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Abstrakt 

Práce se zabývá moţnostmi grafického zobrazování na mobilních 

zařízeních, jako jsou chytré telefony či tablety. V práci je popsána platforma 

Android, grafické rozhraní OpenGL ES a algoritmus Marching Cubes. Pro potřeby 

práce byla implementována aplikace na platformě Android vyuţívající OpenGL 

ES k zobrazování grafických dat. Pomocí této aplikace byl otestován výkon 

několika zařízení. Při řešení práce byly pouţity programy MS Excel 2007, 

NetBeans 7.0.1, VP-UML CE 9.0, Android API 10, OpenGL ES 2.0. 
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Abstract 

The document study capability of mobile device to render 3D graphic. In the 

documents is described Android, OpenGL ES interface and Marching Cube 

algorithm. For the needs of this work was implemented program for testing and 

measuring mobile device and tablet PC performance. During work on this project 

were used following programs programy MS Excel 2007, NetBeans 7.0.1, VP-

UML CE 9.0, Android API 10, OpenGL ES 2.0. 
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1. Úvod 

V přípravné části bakalářské práce bylo na zařízeních HP iPaq hx 4700, Sony 

Ericsson k800i a HTC Wildfire testována sloţitost nastavení a zprovoznění 

jednoduché aplikace zobrazující krychli v 3D prostoru. Testovací programy pro 

zobrazení krychle jsou implementovány za pouţití JAVA implementace Java3d pro 

zařízení podporující mobilní J2ME aplikace, Java implementace OpenGl ES 1.0 pro 

zařízení pouţívající operační systém Android a pro zařízení podporující J2ME, C++ 

implementaci DirectX pro mobilní zařízení vyuţívající operační systém Windows 

Mobile 6 a verzi Windows Mobile 6.5.5. Při testech bylo ověřeno, zda je moţné 

spustit jednotlivé implementace na všech zařízeních (viz. Tabulka 1). 

 

Systém Java3d OpenGl ES 1.0 DirectX 

HP iPaq hx 4700, WM6 Ne Ne  ano 

HP iPaq hx 4700, WM 6.5.5 Ne Ne ano 

Sony Ericsson k800i Ano Ano (po úpravě) Ne 

HTC Wildfire Ano (po úpravě) Ano Ne 

Tabulka 1: Funkčnost testovacích aplikací na jednotlivých platformách 

 

Zařízení běţící na Windows Mobile bylo schopné spustit DirectX verzi 

testovací aplikace, ale s Java verzemi uţ si neumělo poradit, jelikoţ výrobce 

Microsoft Javu nepodporuje. Dnes jiţ sice existují emulátory Javy pro Windows 

Mobile zařízení vytvořené komunitou, ale tyto programy nemají oficiální podporu od 

firmy Oracle. Pomocí emulátoru Esmertec Jbed bylo moţné spustit J2ME 

implementaci Java3D aplikace, ale jelikoţ se jedná o neoficiální program neuvádím 

v tabulce podporu Java platformy na Windows Mobile. Na zařízeních podporujících 

Javu byly testovány všechny verze testovací aplikace. Při těchto testech bylo nutné 

vytvořit speciální verzi pro HTC Wildfire jelikoţ pouţívá platformu Android. 

Problém spočívá v tom, ţe platforma Android sice myšlenkově vychází z Javy, ale 

výrobce Google nepouţil standardní JVM, místo toho pouţil DVM a tu si upravil 

podle svých potřeb. Verze vyuţívající DirectX není moţné spustit na Sony Erricsson 
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k800i a HTC Wildfire, jedná se o konkurenční platformu a zařízení nemají potřebné 

knihovny. 

 

Po přihlédnutí k výsledkům přípravné části bakalářské práce a po dohodě 

s vedoucím padla volba na platformu Android jako vhodnou pro detailnější 

rozpracování. Proto v následujících kapitolách bude platforma Android a její grafické 

rozhraní OpenGl ES popsáno a aplikací generující grafické objekty pomocí algoritmu 

Marching Cube bude otestován výkon zařízení z různých cenových hladin. A to na jiţ 

zmíněném HTC Widfire, jako zástupci nejniţší výkonnostní třídy, dále pak Motorola 

Razr XT910, který je v aktuální chvíli jeden z nejvýkonnějších mobilních telefonů 

pouţívajících platformu Android a na závěr table acer ICONIA TAB A500. 

 

Cílem práce je přiblíţit Platformu Android. Jak její architekturu, tak specifika 

grafického rozhraní OpenGL ES.  Čtenáři je nastíněn ţivotní cyklus aplikací a způsob 

jakým je moţné vyuţívat funkce OpenGL. Závěrem práce jsou testy výkonu 

jednotlivých zařízení. 
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2. Android 

2.1. Historie 

S vývojem platformy Android začala kalifornská společnost Android Inc. 

v roce 2003. Cílem společnosti Android Inc. bylo vytvořit platformu s otevřeným 

zdrojovým kódem pro mobilní zařízení (4), jako jsou tablety, PDA a chytré mobilní 

telefony. Pomocí této platformy mělo dojít ke zjednodušení a zlevnění vývoje 

aplikací na těchto zařízeních. Společnost Android Inc. byla zanedlouho po svém 

vzniku odkoupena společností Google a převedena na dceřinou společnost. Google 

dále pokračoval ve vývoji platformy Android např. zavedením Linuxového jádra do 

platformy. V roce 2007 bylo vytvořeno konsorcium sestávající z předních světových 

výrobců mobilního hardware a software, jako například HTC, LG, Motorola. Tyto 

společnosti v čele s Googlem vydaly jako svůj první produkt platformu Android. O 

rok později se řady členů konsorcia rozrostly o dalších 14 společností a jeden 

z původních členů HTC přišel na trh s prvním telefonem postaveným na platformě 

Android a to HTC Dream. 

2.2. Architektura 

 

Obrázek 1:  Architektura platformy Android 
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První a nejdůleţitější vrstvou je Linuxové jádro (5) odvozené od oficiální verze 

2.6, coţ je operační systém s otevřeným zdrojovým kódem. Funguje jako abstraktní 

rozhraní mezi hardwarovou a softwarovou vrstvou zařízení. Jádro poskytuje sluţby 

jako zabezpečení, správa paměti, správa procesů, síťové rozhraní a model ovladačů. 

Oproti standardnímu Linuxovému jádru Android nemá nativní podporu pro X 

Window Systém a některých GNU knihoven, které jsou součásti oficiální distribuce. 

Dále pak nejsou změny prováděné Google v Linuxovém jádře přenášeny do 

standardní distribuce a naopak. Android přidává ke standardním funkcím Linuxu 

propracovanější správu systémových prostředků, především kvůli vyšším 

poţadavkům na kontrolu spotřeby mobilních zařízení. Jednotlivé části jádra se můţou 

lišit, výrobci je připravují jednotlivým zařízením na míru. 

 

Další vrstvou platformy jsou knihovny a API napsaná v jazyce C/C++ a 

přeloţená do nativního kódu procesoru daného zařízení. Uţivatel nemá přístup přímo 

k této vrstvě a musí vyuţít sluţeb aplikační vrstvy, která slouţí jako rozhraní.  

 

V této vrstvě najdeme např.: 

- OpenGL ES – grafická rozhraní pro 3D zobrazování 

- SQLite - databázové rozhraní 

- Surface Manager – správce jeţ zprostředkovává funkce displeje 

- WebKit – jádro integrovaného webového prohlíţeče  

 

Následuje vrstva pomocí níţ Android spouští aplikace. Nejdůleţitější součástí 

této vrstvy je registrově orientovaný virtuální stroj Dalvik. Tento virtuální stroj je 

speciálně vyvíjen pro Android. Java sice má svůj standardní virtuální stroj, ale ten je 

licencován. Tímto krokem Google zajistil, ţe Android zůstal plně platforma 

s otevřeným zdrojovým kódem. Další výhodou je lepší optimalizace mezikódu pro 

mobilní zařízení a tím i lepší správa paměti a spotřeby energie. Nevýhodou je nutnost 

znovu přeloţit Java aplikace pomocí Dalvik překladače a tím i nemoţnost přímého 

přenosu aplikací mezi Javovskými platformami.  Specifická vlastnost Dalvik virtuální 

mašiny je pak úplná absence knihoven grafického rozhraní AWT a Swing, které byly 
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nahrazeny vlastní implementací grafického rozhraní uzpůsobeného pro mobilní 

zařízení. Toto Grafické rozhraní je zaloţeno na knihovnách Apache Harmony. 

 

V neposlední řadě je tu aplikační vrstva, která slouţí jako programátorské 

rozhraní ke knihovnám. Dalším úkolem je zprostředkování nástrojů pro běh a správu 

aplikací.  

 

Jeho klíčovými součástmi jsou: 

- Activity Manager – správce ţivotního cyklu aplikace 

- Content Provider – rozhraní umoţňující programátorům přistupovat a publikovat 

data jiným aplikacím 

- Resource Manager – slouţí jako rozhraní ke zdrojům zařízení mezi které patří 

lokální texty, grafika, nebo soubory s rozloţením 

- Window Manager – poskytuje přístup k uţivatelskému rozhraní 

 

Poslední vrstvu tvoří samotné aplikace, jak ty standardně poskytované jako 

základní vybaveni od výrobců, tak dodatečně nainstalované. Aplikace je moţné 

instalovat z Android Marketu coţ je oficiální distribuční kanál pro vývojáře 

mobilních aplikací kontrolovaný Googlem, nebo staţením souboru s příponou *.pak 

do zařízení a jeho spuštěním.  

2.3. Zabezpečení 

Aplikace na platformě Android běţí v zabezpečeném (2) prostředí tzv. sandbox. 

To znamená, ţe kaţdá aplikace je spuštěna ve své instanci virtuálního stroje. Jsou jí 

přiděleny pouze omezené systémové prostředky, proto má vyhrazen svůj paměťový 

prostor v RAM, který bývá na chytrých telefonech v desítkách MB. A i přesto, ţe 

zařízení disponují několika GB paměti. Dále pak aplikace nemá přístup k 

jiným zdrojům operačního systému jako je datové úloţiště, nebo síťová rozhraní. Aby 

aplikace získala přístup k takovýmto zdrojům musí jí to povolit uţivatel při instalaci. 

Tímto způsobem se Android snaţí zabránit aplikacím ve vykrádání uţivatelských dat 

a nutí uţivatele, aby zhodnotili nebezpečnost programu před jeho instalací. 
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2.4. Nasazení systému 

Zařízení, na kterých dnes Android najdeme, jsou převáţně chytré telefony a 

tablety, ale v poslední době se tato platforma přesouvá i na docela netradiční místa 

jako jsou televize, ledničky, hodinky či CD/DVD přehrávače. V budoucnu se moţná 

setkáme i s chytrými brýlemi, na kterých pracuje Google. 

2.5. Vývoj pro Android 

Nejrozšířenějším jazykem pro vývoj aplikaci na platformě Android je Java. 

Nejedná se o standardní implementaci tohoto jazyka, proto je nutné pouţít Android 

SDK a Dalvik kompilátor. Jednotlivé Java třídy jsou překládány do Java bajtového 

kódu a poté nástrojem dx do Dalvik bajtového kódu. Při této proceduře jsou různé 

třídy vloţeny do jednoho *.dex souboru a opakující se konstanty se stejným jménem 

v různých třídách jsou vloţeny pouze jednou. Tento postup přispívá k úspoře paměti 

(1), nekomprimované soubory *.dex jsou pak nezřídka výrazně menší neţ 

komprimované soubory *.jar .  

Ukázkový kód: 

public static long sumArray(int[] arr) { 

   long sum = 0; 

for (int i : arr) { 

sum += i; 

} 

return sum; 

} 

Porovnání bajtového kódu v souboru .class a .dex 

0000: lconst_0                               0000: const-wide/16 v0, #long 0 

0001: lstore_1                               0002: array-length v2, v8 

0002: aload_0                                0003: const/4 v3, #int 0 

0003: astore_3                              0004: move v7, v3 

0004: aload_3                                0005: move-wide v3, v0 

0005: arraylength                         0006: move v0, v7 

0006: istore 04                              0007: if-ge v0, v2, 0010 // r r 

0008: iconst_0                               0009: aget v1, v8, v0 // r r w 

0009: istore 05                              000b: int-to-long v5, v1 // r w w 

000b: iload 05 // rl ws                  000c: add-long/2addr v3, v5 // r r r r w w 

000d: iload 04 // rl ws                  000d: add-int/lit8 v0, v0, #int 1 // r w 
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000f: if_icmpge 0024 // rs rs       000f: goto 0007 

0012: aload_3 // rl ws                  0010: return-wide v3 

0013: iload 05 // rl ws 

0015: iaload // rs rs ws 

0016: istore 06 // rs wl 

0018: lload_1 // rl rl ws ws 

0019: iload 06 // rl ws 

001b: i2l // rs ws ws 

001c: ladd // rs rs rs rs ws ws 

001d: lstore_1 // rs rs wl wl 

001e: iinc 05, #+01 // rl wl 

0021: goto 000b 

0024: lload_1 

0025: lreturn 

 

Pokud programátor potřebuje větší kontrolu nad pamětí a zdroji zařízení můţe 

pouţít Android NDK coţ je obdoba Android SDK v programovacím jazyce C/C++. 

Touto cestou můţe programátor vytvářet a pouţívat knihovny zkompilované 

v nativním kódu. I takto vytvořené programy jsou poté spouštěny na virtuálním stroji 

Dalvik, proto tento postup nemusí vţdy přinést kýţené zvýšení výkonu, ale vţdy vede 

k vyšší sloţitosti programu. 

2.6. Aplikace a její životní cyklus 

Jak bylo uvedeno výše, aplikace pro Android jsou většinou napsány v Javě. 

Tento kód je pak přeloţen do bajtového kódu a uloţen v souborech *.dex. Aplikace 

mohou obsahovat i další zdroje, jako jsou soubory s rozloţením uţivatelského 

rozhraní, nebo obrázky.  Všechny tyto části jsou pak zabaleny do archivů s příponou 

*.pak. Tento archív je pak brán platformou Android jako kompletní aplikace a je 

pouţit při instalaci. Jelikoţ je platforma Android postavena na víceuţivatelském 

systému je kaţdá aplikace povaţována jako unikátní uţivatel. Systém vytváří unikátní 

uţivatelskou identifikaci pro aplikaci při instalaci. Poté jsou veškeré instalované 

soubory označeny vlastnickými právy tohoto uţivatele.  Standardně je pak aplikace 

spouštěna jako zvláštní proces a má přístup pouze k souborům ve svém vlastnictví. 

Pokud aplikace vyţaduje přístup k určitému systémovému prostředku, ţádá o něj při 

instalaci. Pozdější změny v přístupových právech pro aplikace nejsou moţné. Tento 

postup se nazývá princip nejniţšího zabezpečení. Ve speciálních případech můţou 
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různé aplikace sdílet stejné uţivatelské jméno, aby ušetřily systémové prostředky. 

Takovéto aplikace pak mají přístup ke stejným souborům a systémovým zdrojům. 

2.7. Důležité části aplikace 

Android definuje několik typů funkčních bloků. Kaţdý z těchto bloků má svůj 

specifický účel. Prvním takovým blokem je Aktivita, která představuje jednu 

obrazovku s uţivatelským rozhraním. Aplikace je pak sloţena z takovýchto 

obrazovek. Jednotlivé aplikace mohou spouštět Aktivity jiných aplikací. Ke spuštění 

cizí Aktivity musí mít aplikace patřičné oprávnění.  

 

Při tvorbě nové Aktivity je nutné podědit třídu Activity a implementovat dvě 

metody: 

- onCreate() 

- onPause() 

Kaţdá Activity (Aktivita) musí mít deklarovanou <activity> definici 

v AndroidManifest.xml souboru (3). Tento soubor je součást *.pak souboru. 

 

Obrázek 2: Ţivotní cyklus Aktivity 
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Druhým typem jsou pak Service (Služby).  Jako sluţby jsou označené 

komponenty aplikace, které nemají uţivatelské rozhraní a běţí na pozadí systému (6). 

Hlavím úkolem sluţeb je provádět zadaný úkol bez blokování uţivatelského rozhraní, 

jako například přehrávání hudby, vyuţití síťové sluţby, nebo poskytování data jiným 

aplikacím. Pro vytvoření služby je nutné dědit z třídy Service. Stejně jako kaţdá 

Aktivita, tak i služby musí mít deklarovanou <service> definici v 

souboru AndroidManifest.xml. 

 

Obrázek 3: Ţivotní cyklus servisy 

 

Úkolem Content provider (Správce obsahu) je vytváření a zpřístupňování dat 

aplikací (7).  Aplikace můţou vytvářet svá data, nebo přistupovat k datům jiné 

aplikace pokud k tomu mají dané oprávnění právě přes Správce obsahu. Především se 

jedná o strukturovaná data v databázích, nebo vyuţívání nápověd při vyhledávání. 

Pro obrázky, hudbu, nebo jednoduché soubory se doporučuje vyuţít interní paměť. 

Pro vytvoření jednoduchého Správce obsahu stačí podědit z třídy ContentProvider. 
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Broadcast Receiver (Přijímač oznámení) tato část je odpovědná za naslouchání 

systémových upozornění (8). Touto cestou systém informuje všechny aplikace o 

událostech jako například vypnutí obrazovky, nebo přijmutí SMS. Samotné aplikace 

mohou vytvářet takováto systémová oznámení, aby informovaly ostatní aplikace o 

změně stavu. Při pouţívání Přijímače oznámení by měli programátoři zváţit, jaké 

informace hodlají rozesílat a jak by se tyto informace daly zneuţít. Pro vytvoření 

Přijímače oznámení stačí podědit třídu BroadcastReceiver a definovat <receiver> 

definici v AndroidManifest.xml. 

 

Jednotlivé části aplikace jsou v rámci systému spouštěny asynchronní zprávou 

nazývanou Intend (Záměr) (9). Jedinou výjimkou tvoří Správce obsahu. Pokud je 

zapotřebí přístup k tomu bloku volá programátor jeho instanci. Pomocí těchto zpráv 

můţe aplikace spouštět své nebo cizí Aktivity, Servisy, nebo pracovat s 

upozorněními. 

 

Kaţdá aplikace obsahuje jiţ zmiňovaný AndroidManifest.xml. Tento soubor je 

umístněn v kořenovém adresáři balíku aplikace. Jeho úkolem je podávat detailní 

informace systému, bez kterých by nebyl schopný aplikaci spustit. 

  

Mezi tyto informace patří: 

- jména Java balíků v aplikaci 

- popis jednotlivých komponent aplikace popsaných výše 

- informuje systém, jaká přístupová práva potřebuje aplikace pro svůj běh 

- popisuje, jaká přístupová práva potřebují ostatní aplikace pro komunikaci 

s touto aplikací  

- určuje jaká nejmenší úroveň Android API je zapotřebí pro spuštění 

- obsahuje seznam knihoven potřebných k běhu aplikace 
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3. OpenGL ES 

3.1. Historie 

Roku 1982 zaloţil Jim Clark (11) firmu Silicon Graphics Computer Systems  

známou také jako SGI, která se dodnes věnuje vývoji grafických stanic. Pracovníci 

této firmy postupně vytvořili API, které umoţňovalo vykreslit komplexní grafickou 

scénu za pouţití jednoduchých grafických prvků a transformací. Toto API 

pojmenovali IrisGL. OpenGL bylo vytvořeno jako alternativa s otevřeným zdrojovým 

kódem k IrisGL, které bylo dodáváno jako standardní grafické API na grafických 

stanicích Silicon Graphic. První verze měla hodně společného s IrisGL a nebylo jí 

moţné pouţít na jiných platformách neţ SGI. Proto ve verzi 1.0 bylo toto rozhraní 

předefinováno, tak aby bylo platformě nezávislé. Od této chvíle OpenGL přispívalo 

k rozvoji grafického odvětví. K dnešku je OpenGl ve verzi 4.2 a podporuje 

nejmodernější vymoţenosti grafického hardwaru. 

 

OpenGL ES vzniklo zanedlouho po OpenGL. Vychází z verze OpenGL 1.3 a 

jedná se o přizpůsobenou verzi pro mobilní platformy. Grafické API OpenGl ES 

spravuje nezisková organizace Kronos Group Inc.. Jelikoţ OpenGL ES nepodporuje 

všechny funkce OpenGL  nejsou aplikace napsané pomoci OpenGL API přímo 

spustitelné na platformách podporujících  OpenGL ES a je nutná jejich úprava. 

3.2. Specifikace OpenGL 

OpenGL slouţí pouze k vykreslování, nebo načítání z a do grafické 

vyrovnávací paměti. Obraz můţe být sloţen z grafických prvků nebo obrazových 

bodů. OpenGL neposkytuje rozhraní k jiným zdrojům pouze k tomu grafickému (10). 

OpenGL je stavový automat. Posíláním příkazů je OpenGL nastaveno do stavů, 

v nichţ setrvává. Rozhraní OpenGL je rozděleno na klientskou a serverovou část tak 

jak to ukazuje Obrázek 4. 
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Obrázek 4: Rozdělení OpenGl ES  

 

Aplikace komunikuje s klientskou části OpenGL, ta přeloţí poţadavky 

serverové části. Tato architektura umoţňuje rozdělit zátěţ na CPU a GPU. OpenGL 

definuje jak by jednotlivé funkce měly fungovat, ale samotné zajištění takovéto 

funkce záleţí na platformě a konkrétní implementaci. Pro svou funkci potřebuje 

OpengGl, aby specifická implementace umoţnila vytvoření zobrazovacího rozhraní 

které představuje instanci OpenGl stroje a všech jeho vnitřních stavů. Jedna aplikace 

pak můţe mít i několik takovýchto instancí. Dále pak očekává přístup do systémové 

obrazové vyrovnávací paměti, která slouţí jako vstupně výstupní paměť 

vykreslovacích příkazů. 

3.3. Specifikace OpenGL ES 

OpenGL ES vychází ze stejných ideálů jako OpenGL. Funkčně je to však pouze 

podmnoţina funkcí OpenGL. Změny v OpenGl ES neodpovídají změnám v OpenGl. 

Proto je nutné, aby programátoři detailně studovali specifikaci jednotlivých verzí, 

pokud chtějí přenášet své aplikace. Hlavní rozdíly jsou v počtech vykreslovacích 

front a jejich programovatelnost. 
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3.4. Definice Grafického objektu 

Grafický objekt je definován Vertexy. Vertex nese minimálně informaci o 

pozici. Tato informace stačí k vykreslení objektu. Dále pak můţe mít specifikovanou 

barvu, normálu, pozici textury, nebo index vrcholu. Na tyto Vertexy můţou být 

aplikovány transformace, kterými se můţou měnit propozice grafických objektů. 

Takto definovaný grafický objekt je pak poslán do vykreslovací fronty. 

3.5. Vnitřní uspořádaní vykreslovací fronty 

V průběhu vykreslování vykonává OpenGL ES několik kroků, tak jak to 

ukazuje Obrázek 5. 

 

Obrázek 5: Postup OpenGL ES při vykreslování 

 

Zleva přicházejí příkazy pro vykreslovací frontu. Objekty jsou definovány 

pomocí Vertexu (12). Poté jsou z Vertexu sestaveny jednotlivé grafické prvky, jako 

jsou bod, přímka a polygon. Ty jsou ořezány podle nastaveného zobrazení a 

nasvětleny. Tím jsou grafické objekty připraveny pro další fázi zpracování. 

Následující krok je rasterizace, kdy jednotlivé grafické prvky jsou převedeny do 2D a 

uloţeny jako obrazové fragmenty. Předtím neţ jsou jednotlivé obrazové fragmenty 

zapsány do Obrazové vyrovnávací paměti jsou na ně aplikovány funkce hloubkové 

paměti, míchaní barev a další úpravy. Takto připravená data jsou poté zapsána do 

Obrazové vyrovnávací paměti. OpenGl ES umoţňuje přeskočit fáze sestavování 

obrazových dat z Vertexu a poslat obrazové fragmenty přímo do obrazové 

vyrovnávací paměti. V případě potřeby je moţné načíst data z obrazové paměti, nebo 

přesouvat paměťové bloky. 
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3.6. Vykreslování pomocí OpenGL ES 

OpenGL ES podporuje tři typy vykreslování Přímý mód( Direc Mode), dále 

pak vykreslování přes Vertexová pole(Vertex Array) a vykreslování přes Vertexový 

objekt uloţený ve vyrovnávací paměti(Vertex Buffer Objects). 

 

Přímý mód (Direct Mode)- jedná se o nejjednodušší metodu vykreslování, 

kdy jsou grafická data posílaná do klientské části OpenGl ES postupně bod po bodu. 

Jeho největší nevýhodou je velká zátěţ pro vykreslovací systém a neohebná práce 

s grafickými objekty. Tento mód byl odstraněn ve verzi OpenGl ES 1.0. 

 

Ukázka vykreslení grafických dat v Přímém módu: 

glBegin(GL_TRIANGLES); //vykresluj trojúhelníky 

  glColor(); glNormal(); glTexCoord(); glVertex(); //data prvního vrcholu 

  glColor(); glNormal(); glTexCoord(); glVertex(); //data druhého vrcholu 

  glColor(); glNormal(); glTexCoord(); glVertex(); //data třetího vrcholu 

glEnd(); //konec vykreslování 

 

Vertexová pole (Vertex Array)- oproti Přímému módu jsou grafická data 

uloţena v poli a do klientské části jsou poslána jako celek. Tím dochází k úspoře 

systémových prostředků. Tento postup má své nevýhody, zejména vyšší poţadavky 

na správu paměti. Další nevýhodou je, ţe grafická data jsou znovu přenášena pro 

kaţdý snímek.  

 

Ukázka vykreslení grafických dat pomocí Vertexového pole (Vertex Array): 

glEnableClientState(); // volba dat pomocí kterých budeme vykreslovat 

glVertexPointer(); // předání pole s pozicemi vrcholů 

glColorPointer(); //předání pole s barvami vrcholů 

glNormalPointer(); // předání normál vrcholů 

glDrawArrays(); // vykresleni nahraných dat 
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Vertexový objek uložený ve vyrovnávací paměti (Vertex Buffer 

Objects)- jedná se nejmodernější přístup k přenosu a správě grafických dat. Všechny 

informace o grafickém objektu jsou uloţeny v grafické paměti. Při vykreslování 

snímku nejsou data znovu přenášena pouze je dán odkaz na umístnění  v grafické 

paměti. 

 

Práce s daty je rozdělena na tři kroky:  

- Vytvoření pojmenovaného paměťového prostoru  

- Přenos grafických dat  

- Vykreslení grafických dat  

 

Tento přístup klade nejvyšší poţadavky na programátora. Je nutné vytvořit 

správce paměti, který má přehled o objektech, aby nedocházelo k vytváření 

nadbytečných kopií. Na druhou stranu grafická data jsou nahraná jen jednou do 

paměti a při vykreslování se programátor pouze odkáţe na paměť, ve které je 

grafický objekt uloţen. 

Ukázka vykreslení grafických dat pomocí Vertexového objektu uloženého 

ve vyrovnávací paměti (Vertex Buffer Objects) 

// Vytvoření pojmenovaného paměťového prostoru 

glGenBuffers(); // vytvoření pojmenované vyrovnávací paměti 

glBindBuffer(); // volba paměti, se kterou chceme pracovat 

//Přenos grafických dat 

glBufferData(); // odeslání grafických dat do paměti 

glVertexPointer(); // nastavení formátu, ve kterém jsou data uloţena 

  

// Vykreslení grafických dat 

glBindBuffer(); // volba paměti, se kterou chceme pracovat 

glEnableClientState(); // volba dat, pomocí kterých budeme vykreslovat 

glDrawArrays(); //vykreslení objektu 
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Pokud v aplikaci má být pouţít OpenGL ES je nutné splnit několik podmínek a  

vykonat následující kroky (13): 

- Vytvořit novou aktivitu, která vytvoří nové okno 

- Nastavit oknu správce zobracení 

- Správci zobrazení nastavit objekt, který bude vykreslovat obrazová data 

 

Následující kód provede zmíněné kroky:  

public class HelloOpenGLES10 extends Activity { 

    private GLSurfaceView mGLView;   

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState);         

        // Vytvoří instaci objektu implementující GLSurfaceView 

        // a přiřadí ho ContentView pro tuto Aktivitu         

        mGLView = new HelloOpenGLES10SurfaceView(this); 

        setContentView(mGLView); 

    } 

} 

class HelloOpenGLES10SurfaceView extends GLSurfaceView { 

    public HelloOpenGLES10SurfaceView(Context context){ 

        super(context);         

        // nastaví objekt HelloOpenGLES10Renderer jako správce vykreslování 

        setRenderer(new HelloOpenGLES10Renderer()); 

    } 

} 

public class HelloOpenGLES10Renderer implements    

GLSurfaceView.Renderer { 

    public void onSurfaceCreated(GL10 gl, EGLConfig config) { 

        // nastavení barvy pozadí 

        gl.glClearColor(0.5f, 0.5f, 0.5f, 1.0f); 

    }     

    public void onDrawFrame(GL10 gl) { 

        // překreslí pozadí 

gl.glClear(GL10.GL_COLOR_BUFFER_BIT |           

GL10.GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 

    } 

    public void onSurfaceChanged(GL10 gl, int width, int height) { 

        gl.glViewport(0, 0, width, height); 

    }   

} 
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4. Marching Cubes 

4.1. Funkce algoritmu 

Algoritmus Marching Cube je určen k převodu trojrozměrných volumetrických 

dat na polygonový model (14), který je poté moţné zobrazit například pomocí 

OpenGL. Algoritmus prochází trojrozměrným polem a vybírá osm sousedních bodů, 

ze kterých vytvoří pomyslnou krychli. Pro tuto krychli poté určí jednu z 256 moţných 

kombinací vrcholů. Pokud mají všechny vrcholy přidělenu hodnotu, krychle je uvnitř 

objektu. V případě, ţe jsou všechny vrcholy prázdné, krychle je mimo objekt. 

Takovéto krychle jsou ignorovány a neprovádí se pro ně výpočet. Pro ostatní 

kombinace je uvaţován kaţdý vrchol jako jeden bit v osmibitovém čísle. Výsledné 

číslo představuje pozici v předpřipraveném seznamu povrchových kombinací. 

Vrcholové body těchto trojúhelníků jsou poté přepočteny tak, aby odpovídaly pozici 

krychle v prostoru. Tento algoritmus se převáţně vyuţívá k převodu a zobrazení dat 

z magnetické rezonance a počítačové tomografie. 

 

Obrázek 6: Základní rozloţení trojúhelníků 

4.2. Historie 

Tento algoritmus byl v roce 1987 vyvinut Williamem E. Lorensenem a Harvym 

E. Clinem pro Firmu General Electric, kteří pracovali na moţnostech zobrazování dat 

získaných pomocí magnetické rezonance a počítačové tomografie.  Původní 

implementace algoritmu mohla produkovat topologicky nesprávné rozloţení 

polygonů. Tento nedostatek byl následně odstraněn. 
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5. Testování grafického výkonu 

5.1. Testovaná zařízení 

Pro testování výkonu jsem získal tato tři zařízení: 

- HTC Wildfire 

- Motorola Razr XT910 

- acer ICONIA TAB A500 

HTC Wildfire 

 

Obrázek 7: 

 

 

     Tabulka 2: Specifikace HTC Wildfire 

Motorola Razer XT910 

 

Obrázek 8: 

 

     Tabulka 3: Specifikace RAZER XT910 

Výrobce HTC 

Model  Wildfire 

Operační Systém Android v2.1 

CPU 528 MHz ARMv6 

RAM 384 MB 

GPU Ne  

Displej 240x320, 16Mil. barev 

Paměť aplikace 16MB 

Výrobce Motorola 

Model  RAZR XT910 

Operační Systém Android v2.3.5 

CPU Dual core 1.2 GHz Cortex-A9 

RAM 1 GB 

GPU PowerVR SGX540 

Displej 540x960, 16Mil. barev 

Paměť aplikace 32MB 
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acer ICONIA TAB A500 

 

Obrázek 9: 

 

 

    

    

 Tabulka 4: Specifikace ICONIA TAB A500 

5.2. Testovací aplikace 

Pro implementaci testovací aplikace byl pouţit programovací jazyk Java 

s Android API 2.3.3. Jako grafické API bylo pouţito OpenGL ES 2.0. Pro práci se 

zdrojovými kódy bylo pouţito vývojové prostředí NetBeans 7.0.1. Při implementaci 

byl kladen důraz na to, aby struktura programu odpovídala návrhovému vzoru 

„Abstract Factory Method Pattern―.  Aplikace byla rozdělena na dvě Aktivity: 

- Aktivita spravující uţivatelské rozhraní 

- Aktivita spravující vykreslovací logiku programu 

Aplikace umoţňuje načítat soubory s příponou *.raw, pokud existuje soubor se 

stejným názvem a příponou *.ini, ve kterém jsou specifikovány rozměry 

volumetrických dat. V souboru s příponou *.raw jsou uloţeny číselné hodnoty 

v bajtech bez mezer a jiných oddělovačů. Uţivatel si vybere soubor s volumetrickými 

daty, ten poté program načte a pomocí algoritmu MarchingCube přepočítá na 

vrcholovou reprezentaci. Polohová data s normálami jsou poté uloţena do souboru 

s příponou *.ver. Tyto data jsou uloţena jako bajty jednotlivých floatových čísel bez 

Výrobce Acer 

Model  ICONIA TAB A500 

Operační Systém Android V3.2 

CPU 

            Dual core, 1 GHz, Cortex 

A9 

RAM 1 GB 

GPU Tegra 2 integrovaná v CPU 

Displej 1280 x 800, 256k. barev 

Paměť aplikace 50MB 
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mezer. Poté řízení programu přebírá zobrazovací cyklus, který načte polohová data a 

provede sérii testů. Průběţné výsledky testů jsou vypisovány do standardního výstupu 

voláním Systém.out.println(). Tyto hodnoty je moţné přečíst nástrojem ddms ze sady 

nástrojů Android API. Po dokončení testů program zobrazí načtený model s moţností 

otáčet pohled tak, aby si uţivatel mohl daný model prohlédnout. 

5.3. Diagram tříd aplikace 

 

Obrázek 10: Diagram tříd 

Třída Bod 

Nese informaci o jednom bodě v krychli sestavované pro výpočet Marching 

Cube. 

Třída GloObject 

Udrţuje informace získané při výpočtu grafického objektu pomocí algoritmu 

Marching Cube. Díky těmto datům je poté moţné jednoduše zjistit rozměry objektu a 

jeho střed.  To se vyuţívá při zarovnání objektu na střed displeje a nastavení 

minimální a maximální vzdálenosti kamery. 
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Třída InitTest 

Je inicializována pomocí Intent volání a jsou jí předány informace o zvoleném 

souboru s volumetrickými daty a jejich velikostí. Úkolem této třídy je vytvořit 

nového správce zobrazení. Tento správce zobrazení dědí z třídy GLSurfaceView a 

tím můţe pomocí metody setRenderer() nastavit vykreslovací třídu pro Aktivitu. 

Třída předává informace získané z rozšířených parametrů volání Intent dále do třídy 

spravující načtení a provedení testu. 

Třída MCube 

Je sloţena z bodů a reprezentuje jednu krychli, pro kterou je proveden výpočet 

algoritmu Marching Cube. 

Třída MainActivity 

Tato třída představuje vstupní bod aplikace a plní funkci uţivatelského 

rozhraní. Uţivatel můţe procházet sloţkami ve vnitřní paměti, nebo vloţené 

paměťové kartě.  Pokut třída nalezne dvojici souboru se stejnými názvy a příponou 

*.raw a *.ini zobrazí název souboru s příponou *.raw ve výběru a uţivatel můţe 

kliknutím na název tohoto souboru spustit testovací logiku. Třída MainActivity poté 

vytvoří nový Intent pro spuštění třídy InitTest a nastaví rozšířené parametry. 

Parametry jsou nastaveny voláním metody Intend.putExtra(„jméno“, hodnota). 

Účelem těchto parametrů je předat informace o zvoleném souboru s rozměry 

datového pole. 
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Obrázek 11: Ukázka uţivatelského rozhraní 

 

Třída MarchingCube 

Třídě jsou posílány jednotlivé krychle s daty načtenými ze souboru s příponou 

*.raw. Pro kaţdou takovouto krychli je proveden výpočet algoritmu Marching Cube 

viz 4.1. 

Třída TestSurfaceView  

Dědí z třídy GLSurfaceView, tím je ji umoţněno nastavit pomocí metody 

setRenderer() vykreslovací třídu. V návrhovém vzoru představuje tato třída výběr 

konkrétního chování abstrakcí. Pokud by aplikace potřebovala několik druhů 

vykreslovacích správců s rozdílným chováním, pak je zapotřebí vytvořit několik 

podobných implementací jako je tato. Zároveň tato třída odchytává systémové 

události metodou onTouchEvent(). Touto cestou systém informuje aplikaci o změně 

stavu displeje. Tato změna je vyvolána dotekem uţivatele a změnou polohy 

kontaktního místa. Jednoduše uţivatel přiloţil prst k displeji a jezdí jím po ploše 

displeje. Pokud metoda dostává od systému typ události 

MotionEvent.ACTION_MOVE počítá rozdíl polohy od posledního měření a tím 

určuje směr pohybu po displeji. Tyto informace předává třídě spravující vykreslování. 

V případě, ţe dojde k události typu MotionEvent.ACTION_UP informuje zobrazovací 

třídu o ukončení uţivatelského vstupu. 
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Třída TimerUtil 

Jak napovídá název náplní třídy je práce s časem. Třída má dvě metody, 

kterými je moţné spustit měření času a odečítat průběţný čas. 

Třída VoxelDataRenderer 

Implementuje rozhraní IRenderer, které je rozšířením rozhraní Rendere o 

metody potřebné k předávání informací o uţivatelském vstupu.  

 

Třída implementuje následující metody z rozhraní Renderer: 

- onSurfaceCreated(), ve které se provádí inicializace OpenGL ES 

a je načten soubor s volumetrickými daty. 

- onSurfaceChanged() metoda je volána správcem zobrazení 

v případě změny parametrů zobrazovaného okna např. při 

otočení zařízení. 

- onDrawFrame(), která je periodicky volána pro vykreslování 

grafiky do výstupního grafického buferu. Z této metody jsou 

volány jednotlivé testy. 

Načtení dat 

V konstruktoru jsou této třídě předány informace o souboru a velikosti 

vstupních dat, které poté načte a zobrazí. Jak bylo zmíněno data v souboru *.raw jsou 

uloţena jako série bajtů bez oddělovačů. Pro jejich načtení je pouţita třída 

FileInputStream, která umoţňuje načíst data do připraveného pole typu bajt. Velikost 

pole je určena tak, aby aplikace při jednom načtení získala pole všech vrcholů 

v jednom patře datového souboru. Pro určení velikosti jednoho patra je zapotřebí znát 

rozměr datového pole, který je předán z uţivatelského rozhraní. Aby mohl algoritmus 

Marching Cube vypočítat tvar povrchu pro jednotlivé pozice potřebuje vţdy osm 

sousedních bodů, proto je nutné mít k dispozici dvě patra dat. Data jsou tedy načítána 

postupně po patrech a ukládána v ByteBuffer objektu. Pomocí metod třídy ByteBuffer 

jsou spravována data dvou pater volumetrických dat. Poté pro kaţdý bod ze spodní 
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poloviny dat je nalezeno osm sousedních bodů a proveden výpočet tvaru povrchu. 

Vypočtené hodnoty jsou uloţeny v souboru s příponou *.ver. Po dokončení výpočtu 

je spodní polovina zahozena. Vrchní polovina dat je přesunuta na pozici spodní 

poloviny a místo horní poloviny jsou načteny nové data ze souboru a opět se provede 

výpočet. Tento postup se opakuje, dokud není přečten celý datový soubor. 

 

Obrázek 12: Sekvenční diagram načtení dat 

Testy 

Jednotlivé testy jsou volány z metody onDrawFrame a pomocí proměnných 

test1, test2, test3, test4 je určeno pořadí provedení. V Prvním testu jsou grafická data 

načtena do VBO bufferu, pokud to dovolí velikost přidělené paměti. Po dokončení 

načítaní je objekt zobrazen a je vypočtena hodnota FPS. Pokud je hodnota FPS vyšší 

neţ pět je počet zobrazovaných objektů zvyšován, dokud hodnota FPS neklesne pod 

pět. Po dokončení testů jsou všechny buffery vynulovány. Cílem testu je zjistit vliv 

počtu vykreslovaných vrcholů na počet snímků za sekundu. Druhý test průběţně 

načítá a vykresluje data ze souboru. Cílem testu je ověřit celkový výkon zařízení. Při 

testech jsem zjistil, ţe Android API není úplně funkční a obsahuje chyby. Takovouto 

chybou je i velmi chabá optimalizace funkci ByteBuffer  a jeho rozhraní pro ostatní 
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primitivní datové typy jako je FloatBuffer potřebný pro přenášení dat do OpenGL ES. 

Chyba je nahlášena a snad bude v budoucnu odstraněna. Částečným řešením je 

pouţití dalšího rozhraní na IntegerBuffer a jeho převod na FloatBuffer. Ale i tento 

postup není ideální a dochází při něm ke ztrátám výkonu. Ve třetím testu jsou 

grafická data přenášena stejným způsobem. Rozdíl je v nastavení OpenGL ES. Při 

inicializaci testu je vypnuta kontrola hloubky a zapnuta průhlednost objektu. Cílem 

testu je porovnat zátěţ na zobrazovací hardware s a bez kontroly hloubky a se 

zapnutou průhledností. Jelikoţ OpenGL ES nemůţe pouţít hloubkový buffer a pro 

kaţdý vykreslený trojúhelník musí přepočítat barvu podle trojúhelníků pod aktuálně 

vykreslovaným. Proto by mělo dojít ke sníţení počtu snímků za vteřinu. I při tomto 

testu se projevila chyba (15) v třídě ByteBuffer, která neumoţňuje načítat sloţité 

Grafické objekty v reálném čase a proto u menšího objektu, kdy počet snímku za 

vteřinu přesahuje řád jednotek je minimální. Tento způsob vykreslování byl vybrán 

pro svůj potenciál zobrazit grafická data o velikosti přesahující paměťový rámec 

aplikace. Na zařízení RAZER XT910 je výrobcem uvedená teoretická rychlost 

zobrazovacího čipu aţ 1000MB/s coţ by mělo umoţnit grafický objekt s více neţ 

700000 vrcholy. K těmto hodnotám se blíţí první test za pouţití VBO. Řešením 

tohoto problému je vytvoření vlastní sady nativních funkcí pro práci s buffery a 

posílání grafických dat do OpenGL ES jak to dělají komerční firmy. 
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Obrázek 13: Sekvenční diagram Provádění testů 

5.4. Datové soubory 

Hlavním zdrojem souboru byly webové stránky univerzity v Tübingenu. Menší 

testovací soubory byly vytvořeny vlastním nástrojem umoţňujícím zápis bajtového 

pole do souboru. 

 

Obrázek 14: Ukázkový objekt 
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5.5. Výsledky testu 

První test 

Výsledky prvního testu jasně ukazují, jak propastný je rozdíl mezi výkonem 

levného HTC a ostatních zařízení. Hlavní podíl na tomto rozdílu má chybějící GPU a 

levná jedno jádrová varianta CPU. 

 

Tabulka 5: Hodnoty testu jedna 

 

 

Obrázek 15: Graf výkonu zařízení 
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Druhý a třetí test 

U těchto dvou testů se výrazně podepsaly na výkonu problémy v Android API. 

Pro naměření rozdílu by bylo zapotřebí zobrazit komplexní grafický objekt. U takto 

jednoduchého objektu je rozdíl zanedbatelný. Bohuţel u velkého objektu je doba 

potřebná pro přenos dat do FloatBuffer v desetinách vteřiny a počet snímku za vteřinu 

klesne pod pět. 

 

 

Obrázek 16: Objekt načtený testovací aplikací 

 

Tabulka 6: Hodnoty testu dva a tři 



 

30 

 

6. Závěr 

Android jako platforma s otevřeným kódem je velmi zajímavé řešení pro 

vývojáře. Moţnost nahlédnout do kaţdé části kódu a popřípadě navrhnout zlepšení 

aktuálního řešení je skvělá a přilákala velké mnoţství lidí. Sice zatím Android API 

trpí dětskými nemocemi, ale dá se předpokládat ţe Google s pomocí komunity tyto 

problémy vyřeší. Grafické rozhraní OpenGL má taktéţ obrovskou podporu komunity 

a jeho pouţití v Android platformě byl skvělý nápad. Zajímavé bylo zjištění, jaké 

jsou rozdíly ve výkonu jednotlivých zařízení. Telefon za pár tisíc korun je opravdu 

jen telefon s velkým displejem a nedají se od něj čekat zázraky. Naproti tomu tablet a 

chytrý telefon od společnosti Motorola se blíţí svým výkonem levným PC sestavám, 

coţ je při jejich rozměrech úctyhodný výkon. Jelikoţ jsou tato zařízení poměrně 

krátce na trhu, dá se předpokládat rychlý růst výkonu těchto zařízení. Pro 

programátory zatím platí doporučení pouţívat co nejmenší textury a jednoduché 

modely. Pokud má aplikace za cíl zobrazovat realistickou 3D grafiku měl by 

programátor ve spolupráci s grafikem vytvořit jednoduchý model a detaily přidat 

pomocí normálové textury. 
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Příloha I 

Obsah CD 

- Zdrojové kódy testovací aplikace VoxelDataRenderer v souboru 

VoxelDataRenderer.zip 

- Data pro testovací aplikaci v souboru data.zip 


