazuje 

průběh funkce mexican hat popisované v kapitole o implementaci. Tato funkce ovlivňuje vliv štětce 

na terén. Průběh je možno měnit pomocí dvou posuvníků pod zobrazením, jeden ovlivňuje maximum 

a druhý šířku dosahu funkce. Dále jsou na panelu tlačítka zapínající jednotlivé štětce pro editaci 

terénu. Nejzákladnější možností je kreslení obyčejného lokálního vyvýšení či snížení terénu skrývající 

se pod tlačítkem „Brush Up“, po výběru této možnosti a stisku levého tlačítka myši se terén 

na zaměřeném místě a jeho blízkém okolí zvýší dle nastavení profilu štětce, při stisku pravého tlačítka 

dojde ke snížení. 

 

Obrázek 18: Ukázka nástroje Brush Up 

Užitečnou možností je také funkce s názvem „Instatn Height“, tento jednoduchý nástroj si při stisku 

tlačítka myši zapamatuje výšku terénu v zaměřeném bodě a následně na tuto výšku zarovnává celou 

štětcem zasaženou oblast. Při stisku levého tlačítka myši dochází k zarovnání od spodu, to znamená, 

že všechny body nižší než stanovená hodnota se na tuto hodnotu dorovnají, ale body ve větší výšce 
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ovlivněny nejsou. Stisknutí pravého tlačítka má opačný efekt, tedy jsou ovlivněny pouze body vyšší 

než vybrané místo. Funkce Instant Height má své využití v situacích, kdy potřebujeme zvýšit čí snížit 

velkou oblast na určitou úroveň. 

 

Obrázek 19: Ukázka nástroje Instant Height 

Nechtěným důsledkem použití nástroje Instant Height je vznik skokových změn výšky v terénu. Pro 

vyhlazování takovýchto ostrých hran či jiné zarovnávání terénu slouží poslední ze štětců s názvem 

Smooth. Funkce smooth při stisku tlačítka zjistí průměrnou výšku bodů v dosahu štětce a následně 

jednotlivé body postupně přibližuje k tomuto průměru. Vliv na sílu vyhlazení má také nastavený 

průběh štětce a tak jsou body v centru štětce ovlivněny silněji než body na okraji.  

V přírodě se málo kde vyskytují perfektně rovné plochy a tak i v místech, kde nechceme kreslit žádné 

velké kopce je někdy dobré terén mírně zvlnit. To by s obyčejným štětcem pro kresbu kopců sice šlo, 

ale byla by to zdlouhavá práce. A právě pro tento efekt se hodí nástroj „Brush Noise“, který na 

náhodně zvolených místech v dosahu štětce vytvoří menší nerovnosti a terén pak vypadá přirozeněji. 

Podobně jako u předchozího štětce při stisku levého tlačítka dochází k náhodnému zvyšování terénu a 

při stisku pravého tlačítka k náhodnému snižování. 

 

 

Obrázek 20: Ukázky nástrojů Noise a Smooth 

Mimo tlačítek volby nástroje je v panelu pro editaci terénu také několik volitelných možností. První 

možností je zobrazení textur. Při povolení této možnosti se přepne režim zobrazení z drátěného na 

klasické. Je zde také možnost zobrazit vodní plochy a modely, které nejsou standardně při práci 

s terénem vidět, aby nepřekážely. Ovšem někdy se může hodit zobrazit modely pro drobné úpravy 

terénu v jejich blízkosti. Pro úplnost lze také zvolit zobrazení pozadí scény. Důležitou možností je 

zapnutí či vypnutí ploché projekce pro zjišťování zaměřeného místa. 
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Při editaci pozic jednotlivých vertexů dochází ke změnám v normálách, které jsou důležité pro 

vykreslení stínování v terénu. Přepočítávat aktuální normály při každé změně terénu by ovšem bylo 

dost výpočetně náročné a tvořit tlačítko speciálně pro tento úkol jsem v zájmu jednoduchosti nechtěl. 

Proto jsem zvolil cestu, kdy se metoda pro výpočet normál volá pouze při opuštění modelování terénu.   

Nakonec je zde ukázka pro demonstrační scénu vytvořeného terénu. 

 

Obrázek 21: Náhled na demonstrační scénu po dokončení modelování terénu 

 

4.2 Texturování 

 

Druhým krokem při tvorbě scény je pokreslení terénu texturami. Pro tuto fázi tvorby scény je vyčleněn 

samostatný panel obsahující komponentu TextureSelector. TextureSelector obsahuje podobné 

nastavení štětce, jako tomu bylo v případě panelu pro editaci výšek bodů v mapě. V tomto případě se 

ale využívá lineární funkce. Jeden z posuvníků ovlivňuje šířku štětce, zatím co druhý sílu gradientu 

s jakým štětec ztrácí na síle směrem od středu k okraji oblasti. Za posuvníky pro nastavení štětce již 

následují jednotlivé boxy určené k načítání textur. Jako první je pole „Base Texture“, v tomto poli 

se nastavuje základní textura celého terénu. Základní textura je automaticky aplikována ne celý terén 

a zabraňuje tak vzniku průhledných míst. Původně je každému terénu nastavena základní 

šachovnicová textura, kterou lze právě v poli Base Texture změnit. Poslední a největší část 

komponenty zabírají pole pro nastavení osmi vrstev nanášených textur. Každá z vrstev může být 

ponechána prázdná, nebude tak mít žádný vliv na výsledek, nebo může být zaplněna jakoukoliv 

texturou, jakou uživatel nastaví. Pro výběr textur jsem nechal volný prostor, jediným omezením jsou 

podporované typy souborů s obrázkem textury a to *.jpg a *.png. Po nastavení jakékoliv vrstvy může 

být tato vybrána pro kreslení do terénu. Selekce vrstvy se projeví vykreslením průměru a gradientu 

štětce do aktivního pole. Jakmile je nějaká vrstva vybrána může ji uživatel začít kreslit do mapy 

s pomocí levého tlačítka myši. Pravé tlačítko naopak způsobí mazání příslušné vrstvy. V případě, že je 

potřeba nějakou vrstvu zcela odstranit, nemusí být mazána ručně, ale stačí zvolit z kontextového menu 
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volbu „Clear“. Vymazáním vrstvy dojde jednak k odebrání vybrané textury z komponenty a jednak 

k vynulování všech mapovaných míst, takže po opětovném nastavení textury jiné nedojde k jejímu 

vykreslení na místech předchozí textury. Pokud ovšem chceme zachovat místa vykreslená v mapě 

a pouze změnit použitou texturu, lze toho dosáhnout prostým přenastavením použitého obrázku 

u vybrané vrstvy. 

 

Obrázek 22: Ukázka kresby a mazání pískové textury na travnatém podkladu 

Na konec kapitoly opět přikládám náhled na postup prací při tvorbě demonstrační scény. 

 

Obrázek 23: Náhled na demonstrační scénu po dokončení texturování 

 

4.3 Práce s modely 

 

Po kreslení textur již stačí oživit scénu nějakými modely. Pro práci s modely je vyčleněn další panel, 

tento panel má hned nahoře tři základní tlačítka pro editaci modelů. Tato tři tlačítka reprezentují posun 

v prostoru scény, rotaci a zvětšení modelu. Čtvrté doplňující tlačítko slouží pro přidávání modelů do 

scény. Hlavní částí panelu je komponenta zobrazující logickou stromovou strukturu objektů. Kořenem 

stromu objektů je adresář „Scene“, v tomto uzlu mohou být vytvářeny další adresáře nebo přímo 

modely. V základu se každý model přidává do složky se jménem kategorie, z níž byl objekt vybrán, 
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například trees, bridges a podobně. Modely je ovšem možno vkládat také do vlastně vytvořených 

složek a rozdělit si tak scénu na více logických oblastí. Každá položka ve stromové struktuře má vedle 

sebe i trojici ikon. První ikonou je oko, kliknutím na něj můžeme daný objekt nebo celou skupinu 

objektů ve scéně zneviditelnit. Druhá ikonka v pořadí rozhoduje o tom, zda bude objekt zobrazen 

normálně nebo pouze jako drátěný model. Třetí ikonou je koš, který slouží k mazání objektů nebo 

složek.  

Při kliknutí na tlačítko add model nebo na stejnou možnost kontextového menu stromové struktury, 

se zobrazí dialogové okno s výběrem modelu. Modely jsou uspořádány do kategorií a u každého je 

k dispozici náhled. Po potvrzení výběru se okno zavře a kliknutím na libovolné místo ve scéně dojde 

k přidání modelu na příslušnou pozici a jeho zařazení do stromové struktury. Každý z objektů může 

být vybrán buď kliknutím přímo ve scéně nebo ve stromové struktuře. Lze označovat i celé adresáře 

objektů. S vybranými modely pak lze manipulovat pomocí nástrojů popsaných na začátku kapitoly, lze 

je tedy libovolně posouvat po terénu, otáčet dle osy Y a zvětšovat či zmenšovat. Při vložení či pohybu 

objektu po terénu je objektu automaticky nastavována výšková složka pozice podle výšky terénu 

v daném místě. Pro drobné úpravy zapuštění modelu do terénu, má každý objekt ještě korekční 

proměnnou, která se přičítá k základní pozici modelu, díky tomu lze například pozici mostů lehce 

snížit a docílit tak plynulého přechodu z terénu na model. 

A nakonec opět náhled, tentokrát již téměř hotové scény s modely a texturami. 

 

Obrázek 24: Náhled na demonstrační scénu po dokončení práce s modely 
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4.4 Dodatečné nástroje a funkce 

 

Posledním panelem, který při práci se scénou budeme potřebovat je panel pro správu průletů scénou. 

V tomto panelu je zařazeno také políčko pro generování vodních ploch, po jeho stisku se ve scéně 

objeví obdélník pokrývající celou šířku i délku terénu. Tento obdélník je nastaven do výšky aktuálně 

nastavené vodní hladiny a pomáhá tak vizualizovat rozsah jednotlivých vodních ploch. Hladinu lze 

posunout pomocí kláves do požadované výšky. Po kliknutí do vybrané plochy je na místě kliknutí 

spuštěn algoritmus pro vyplňování oblasti, díky tomu je vytvořena síť vertexů pokrývající oblast vodní 

plochy ve stanovené výšce. Tato vygenerovaná síť se po té uloží k mapě jako jedna z vodních ploch. 

Postup lze vícekrát opakovat a vytvořit tak ve scéně více vodních ploch. Již existující plochy lze ze 

scény odeprat pravým tlačítkem myši. 

 

Obrázek 25: Ukázka zobrazení výšky vodní hladiny při tvorbě vodních ploch 

Na obrázku 26 lze vidět výslednou scénu. Pro pořízení těchto náhledů jsem zvolil jiná nastavení 

kamery, aby bylo dobře vidět, jak scéna působí při bližším pohledu, či ve výsledných videích. 

 

Obrázek 26: Ukázky pohledů z hotové scény 

Vytváření průletů kamery je poměrně snadnou záležitostí. Za tímto účelem byla vytvořena 

komponenta ShowControl. Součástí komponenty ShowControl je stejná komponenta pro vizualizaci 

stromů jako v případě správy modelů. V tomto případě je ovšem uzpůsobena jiným podmínkám. 

Po kliknutí na tlačítko „New Show“ je vytvořen nový strom s kořenem představující průlet kamerou. 

Těchto stromů může být samozřejmě vytvořeno více. Nyní stačí nastavit pohled na scénu, tak jak 

chceme, aby byl ve výsledném průletu a kliknout na tlačítko „Add View“, to způsobí, že se aktuálně 

aktivnímu průletu přiřadí nově vytvořený uzel reprezentující jeden kontrolní bod průletu. Tento 
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kontrolní bod obsahuje nastavení kamery takové, jaké bylo při stisku tlačítka pro přidání bodu. Postup 

s přidáváním kontrolního bodu lze zopakovat vícekrát a vytvořit tak sérii kontrolních míst, mezi 

kterými pak při průletu terénem prochází kamera. Každý strom průletu i každý kontrolní bod má u 

sebe ikonku koše, s jejíž pomocí lze vybraný prvek smazat. Kořeny stromů mají navíc tlačítko pro 

přehrání průletu uvnitř editoru. To slouží především pro kontrolu průletu před generováním videa. 

Vedle tlačítka pro přehrání videa je právě také tlačítko pro konečné vygenerování, po jehož stisknutí 

se zobrazí dialog s výběrem cesty a názvu výstupního souboru. Jednotlivé kontrolní body mají mimo 

koše také tlačítko pro nastavení kamery hodnotami z daného bodu a lze se tak zpětně podívat jaký 

pohled na scénu tento bod nabízí. Samozřejmě nechybí ani možnost nastavení bodu přepsat novými 

hodnotami. Rozpracované i hotové stromy průletů si lze také uložit pro pozdější načtení a použití. 
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5 Výkonnostní testy 

 

V této kapitole věnované testům bych se rád podíval na celkovou náročnost aplikace, na její silná 

a slabá místa. Postupně se podíváme na počty vykreslovaných trojúhelníků a poté na paměťovou 

náročnost aplikace. Nakonec ještě připojím část měření pro počty snímků za sekundu, toto je sice věc 

velmi závislá na konfiguraci počítače, na kterém je aplikace spuštěna, ale alespoň pro představu uvedu 

nějaká čísla i zde. 

 

5.1 Měření počtu trojúhelníků 

 

Vyčíslení počtu trojúhelníků zasílaných na grafickou kartu k vykreslení je pravděpodobně 

nejobjektivnější metoda pro měření náročnosti aplikace. Tato čísla jsou totiž ve stejných případech 

vždy stejná, nezávisle na použitém hardwaru. Pro potřeby měření jsem se rozhodl započítávat pouze 

trojúhelníky obsažené v terénu. Množství trojúhelníků ve scéně představují samozřejmě i modely, 

ovšem tato hodnota je silně závislá na kvalitě použitých modelů a jejich zpracování. Při výběru 

modelů jsem byl ovšem velmi omezen dostupností volných modelů na Internetu a tak je jejich kvalita 

velmi různorodá. Přestože modely mohou silně ovlivnit výslednou náročnost aplikace, tato náročnost 

se dá optimalizovat například zakoupením či zaplacením za výrobu sady modelů určených přesně pro 

potřeby editoru.  

Počet zpracovávaných trojúhelníků je nejvíce ovlivněn funkcí LOD, proto pro různé velikosti terénu 

provedu měření z několika různých pohledů. Při prvním měření se podívám na celý terén z největší 

možné vzdálenosti, jakou povoluje omezení kamery. Při druhém měření nastavím kameru tak, aby byl 

celý terén viditelný a zároveň co nejvíce přiblížen. V souvislosti s tímto měřením bych rád dodal, 

že testy byly provedeny na displeji s rozlišením 1366 x 768 bodů. Při posledním měření nastavím 

kameru vždy tak, aby byl zaměřen roh terénu, v tomto rohu aby bylo viditelné nejdetailnější možné 

zobrazení trojúhelníků a zároveň aby byl viditelný celý terén. Pro testování jsem zvolil čtyři čtvercové 

rozměry terénů o délce strany 257, 514, 1028 a 2056 bodů. Naměřené hodnoty lze vidět v tabulkách 2, 

3, 4 a 5. 

Tabulka 2: Výsledky testu na počet trojúhelníků, terén 257x257 

Terén: 257 x 257 

  počet trojúhelníků 

Nejdetailnější úroveň (teoreticky) 131 838 

Pohled z největší možné vzdálenosti 557 

Pohled na celý terén 33 149 

Pohled z rohu do rohu 131 838 
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Tabulka 3: Výsledky testu na počet trojúhelníků, terén 257x257 

Terén: 514 x 514 

  počet trojúhelníků 

Nejdetailnější úroveň (teoreticky) 527 352 

Pohled z největší možné vzdálenosti 2 228 

Pohled na celý terén 33 524 

Pohled z rohu do rohu 232 053 

 

Tabulka 4: Výsledky testu na počet trojúhelníků, terén 1028x1028 

Terén: 1028 x 1028 

  počet trojúhelníků 

Nejdetailnější úroveň (teoreticky) 2 109 408 

Pohled z největší možné vzdálenosti 8 912 

Pohled na celý terén 8 912 

Pohled z rohu do rohu 282 525 

 

Tabulka 5: Výsledky testu na počet trojúhelníků, terén 2056x2056 

Terén: 2056 x 2056 

  počet trojúhelníků 

Nejdetailnější úroveň (teoreticky) 8 437 632 

Pohled z největší možné vzdálenosti 35 648 

Pohled na celý terén 35 648 

Pohled z rohu do rohu 309 531 

 

Z tabulek s výsledky měření lze zjistit také teoretickou hodnotu maximálního počtu trojúhelníků, 

které by byly vidět v případě, že by nebyl použit žádný algoritmus pro LOD. Zajímavá je také hodnota 

reprezentující počet vykreslených trojúhelníků při pohledu na celý terén s největším přiblížením, 

s jakým je to možné. U všech testovaných terénů, s výjimkou rozměru 1028 x 1028, se tato hodnota 

pohybovala blízko nad hranicí 33 000 trojúhelníků. To ukazuje, že algoritmus pro LOD je poměrně 

dobře vyvážen. Další vlastností, kterou jsem sledoval, byl počet zpracovaných trojúhelníků při 

pohledu na detail terénu. Také toto pozorování poukazuje na poměrně dobré chování LOD, 

povšimneme-li si, že přestože se s zvětšujícím se rozměrem terénu počet všech trojúhelníků zvyšuje 

exponenciálně, počet opravdu vykreslených trojúhelníků roste výrazně pomaleji, téměř logaritmicky. 
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5.2 Měření paměťových nároků 

 

Druhým testem v pořadí, je test paměťové náročnosti aplikace. Nároky na paměť jsou nejvíce 

ovlivněny velikostí terénu stejně jako v předchozím testu. V tomto případě nemá významný vliv ani 

množství modelů vložených do scény. Každý typ použitého modelu je totiž v paměti načten jen 

jednou. To je důležitá vlastnost hlavně při vytváření rozsáhlejších populací modelů složených 

z malého počtu typů, jako jsou lesy, pouliční osvětlení a podobně. 

Pro měření využití paměti jsem zvolil nástroj ProcessExplorer. Z množství hodnot, které tento 

software umí měřit, jsem sledoval pouze hodnotu „Private bytes“ ukazující počet procesem 

alokovaných bytů, toto alokované místo nemůže být sdíleno s ostatními procesy. 

5.2.1 Paměť v závislosti na velikosti terénu 

Měření jsem opět provedl na čtyřech čtvercových terénech s rozměry 257, 514, 1028 a 2056 bodů. 

Protože hodnoty alokované paměti se mohou i u stejně velkých terénů v průběhu času mírně lišit, 

provedl jsem pro každý rozměr pět měření. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 6.  

Tabulka 6: Výsledky měření alokované paměti v závislosti na velikosti vytvořeného terénu 

 

Alokovaná paměť (kB) 

Rozměr terénu/č. měření 1 2 3 4 5 průměr 

257 x 257 93 176 91 988 93 660 99 992 91 828 94 129 

514 x 514 130 688 131 440 132 300 131 512 130 960 131 380 

1028 x 1028 234 700 246 216 233 072 233 596 232 888 236 094 

2056 x 2056 643 184 644 056 642 800 642 760 642 604 643 081 

 

Jak se asi dalo očekávat, z výsledků měření velikosti alokované paměti vyplívá, že spolu s množstvím 

vertexů tvořících terén roste lineárně i paměťová náročnost editoru. Avšak u většiny terénů jsou 

hodnoty v přijatelných mezích, vezmeme-li v potaz průměrné hardwarové vybavení současných 

osobních počítačů. Terény s více než čtyřmi miliony vertexů už v paměti zaberou poměrně dost místa 

a s jejich náročností je tak potřeba počítat. 

5.2.2 Paměť v závislosti na počtu modelů 

Pro potvrzení marginálního vlivu modelů ve scéně na celkovou velikost alokované paměti jsem 

s pomocí programu ProcessExplorer měřil i tuto vlastnost editoru. Měření alokované paměti jsem 

provedl se scénami s jedním, deseti, stem a tisícem modelů stejného typu. Pro kontrolu výsledků jsem 

měření provedl na rozměrech terénu 257 x 257 a 1028 x 108 bodů a na dvou různých modelech. Jeden 

z testovaných modelů byl jednoduchý model kapradiny složený jen z pár polygonů. Druhý model 

využitý pro test byl složitější model mostu. Výsledky testu jsou opět uvedeny v tabulkách číslo sedm 

a osm. 
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Tabulka 7: Test alokované paměti pro jednoduché modely 

Kapradí, Terén: 257 x 257 

 

Kapradí, Terén: 1028 x 1028 

Počet 

modelů 

Alokovaná 

paměť 

Rozdíl proti 

prázdnému terénu  

Počet 

modelů 

Alokovaná 

paměť 

Rozdíl proti 

prázdnému terénu 

0 92 388 0 

 

0 223 148 0 

1 93 400 1 012 

 

1 224 588 1 440 

10 93 524 1 136 

 

10 224 652 1 504 

100 93 761 1 373 

 

100 224 844 1 696 

1000 94 612 2 224 

 

1000 225 356 2 208 

 

Tabulka 8: test alokované paměti pro složitější modely 

Most, Terén: 257 x 257 

 

Most, Terén: 1028 x 1028 

Počet 

modelů 

Alokovaná 

paměť 

Rozdíl proti 

prázdnému terénu  

Počet 

modelů 

Alokovaná 

paměť 

Rozdíl proti 

prázdnému terénu 

0 92 380 0 

 

0 236 636 0 

1 98 156 5 776 

 

1 244 532 7 896 

10 98 216 5 836 

 

10 244 868 8 232 

100 98 216 5 836 

 

100 244 868 8 232 

1000 110 160 17 780 

 

1000 256 032 19 396 

 

Z tabulek lze vidět, že k největšímu nárůstu alokované paměti dochází po vložení prvního modelu. 

Toto chování se samozřejmě dalo očekávat, protože při vložení prvního kusu nějakého modelu do 

scény dochází k nahrání jeho struktury do paměti, aby se mohl vykreslovat. Naměřená čísla rovněž 

dokazují, že přidávání dalších modelů stejného typu už k výraznému zvýšení alokované paměti 

nevede. 

 

5.3 Měření FPS 

 

Posledním testem v této kapitole bude měření počtu vykreslených snímků za sekundu. Jak už jsem 

psal výše, toto měření je opravdu hodně závislé na hardwarové konfiguraci počítače, na němž testy 

probíhají. Uvedu zde proto důležité parametry počítače, s nímž jsem testy prováděl. Množství snímků 

vykreslených za vteřinu je také závislé na shaderu použitém pro vykreslení, proto budu každou situaci 

měřit pro zobrazení jak drátěného modelu, tak v režimu s texturami. 
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Tabulka 9: Konfigurace PC použitého při testech 

Procesor Intel Core i5 2.53GHz 

Kapacita RAM 4 GB 

Grafický adaptér NVIDIA GeForce GT330M, 1 GB vlastní paměti 

Rozlišení displeje 1366 x 768 pixelů 

 

Množství vykreslených snímků za sekundu lze v zásadě ovlivnit dvěma způsoby. První věcí, která asi 

každého napadne, je velikost terénu. Množství zpracovávaných bodů a vykreslovaných trojúhelníků 

samozřejmě velice silně ovlivňuje výkon aplikace. S tímto souvisí i momentálně nastavený pohled na 

scénu, jak jsme zjistili při prvních testech. Druhým parametrem ovlivňujícím výkon je množství a 

složitost vykreslovaných modelů. Provedl jsem proto dva testy. První test se týká pouze velikosti 

vytvořeného terénu a různých pohledů na něj. Měření proběhlo opět na čtyřech různých rozměrech 

terénu, podobně jako při prvním měření. Výsledky lze vidět v tabulkách číslo deset a jedenáct. 

Tabulka 10: Test FPS v režimu drátěného modelu 

FPS: Wireframe 

Pohled/Terén 257 x 257 514 x 514 1028 x 1028 2056 x 2056 

Celý terén 88 84 104 81 

Z rohu do rohu 49 32 29 27 

Pohled na detail 49 45 44 42 

 

Tabulka 11: Test FPS v režimu se zobrazenými texturami 

FPS: Solid 

Pohled/Terén 257 x 257 514 x 514 1028 x 1028 2056 x 2056 

Celý terén 65 67 73 62 

Z rohu do rohu 55 45 43 43 

Pohled na detail 58 51 47 45 

 

Výsledky testů na změření kreslených snímků za vteřinu naznačují, že aplikace na dříve 

specifikovaném počítači běží poměrně hladce. Výraznější zpomalení se začalo projevovat až 

u rozsáhlejších terénů, kde počet snímků klesal pod hranici 30 FPS.  

Druhý test týkající se modelů jsem provedl obdobně jako v případě měření paměťových nároků. 

Měřeny byly opět dva různé terény, do nichž bylo postupně vkládáno stále větší množství modelů. 

Test jsem také zopakoval pro dva různě složité modely. Výsledky jsou uvedeny v tabulce číslo 12. 
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Tabulka 12: Test závislosti FPS na počtu modelů, pro jednodušší model kapradí a složitější model mostu 

Kapradí 

 

Most 

poč. modelů/Terén 257 x 257 1028 x 1028 

 

poč. modelů/Terén 257 x 257 1028 x 1028 

1 85 70 

 

1 85 71 

10 85 70 

 

10 67 58 

100 82 67 

 

100 23 21 

1000 65 60 

 

1000 3 3 

 

Z výsledků je zřejmé, že složitost použitých modelů hraje zásadní roli při snaze udržet výkon aplikace 

v rozumných mezích. Při výběru modelů je potřeba najít vhodný kompromis mezi kvalitním 

vzhledem, který s sebou většinou nese také velké množství polygonů a kvalitních textur, a mezi malou 

datovou náročností a rychlostí při vykreslování, což naopak vyžaduje co nejnižší počet polygonů 

a malé textury. Je potřeba brát také v potaz pravděpodobnou četnost výskytu toho či onoho modelu 

ve scénách. Například model mostu, může být detailnější vzhledem k tomu, že se nepředpokládá 

tvorba scén se stovkami takových mostů. Oproti tomu třeba model trsu trávy či stromu, kterých mohou 

být ve scéně stovky je potřeba vybírat s opatrností. 

 

5.4 Celkové zhodnocení výsledků testů 

 

Pokud se podíváme na výsledky testů uvedených v předchozích kapitolách, myslím si, že vytvořený 

editor ve všech testech splnil reálná očekávání. Množství vykreslovaných trojúhelníků se pohybuje 

řádově ve stovkách tisíců, což je množství, které dnešní grafické karty pohodlně zvládají. Náročnost 

na paměť je také v rozumných mezích, největší terény sice už zaberou více než půl gigabajtu, ale jak 

se ukázalo, následné vkládání modelů už využitou paměť dále příliš nezvyšuje.  

S menšími a středně velkými terény se dá pohodlně pracovat i na počítačích s průměrným 

hardwarovým vybavením. Práce s velkými scénami s množstvím objektů již vyžaduje vyšší výpočetní 

výkon a také spotřebuje větší množství paměti.  
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6. Shrnutí 

 

V této kapitole bych rád shrnul dosažené výsledky. Napřed se podíváme, jak se povedlo naplnit cíle 

stanovené na začátcích druhé a třetí kapitoly. Poté přejdeme k problémům, které se v průběhu práce 

objevily a k jejich možným řešením. Nakonec nastíním možnosti dalšího vývoje v blízké i vzdálenější 

budoucnosti. 

 

6.1 Zhodnocení dosažených výsledků 

 

Pro připomenutí zopakuji základní vytyčené cíle. 

1. Možnost tvorby dostatečně rozsáhlých scén. 

2. Možnost kreslení několika nezávislých vrstev textur. 

3. Možnost do scény vložit vodní plochy. 

4. Možnost do scény vložit rozličné objekty pro dokreslení scenérie. 

5. Co nejjednodušší a intuitivní ovládání - uživatel by měl vidět vždy jen ty funkce, které ke své 

momentální práci právě potřebuje. 

6. Výsledné scény by po grafické stránce měly být alespoň na průměrné úrovni, tedy by měly 

vypadat srovnatelně s výsledky z Grome či EarthSculptoru. 

Nyní již stručně k jednotlivým bodům. Editor umožňuje vytvořit terény s více než čtyřmi miliony 

vertexů. Při čtvercovém půdorysu, to je 2056 x 2056 bodů, což je dle mého názoru už dostatečně velký 

prostor i pro větší scény. Vytvořený terén je pokryt základní texturou, na kterou lze dále kreslit osm 

dalších textur dle vlastního výběru. To dává ve výsledku devět možných vrstev různých textur 

ve scéně, i když toto číslo nepůsobí nijak závratně, devět textur dost pro většinu scén. Do terénu lze 

podle potřeby vkládat jednu či více vodních ploch, které jsou na sobě navzájem nezávislé. Body jedna 

až tři bych proto považoval za splněné. Součástí aplikace je také soubor objektů, které lze do scény 

přidávat. Původním záměrem byla možnost neomezeného nahrávání vlastních modelů do scény, toto 

bohužel z technických důvodů nemohlo být realizováno. Bod čtyři se tak podařilo splnit jen částečně. 

Náhled na důležité části uživatelského rozhraní poskytuje obrázek 27. Na tomto obrázku lze vidět čtyři 

panely s nástroji, které má uživatel k dispozici. Podle momentální fáze tvorby scény je na obrazovce 

vidět vždy jeden z těchto panelů. Jak je na obrázku 27 vidět, panely jsou tvořeny co možná 

nejjednodušeji. Pátý bod se dle mého názoru podařilo splnit. Výsledné scény sice nevypadají 

fotorealisticky, ale dokáží poměrně dobře vykreslit prostředí a poskytnout tak dobrou představu o 

vzhledu modelovaného místa. Bohužel se zatím nepodařilo dosáhnout stejné kvality obrazu, jakou 

poskytuje editor Grome, proto šestý bod považuji za splněný jen částečně. 
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Obrázek 27: Vzhled jednotlivých panelů s nástroji 

 

6.2 Zhodnocení problémů 

 

V průběhu prací jsem narazil také na několik nepříjemností. Nejzásadnějším problémem 

pravděpodobně je způsob, jakým se v XNA načítají modely. XNA jako rámec pro určený pro 

vytváření her, je uzpůsoben také pro tvorbu programů na Xbox a Windows Phone 7. Na těchto 

platformách ovšem samozřejmě není tolik hardwarových prostředků, jako je tomu u běžného osobního 

počítače. Aby XNA ušetřilo ve výsledných aplikacích čas i místo jsou všechny použité modely v době 

tvorby aplikace převedeny do formátu *.xnb, který už poté aplikace zvládá rychle načítat a používat. 

Toto je v pořádku, pokud tvoříme hru či jakoukoliv jinou aplikaci, kde předem známe všechen obsah. 

U editoru terénu by se ovšem hodila možnost přidat k aplikaci externí modely stažené z Internetu nebo 

vytvořené samotným uživatelem. Bohužel společnost Microsoft k formátu xnb neuvolnila žádnou 

dokumentaci a k vytvoření těchto souborů z běžných typů souborů s objekty je zapotřebí celé 

Microsoft Visual Studio. Tento problém mne donutil k řešení, kdy je součástí aplikace galerie 

s modely. Tato galerie může být časem poměrně snadno rozšiřována, ovšem nikdy nedosáhne stejné 

volnosti jako je tomu v případě volného načítání externích modelů. 

Možným řešením této situace by mohlo být vytvoření a zpřístupnění internetové služby, která by 

dokázala převádět běžné soubory s modely na soubory typu fbx. Takové řešení by ale vyžadovalo 

kvalitnější server s nainstalovaným Visual Studiem. Zároveň by bylo potřeba zkontrolovat licenční 

podmínky pro využití Visual Studia, zda je toto vůbec možno legálně uskutečnit. 

Druhým problémem, o kterém bych se zmínil, je použitá technika LOD. Systém, který je v editoru 

použit, je sice funkční a jeho zavedení aplikaci hodně urychlilo, ovšem dnes již existují daleko 

sofistikovanější metody s lepšími výsledky. Přepsání aplikace na jiný algoritmus LOD je ovšem 

poměrně složitý zásah do důležité části programu a v závěrečném dolaďování aplikace by se takovéto 

operace již nemusely vyplatit. Proto jsem docela dobře fungující LOD v editoru ponechal, ovšem jeho 

vylepšení by mělo být jako první na seznamu úkolů do nové verze. 
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6.3 Návrhy budoucího vývoje 

 

Aplikace je psána modulárním způsobem, proto není problém některé její části v budoucnu dále 

upravovat a vylepšovat. Jak už jsem napsal, první věcí k úpravě by měl být algoritmus LOD, který by 

ještě vylepšil výkon aplikace. S výkonem souvisí také můj další návrh pro budoucí vývoj. Při testech 

se ukázalo, že některé modely dokáží poměrně silně zpomalovat vykreslování scény. Proto bych 

nějaký systém pro LOD navrhoval i zde. Pro realizaci tohoto urychlení bych navrhoval zavést více 

úrovní detailu pro jednotlivé modely. Každý model by pro své vykreslení nabízel několik alternativ. 

Nejdetailnější varianta by byla vykreslována jen při blízkém pohledu, čím více by byl model od 

kamery vzdálen, byly by využívány alternativy s menším počtem polygonů. Výpočet vzdálenosti by 

samozřejmě nemusel probíhat pro každý model zvlášť. Úroveň detailu by byla nastavována podle 

vzdálenosti uzlu oktantového stromu v němž je model umístěn. 

Zajímavou funkcí by mohla být možnost exportovat terén do nějakého z obvyklých formátů, jako jsou 

například *.x či *.fbx soubory. Vytvořený terén by tak šel využívat jako model v dalších aplikacích. 

Určitě vítaná by byla i podpora výškových map. Ne příliš složitou úpravou kódu, by mohla být dodána 

možnost vytvářet terény z externích výškových map, či naopak export hotového terénu do výškové 

mapy.  
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7. Závěr 

 

Hlavním úkolem této diplomové práce bylo vytvořit nový editor terénů, který by dokázal konkurovat 

ostatním aplikacím. Editor, který jsem vytvořil, dokáže pracovat s dostatečně velkými scénami a 

s dostatečným množstvím detailů, pro navrhované užití v oblasti vizualizace venkovních projektů, 

jako jsou parky a podobně. Aplikaci jsem také podrobil několika testům výkonu, jejichž výsledky jsou 

uvedeny v páté kapitole. Vytvořil jsem také ukázkovou scénu, která demonstruje možnosti 

vytvořeného softwaru. Na základě výsledků testů a celkového shrnutí z kapitoly šest si dovoluji tvrdit, 

že cíle diplomové práce byly splněny. 

Vytvořený editor není uzavřeným projektem a je možné pokračovat v jeho zdokonalování. Některé 

cesty dalšího vývoje jsem načrtnul také v šesté kapitole.  
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