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Abstrakt
Táto práca si dáva za cieľ zlepšiť užívateľovi orientáciu v teréne pomocou jeho smartphonu
a rozšírenej reality. Spojením týchto dvoch prvkov a bezplatnej databáze geograĄckých dát
OpenStreetMap je možné zobraziť okolité prvky z máp alebo prípadne zobraziť doplňujúce
informácie o okolitých objektoch. Výsledná technológia je použitá v naimplementovanej
iOS aplikácii s názvom Water Radar. Táto aplikácia zobrazuje okolité vodné toky (alebo
iné vodné objekty) vzhľadom na GPS polohu užívateľa. Aplikácia využíva taktiež Google
Elevation API aby zobrazené vodné toky kopírovali reliéf krajiny.

Abstract
This thesis aims to improve the user’s orientation in terrain using his smartphone and aug-
mented reality. By combining these two elements and cost-free OpenStreetMap database of
geographic data, is possible to show nearby map features from the maps or show additional
information about nearby objects. The resulting technology is used in implemented iOS
application called Water Radar. This application displays nearby water streams (or other
water objects) relative to the GPS position of the user. The application also uses Google
Elevation API, in order to enable displayed water streams to follow the landscape.
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Kapitola 1

Úvod

V dnešnej dobe je smartphone neodmysliteľnou súčasťou života väčsiny ľudí. Vzhľadom
na svoju veľkosť tieto moderné smartphony disponujú výkonným výpočtovým výkonom.
V kombinácii s pokročilými senzormi na detekciu polohy a pohybu sú ideálnym nástrojom
pre využitie s rozšírenou realitou.

Témou vyvíjanej aplikácie je zobrazovanie prvkov z mapy. Motiváciou tejto práce je,
mimo zdokonalenia znalostí v programovaní na operačný systém iOS v oblasti rozšírenej
reality, predovšetkým pomôcť užívateľom s navigáciou v teréne a spoznať okolité body
záujmu. Na ukážku funkčnosti systému bola vytvorená mobilná aplikácia s názvom Water
Radar, ktorá vzhľadom na polohu užívateľa zobrazuje okolité prvky ohľadom vody.

V teoretickom úvode je najprv celkovo vysvetlený pojem rozšírená realita Ű čo to je
a k čomu nám môže v kombinácii so smartphonom pomôcť. Prezentujú sa rôzne metódy
práce s rozšírenou realitou v minulosti a možnosti jej využitia v dnešnom svete. V ďal-
šej kapitole 3 je predstavená technológia GPS systému a s ňou sú vysvetlené relevantné
pojmy, ktoré sa sú potrebné pre nasledujúce kapitoly. V kapitole 4 sú popísané dve ap-
likácie, ktoré zobrazujú prvky z mapy v rozšírenej realite. Je diskutované ich užívateľské
rozhranie, výhody a nevýhody. V poslednej teoretickej kapitole 5 je zhrnutá celková práca
s platformou iOS. V prvých podkapitolách sú uvedené dôležité poznatky o vývoji aplikácií,
použitom programovacom jazyku Swift a práci s knižnicami tretích strán. Taktiež je vy-
svetlená architektúra, ktorá sa používa v aplikácii Water Radar. V podkapitole 5.5 je do
detailu vysvetlená knižnica ARKit, slúžiaca na prácu s rozšírenou realitou na systéme iOS.

V kapitole 6 je popísaný návrh celkového systému a možnosti získania mapových dát.
Návrh bol rozdelený na dve časti. Prvá časť predstavuje celkovú prácu s rozšírenou realitou.
Tým sa myslí stiahnutie dát, transformácia dát na 3D modely a vloženie týchto 3D modelov
do scény. Druhú časť systému tvorí užívateľské rozhranie. V tejto kapitole sú taktiež stano-
vené požiadavky na systém, ktoré sú implementačne popísané v kapitole 7. Tu sa nachádza
popis a princíp výpočtu algoritmov, ktoré realizujú návrh systému. Mimo toho je popísaný
aj proces tvorby užívateľského rozhrania aplikácie Water Radar.

V poslednej kapitole 8 je zhodnotený naimplementovaný systém. Generickosť riešenia
aplikácie je prezentovaná na zobrazení okolitých kaviarní a električkových tratí. Vďaka
precíznemu návrhu stačilo pre toto zobrazenie v aplikácii Water Radar pridať len pár riadkov
kódu. Ďalej je vysvetlený proces publikácie do App Store a diskutované testovanie aplikácie
Water Radar užívateľmi na študentskej konferencii Excel@FIT. Ich pripomienky a nájdené
chyby boli ihneď opravené v ďalšej verzii aplikácie.
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Kapitola 2

Rozšírená realita

Rozšírená realita (augmented reality, AR) je spojenie obrazu snímaného kamerou a doda-
točne pridaných prvkov. Do reálneho obrazu sú tak zasadené ďalšie objekty alebo textové
popisy. To všetko samozrejme v reálnom čase [17].

Termín rozšírená realita je často zamenený s termínom virtuálna realita. Rozšírená
realita je len medzistupeň medzi realitou a virtuálnou realitou, ktorá zobrazuje len umelé
prostredie (viď obrázok 2.1). Podľa profesora R. T. Azuma [11] by mala rozšírená realita
spĺňať 3 základné požiadavky:

• kombinovať virtuálny svet s reálnym,

• pracovať v reálnom čase,

• registrovať 3D prostredie.

Obr. 2.1: Znázornenie osi virtuality, ktorá zahrňuje realitu rozšírenú graĄkou (rozšírená
realita) a graĄku rozšírenú realitou (rozšírená virtualita) [13].

2.1 Rozšírená realita v minulosti

Rozšírená realita je v povedomí ľudstva už omnoho dlhšie než si väčšina nezainteresovaných
ľudí myslí. Dokonca už niekoľko desaťročí.

Prvé zariadenie, ktoré pracovalo s rozšírenou (virtuálnou) realitou bolo vytvorené už
v roku 1968. Jeho konštruktérom bol Hardvardský profesor Ivan Sutherland a zariadenie
nieslo názov The Sword of Damocles. Išlo o systém nositeľný na hlave (Head-mounted
display), ktorý vytváral vrstvu s počítačom generovaným obsahom nad skutočným svetom.
Kvôli obmedzeným výpočtovým kapacitám tej doby bolo možné v reálnom čase zobraziť na
displeji len veľmi jednoduché obrysové kresby [12].

V roku 1992, Louis Rosenburg vyvinul prvý systém (Virtual Fixtures), ktorý sa najviac
podobá dnešným systémom pracujúcim s rozšírenou realitou. Išlo o vzdialené ovládanie
strojov a jej účelom bolo pomôcť pracovníkom zlepšiť efektiĄtu práce [24].
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Podstatnejší vývoj rozšírenej reality nastal až po roku 1999, kedy japonský profesor
Hirokazu Kato vyvinul openŰsource software napísaný v jazyku C s názvom ARToolKit,
ktorý umožňoval rozpoznávanie špeciĄckých značiek v obraze, ich pohyb a natočenie v čase.
Tento princíp sa najviac podobá novodobým aplikáciam rozšírenej reality. Ako je možné
vidieť na obrázku 2.2 v prvom kroku sa načíta vstupný obrázok, následne sa v ňom hľadajú
štvorce (tzv. trekovacie značky) a na tieto značky sa vykreslí prezentovaný objekt [20].

Obr. 2.2: Vstupný obrázok sa prevedie do binárneho čiernoŰbieleho obrázka na základe
hodnoty svetla. V tomto binárnom obrázku sa detekujú štvorce. Pre každý zachytený štvorec
sa vyhľadá určitý predtrénovaný vzor. Ak sa tento vzor nájde tak ARToolKit označí daný
štvorec ako značku tzv. tracking marker. ARToolKit využije veľkosť štvorca a orientáciu
vzorov na výpočet relatívnej polohy kamery voči skenovanému objektu. S využitím OpenGL
knižnice sa zobrazí na nájdenom štvorci virtuálny objekt [20].

V roku 2008 nastal prelom v oblasti rozšírenej reality v spojení s mobilnými apliká-
ciami. Na trh prišla aplikácia s názvom Wikitude. Na displeji mobilného telefónu bol obraz
z kamery rozšírený o relevantné informácie ku okolitej krajine. Aplikácia vedela zobraziť
napríklad názvy pohorí alebo zámkov a k nim krátky popis. Taktiež informovala užíva-
teľa o jeho vzdialenosti k danému miestu. Prvotne aplikácia využívala len aktuálnu polohu
užívateľa, neskôr bola aplikácia rozšírená aj o detekciu objektov.

Google Glass

Za zmienku stojí aj produkt od Ąrmy Google s názvom Google Glass. Na trh prišiel v roku
2014. Dá sa povedať, že ide o mnohonásobné vylepšenie headŰup displeja z roku 1968. Tieto
okuliare majú malý priehľadný displej, na ktorom sa zobrazujú informácie priamo človeku
do jeho zorného poľa. Využívajú zvuk a aj polohu používateľa. Využitie majú napríklad
ak používateľ príde na letisko, zobrazí sa mu priamo aktuálny stav letov. Okuliare sa dajú
ovládať pomocou hlasových príkazov [15].

2.2 Súčasnosť

Rozšírená realita prešla rôznymi stupňami technologického vývoja, ktoré zahrňujú nasledu-
júce body [3]:

• Hardwarové komponenty Ű Vylepšené procesory, displeje, senzory, vstupné zaria-
denia. Typicky sa dnes využíva smartphone, ktorý všetky tieto komponenty obsahuje.
Navyše disponuje akcelerometrami, GPS, mikrofónom a inými komponentami, ktoré
môžu oveľa zlepšiť užívateľský dojem z aplikácie.

• Displeje Ű Monitor je perfektne vhodný na zobrazenie rozšírenej reality, avšak vý-
borne sa dajú využiť optické projektory, head-mounted (up) displeje, virtuálne siet-
nicové displeje, EyeTap alebo rôzne vstavané displeje.
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• Senzory a vstupné zariadenia Ű Používajú sa GPS, gyroskopy, akcelerometre,
kompasy, bezdrôtové senzory, rozpoznávanie dotyku, hlasu alebo tváre,

• Software Ű Podstatná časť vývoja pre rozšírenú realitu sa zaoberá vývojom adek-
vátneho softwaru, ktorý by využil všetky výhody vyššie spomenutých komponentov.
Existuje Augmented Reality Markup Language1, pomocou ktorého popisujeme roz-
šírenú alebo virtuálnu realitu. Taktiež existuje veľmi veľa vývojových nástrojov, ktoré
ponúkajú jednoduché prostredie na prácu s rozšírenou realitou.

2.3 Použitie rozšírenej reality v praxi

Rozšírená realita nachádza využitie takmer v každom smere, či už v hrách, ktoré slúžia
predovšetkým na zábavu ale i v ďalších oblastiach.

Armáda

Namiesto využitia drahej vojenskej techniky je možné využiť pre výcvik vojakov rozšírenú
realitu. Novodobé štúdie2 dokazujú, že až 85% leteckých havárií je spôsobených chybou
pilota. Pilot musí dohliadať na všetky potrebné atribúty letu a čo i len malá nepozornosť
môže stáť za veľkým nešťastím. Toto sa snažia eliminovať piloti stíhačiek, ktorí využívajú
a testujú headŰup displeje. Transparentný displej je priamo v zornom poli pilota a ob-
sahuje informácie napríklad o aktuálnej nadmorskej výške, rýchlosti, horizonte alebo stav
pristávacej dráhy.

Obr. 2.3: Pomocou rozšírenej reality sa dá pilotom výrazne zjednodušiť napríklad pristá-
vanie a tým pádom znížiť pravdepodobnosť chyby. Možeme vykresliť pristávaciu dráhu,
značky ktoré pilota navedú na pristávaciu dráhu a k tomu všetky informácie potrebné pre
bezpečné pristátie [21].

Medicína

S využitím v medicíne sa stretneme už pri samotných aplikáciach na smartphony, kde si
užívateľ môže zobraziť a simulovať prácu orgánov ľudského tela a zdokonalovať sa. Študenti

1https://github.com/qftgtr/ARML
2https://www.avbuyer.com/articles/insurance-biz-av/85-of-aviation-accidents-are-caused-

by-pilot-error-28950
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medicíny pomocou rozšírenej reality môžu vykonávať zákroky v kontrolovanom prostredí,
využívať anatomicky presné 3D modely prípadne celé simulácie chirurgických zákrokov.
Týmto spôsobom sa im poskytne oveľa viac skúseností, než pri čítaní teórie z učebníc.
Ďalej napríklad v oblasti plastickej chirurgie sa môže pacientom zobraziť priamo výsledný
efekt plastickej operácie.

Obr. 2.4: Systém využíva transparentný displej s tabletom medzi chirurgom a trénovacím
pacientom [25].

Vzdelanie a práca

Vďaka rozšírenej realite je možné sledovať a spoznávať priamo celú astronomickú oblohu
alebo vidieť meniace sa hudobné noty v reálnom čase. V priemyselnej oblasti má taktiež
obrovské využitie a to predovšetkým v továrniach, ktoré využívajú množstvo robotických
ramien a počítačovo riadených strojov. Tu sa nájde uplatnenie či už pri ich oprave, nasta-
vovaniu, prípadne rôznych upozorneniach pre zodpovedného pracovníka. Taktiež sa dajú
jednoducho vizualizovať aktuálne inštrukcie pri konštrukcií určitých tovarov.

Obr. 2.5: Aplikovanie rozšírenej reality pri zobrazení poradia pracovných inštrukcií [2].
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Turizmus a navigácia

Rozšírená realita ponúka značnú možnosť pre cestovné agentúry priblížiť potencionálnym
zákazníkom zobrazenie destinácie ešte predtým než vycestujú. Svoje využitie zaznamenala
aj v oblasti navigácie. Najznámejším a najlepšie predstaviteľným príkladom je palubný
počítač, ktorý zobrazuje trajektóriu auta pri cúvaní. Toto využitie je veľmi známe, no málo
ľudí si uvedomuje, že sa priamo jedná o použitie rozšírenej reality. Pri klasickej navigácii
z bodu A do bodu B nám môže pomôcť zlepšiť dojem v neznámom teréne. S využitím
smartphonu a jeho kamery užívateľ vidí aktuálnu cestu v priamom prenose a vie presne do
ktorej ulice má zatočiť alebo ktorý výjazd použiť.

Obr. 2.6: Navigácia v rozšírenej realite pomocou aplikácie Sygic. Zobrazuje aktuálnu trasu
a dodatočné informácie [9].

Reklama a marketing

Podľa portálu Deloitte3 až 90% spoločností so ziskom 100 miliónov dolárov a viac sa mo-
mentálne zameriáva na rozšírenu alebo virtuálnu realitu, ktorá má potenciál priniesť zá-
kazníkom zážitok, ktorý chcú zažiť a o ktorom povedia svojím priateľom. Napríklad mnoho
spoločností premieňa obyčajnú statickú fotku alebo objekt na niečo živé a vzrušujúce a to
len vďaka smartphonu s kamerou. Zaujímavá je taktiež aplikácia od spoločnosti IKEA4

ktorá sa riadi heslom „Vyskúšaj predtým než kúpišŞ. Pomocou nej sa dá zistiť, či vybraný
nábytok rozmerovo a dizajnovo sedí do bytu. Pomáha nielen užívateľom ale aj predajcom,
keďže výrazne redukuje počet vrátených tovarov.

3https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/deloitte-private/us-private-

tech-report-2018.pdf
4https://highlights.ikea.com/2017/ikea-place/
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Kapitola 3

Globálny polohový systém Ű GPS

Táto kapitola je venovaná stručnej teórii o GPS systéme. Jej úlohou je vysvetliť čitateľovi
princíp funkčnosti GPS systému a porozumieť výrazom použitých v ďalších nadväzujúcich
kapitolách.

3.1 Technológia GPS

Globálny polohový systém označuje satelitovoŰrádiový systém, ktorý poskytuje trojŰrozmerný
kurz, pozíciu a časovú informáciu všetkým užívateľom, ktorí disponujú GPS modulom. Tieto
rádiové vlny sú odosielané a prijaté v každom čase, za každého počasia a na všetkých mies-
tach na planéte. Jediným obmedzením je priama viditeľnosť oblohy. Preto nie je možné
presne využívať GPS napr. v podzemných priestoroch, v budovách alebo pod veľmi hustou
vegetáciou [14]. Systém sa delí na 3 základné segmenty:

• Vesmírny segment Ű Pozostáva z 24 satelitov obiehajúcich Zem vo vzdialenosti okolo
20370 kilometrov. Tieto satelity sa nachádzajú v takej pozícii, ktorá zabezpečuje za
ideálnych podmienok každému užívateľovi najmenej 4 dostupné satelity z ktoréhokoľ-
vek miesta na Zemi. Na príjem signálov a navigačných správ je v satelitoch umiest-
nená komunikačná jednotka. Každý satelit ďalej obsahuje palubný počítač, batériu
a atómové hodiny.

• Riadiaci segment Ű Skladá sa z 5 zemských staníc rozložených po celej Zemi. Tieto
stanice sledujú a spravujú satelity vo vesmírnom segmente.

• Používateľský segment Ű Predstavuje rozličné typy GPS prijímačov, ich používa-
teľov a vyhodnocovacích prístrojov.

GPS prijímače porovnávajú čas odoslania signálu s prijatým časom. Na základe tohto
časového rozdielu a znalosti rýchlosti šírenia signálu je vypočítaná vzdialenosť od GPS
satelitu. S využitím vzdialenosti od viacerých iných satelitov vie GPS prijímač zistiť presnú
polohu užívateľa a zobraziť ju. Napríklad v prípade smartphonu na mape. Pokiaľ GPS
prijímač získava dáta z troch satelitov je možné vypočítať len 2D polohu (zemepisnú šírku,
zemepisnú dĺžku). Zo štyroch a viac satelitov je možné vypočítať užívateľovu 3D polohu
(zemepisnú šírku, zemepisnú dĺžku a nadmorskú výšku).
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3.2 Súradnicový systém WGS-84

Z dôvodu jednoznačného určenia polohy akéhokoľvek bodu v priestore, vzniká potreba za-
viesť taktiež súradnicový systém, v ktorom sa tento bod nachádza. Každý súradnicový
systém musí spĺňať tri požiadavky [18]:

1. deĄnícia polohy je kvantiĄkovateľná,

2. deĄnícia polohy je jednoznačná,

3. je možné zistiť vzdialenosť medzi dvoma bodmi.

Najviac používaný súradnicový systém, ktorý popisuje celý geograĄcký priestor Zeme je
WGS-84 (World Geodetic System). Bol vyvinutý ministerstvom obrany USA v roku 1984
na armádne účely. Je označovaný ako systém šírkaŰdĺžka a taktiež sa používa vo všetkých
polohových výpočtoch v mobilných zariadeniach pracujúcich so systémom GPS.

Jedná sa o geocentrický systém, teda jeho počiatok je v hmotnom strede Zeme. Osa Z
je totožná s osou rotácie Zeme. Osi X a Y ležia v rovine rovníku. Počiatky a orientácie os
X, Y a Z sú realizované pomocou 12 pozemských staníc so známymi presnými súradnicami,
ktoré nepretržite monitorujú dráhy GPS satelitov. Pre lepšiu predstavu je zobrazený systém
WGS-84 na obrázku 3.1.

Obr. 3.1: Schéma súradnicového systému WGS-84.

Zemepisná šírka je uhol, ktorý zviera bod na povrchu Zeme s rovinou rovníku. Pri-
rodzeným počiatkom súradnej osi zemepisnej šírky bol vždy rovník, ktorý teda nesie šírku
0∘ a rozdeľuje planétu Zem na dve pologule - severnú a južnú. Severný pól má 90∘ severnej
šírky, podobne južný pól. V praxi vyjadrujeme severnú šírku kladným znamienkom a južnú
opačne Ű záporným znamienkom.

Zemepisná dĺžka sa určuje rovnakým spôsobom ako u šírky. U dĺžky však neexis-
tuje prirodzený vzťažný bod ako je rovník. Tým pádom bol nultý poludník stanovený na
úroveň hvezdárne v Greenwich blízko Londýna. Rozdeľuje Zem na západnú a východnú
hemisféru [18].
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3.3 Funkcie zobrazujúce smer pohybu

V práci s GPS existuje niekoľko funkcií, ktoré zobrazujú smer pohybu. Všetky z nich vychá-
dzajú zo všeobecnej deĄnície azimutu (angl. bearing). Azimut je uhol, ktorý vo vodorovnej
rovine zviera určitý smer so severným alebo južným smerom. V praxi sa väčšinou používa
topograĄcký azimut, ktorý vo vodorovnej rovine zviera určitý smer so severným smerom.
Tento uhol je orientovaný, teda záleží na smere merania uhlu. Meria sa po smere hodino-
vých ručičiek, tj. od severu k východu. Sever má azimut 0∘, východ 90∘, juh 180∘ a západ
270∘ [8].

Druhá dôležitá funkcia je smer pohybu (angl. heading). Je udávaná uhlom, ktorý zviera
sever a smer ktorým sa práve objekt pohybuje. Na rozdiel od azimutu, smer pohybu je
nezávislí na zvolenom cieli. Rozdiel medzi týmito dvoma funkciami je znázornený na ob-
rázku 3.2.

Obr. 3.2: Rozdiel medzi azimutom a smerom pohybu. Obrázok prevzatý a upravený z [7].
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Kapitola 4

Popis vybraných existujúcich
aplikácií

V tejto kapitole sú popísané aktuálne aplikácie, ktoré sú zdarma a využívajú rozšírenú
realitu, pomocou ktorej zobrazujú prvky z mapy. Sú prediskutované ich výhody, nevýhody
a je predstavené ich uživateľské rozhranie. Mimo nižšie spomenutých aplikácií existuje ešte
oveľa viac, avšak buď sú platené alebo už nie sú aktuálne udržiavané.

4.1 ViewRanger

Prvá diskutovaná aplikácia nesie názov ViewRanger. Jedná sa o jednu z najznámejších apli-
kácií, ktorá slúži na zobrazenie turistických trás a bodov záujmov v okolí používateľa. Tieto
turistické trasy je možné nie len vyhľadávať ale aj uložiť ako obľúbené, vytvárať vlastné
a zdielať ich s ostatnými alebo exportovať do formátu GPX. Nejedná sa iba o aplikáciu
s podporou na systém iOS, ale taktiež je podporovaná na smartphonoch s operačným sys-
témom Android a existuje aj webová služba. Aplikáciu je možné používať aj bez prihlásenia,
inak je možnosť prihlásiť sa pomocou sociálnych sietí alebo eŰmailom. Na obrázku 4.1 (a) je
znázornená úvodná obrazovka. Mapa využíva dáta z databázy OpenStreetMap a je vidieť na
nej všetky okolité body záujmu a užívateľov. Aplikácia ponúka veľmi veľa možností nasta-
vení avšak za poplatok aktualizácie na prémiový účet. Využitie rozšírenej reality na zobra-
zenie okolitých pohorí a trasu k vybranému (obr. 4.1 (b)) je taktiež spoplatnené. Bezplatná
verzia aplikácie teda ponúka len veľmi obmedzenú funkcionalitu. Zaujímavou možnosťou
je funkcia s názvom BuddyBeacon. Jej zapnutím sa povolí trackovanie aktuálnej polohy
užívateľa a zdielanie s ostatnými priateľmi. Je možné nastaviť frekvenciu trackovania alebo
vyslať varovnú notiĄkáciu v prípade ohrozenia.

Z užívateľského hľadiska pôsobí aplikácia prehľadne, má intuitívne zväčšovanie mapy
pomocou potiahnutia prstom smerom nadol. Okolie Brna výrazne zaostáva počtom turis-
tických trás, ktoré by sa dali sledovať v rozšírenej realite. Je to z dôvodu početnej prevahy
zahraničných užívateľov najmä zo štátov Severnej Ameriky alebo Spojeného Kráľovstva.
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(a) Úvodná obrazovka (b) Zobrazenie v rozšírenej realite

Obr. 4.1: Aplikácia ViewRanger ponúka okrem rozšírenej reality aj veľa iných možností
k využitiu. Za príplatok prémiového účtu ponúka zobrazenie okolitých pohorí a smer trasy.

4.2 ARCity

Druhou vybranou aplikáciou je ARCity od vývojového štúdia Blippar. Táto aplikácia sa
zameriava, narozdiel od aplikácie ViewRanger, len na tri druhy funkcionalít:

• AR navigácia Ű Vizualizácia cesty do cieľovej destinácie v rozšírenej realite pomocou
3D šípok.

• Rozšírený kontext mapy Ű Prináša ďalšie informácie o okolitých objektoch (obr.
4.2 (b)). Tým sa myslí mená ulíc, názvy budov alebo lokálne body zájmu.

• Urban visual positioning Ű Rozpoznávanie, zistenie polohy a priama informácia
vďaka počítačovému videniu. Momentálne funguje len vo vybraných mestách (San
Francisco, Londýn a Mountain View). Jedná sa o systém, ktorý priamo využíva po-
čítačové videnie a vďaka nemu precízne spresňuje polohu užívateľa.
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(a) Mapa aplikácie ARCity (b) Zobrazenie okolia

Obr. 4.2: Aplikácia ARCity zobrazuje presne všetky okolité body zájmu či už na dynamic-
kej mape alebo v rozšírenej realite. Dokáže zobraziť názvy ulíc, trajektórie ciest a názvy
okolitých objektov.

Po spustení aplikácie sa zobrazí mapa s dotazom zadať presnú polohu užívateľa na mape.
To je kvôli čo najpresnejšej kalibrácii polohy, keďže presnosť GPS v meste sa pohybuje až
na hranici 16m, čo môže byť pre takúto aplikáciu veľmi nevhodné. Po zadaní polohy sa
na mape zobrazia okolité budovy a body zájmu. Táto aplikácia taktiež využíva databázu
OpenStreetMap. Veľkou výhodou je celková jednoduchosť aplikácie. Okrem mapy a prezera-
niu rozšírenej reality ponúka len minimálne nastavenia. Nevýhodou je, že neponúka aspoň
základné Ąltrovanie zobrazených objektov. Taktiež aplikácia zobrazuje primárne len cesty
prvej triedy.
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Kapitola 5

Vývoj aplikácií na platforme iOS

V aktuálnej kapitole bude predstavená mobilná platforma iOS, pre ktorú je navrhnutá
aplikácia rozšírenej reality. Popisuje vývojové prostredie, možnosť návrhu užívateľského
rozhrania. Taktiež popisuje prácu s nástrojmi pre správu knižníc a iOS framework rozšírenej
reality ARKit.

5.1 Vývojové prostredie

K vývoju mobilných aplikácií na platformu iOS (taktiež aj na macOS, tvOS alebo wat-
chOS) sa používa nástroj Xcode, ktorý je priamo udržiavaný spoločnosťou Apple. Je možné
ho používať len na počítači s operačným systémom macOS. Do roku 2014 bol primárny
jazyk Objective-C avšak momentálne sa využíva najviac programovací jazyk Swift (viď
kapitola 5.2). Súčasťou nástroja Xcode sú aj veľmi pokročilé nástroje na ladenie, debugo-
vanie, testovanie aplikácie alebo správu certiĄkátov potrebných na odoslanie aplikácie do
App Store.

iOS Simulátor

Xcode ponúka spustenie a testovanie aplikácie na simulátore, ktorý priamo spustí iPhone
alebo iPad. Je možné simulovať rôzne dotyky, gestá alebo otočenie obrazovky. Mimo týchto
základných ovládaní je možné využiť napríklad simuláciu polohy, nedostatku operačnej
pamäti alebo rôzne podpory pre vylepšenie užívateľského rozhrania. Bohužiaľ na simulátore
nie je možné využiť kameru a vyskúšať knižnicu ARKit (viď kapitola 5.5), pretože nie je
možné simulovať gyroskop a akcelerometer.

Instruments

Instruments je balíček nástrojov na analýzu a testovanie výkonu aplikácie. Pomocou týchto
nástrojov je možné analyzovať chovanie jedného alebo viacerých procesov, vykonávať proĄ-
lovanie aplikácie, hľadať prípadne úniky pamäte, analyzovať výkonnosť aplikácie a taktiež
optimalizovať aplikáciu z hľadiska spotreby batérie [5].

Tvorba užívateľského rozhrania

Na tvorbu užívateľského rozhrania je určený nástroj Interface Builder (viď obrázok 5.1),
vďaka ktorému je možné vytvoriť design aplikácie bez nutnosti písania akéhokoľvek kódu.
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Výhodou je, že programátor priamo vidí vzhľad aplikácie na rôznych rozlíšeniach jednot-
livých Apple produktov aj bez spustenia aplikácie. Interface Builder funguje štýlom „drag
and dropŞ, čo znamená, že je možné jednoducho vybrať komponentu a presunúť ju na
vhodné miesto.

Obr. 5.1: Okno nástroja Interface Builder zobrazujúce jednu scénu v aplikácii. V ľavej časti
je vidieť usporiadanú hierarchiu UI prvkov a použité graĄcké obmedzenia.

Autolayout

Posledná vec, ktorá stojí za zmienku je systém graĄckých obmedzení (tzv. constraints) s náz-
vom Autolayout. Ten dynamicky počíta veľkosť a pozíciu všetkých komponent v hierarchii
každej obrazovky na základe už spomínaných obmedzení. S vhodným využitím Autolayoutu
sa dá dosiahnuť responzivný design na všetky možné veľkosti iPhonov. Nastavenie jednot-
livých obmedzení prebieha vždy medzi dvomi komponentami na jednej obrazovke, okrem
prípadu, keď sa nastavuje Ąxná výška alebo šírka. Často sa stáva, že programátor nenastaví
dostatočný počet obmedzení a systém Autolayout nevie určiť pozíciu komponent. V tomto
prípade sa zobrazí v Interface Builderi varovná hláška s možnosťami jej riešenia.

5.2 Programovací jazyk

Aplikácie na operačný systém iOS je možné vyvíjať v dvoch programovacích jazykoch.
Prvý z nich je Objective-C 1, ktorý vznikol už v roku 1986. Patrí do kategórie objektovo
orientovaných programovacích jazykov. Druhým, momentálne najpouživanejším, je multi-

1https://en.wikipedia.org/wiki/Objective-C
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paradigmatický, kompilovaný, openŰsourcovaný programovací jazyk Swift2. OĄciálne bol
predstavený v roku 2014 a aktuálne sa používa verzia Swift 5. Síce Swift pochádza z veľ-
kej časti z jazyka Objective-C, napriek tomu využíva moderné koncepty a syntax. Jednou
z mnohých výhod oproti Objective-C je možnosť funkcionálneho programovania, vďaka kto-
rému Swift dovoľuje písať krajší a efektívnejší kód. Je veľmi podobný skriptovacím jazykom,
najmä programovaciemu jazyku Python a to pre jeho jednoduchosť, efektivitu a syntax.

5.3 Nástroje na správu knižníc

Za roky vývoja aplikácií na platformu iOS sa nazhromaždilo nespočetné množstvo kvalit-
ných knižníc tretích strán a frameworkov, ktoré môžu pomôcť urýchliť vývoj. Otázne je,
ako ich najlepšie spravovať. Buď sa dá integrovať knižnica ručne alebo je na výber viacero
nástrojov.

CocoaPods

CocoaPods bol prvý oĄciálny manažér na integráciu knižníc tretích strán navrhnutý na
iOS a momentálne je aj najpoužívanejší. Jeho použitie je veľmi jednoduché a spočíva iba
v dvoch krokoch:

1. Vytvorenie súboru Podfile, v ktorom deĄnujeme zoznam všetkých použitých závis-
lostí.

2. Vykonanie príkazu pod install v terminále, ktorý všetky závislosti vloží do projektu.

Po týchto krokoch CocoaPods vytvorí nový Xcode workspace súbor, ktorý obsahuje
všetky závislosti. Okrem jednoduchého použitia je taktiež výhodou, že je možné integrovať
nie len všetky knižnice z centralizovaného CocoaPods repozitára ale taktiež aj knižnice
uložené napríklad na úložisku git repozitárov s názvom GitHub [19].

Carthage

Carthage je decentralizovaný nástroj a aktuálne podporuje viacero zdrojov závislostí. Hlav-
nou odlišnosťou voči vyššie spomínanému CocoaPods je to, že Carthage iba stiahne a preloží
závislosti pomocou štandardného xcodebuild nástroja a nezmení projektový súbor. Toto sa
môže javiť ako lepšia alternatíva avšak je potrebné ručne presúvať binárne súbory. Používa
sa veľmi podobne ako CocoaPods:

1. Vytvorenie súbora Cartfile s deĄnovanými knižnicami.

2. Vykonanie príkazu carthage update. Týmto prebehne stiahnutie balíčkov a ich kom-
pilácia.

3. Import predkompilovaných balíčkov do projektu.
2https://en.wikipedia.org/wiki/Swift_(programming_language)
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5.4 Architektúra mobilných aplikácií

Každý projekt, ktorý sa plánuje v budúcnosti udržiavať by mal byť vytvorený na základe
nejakej softwarovej architektúry. Zvolením tej vhodnej sa docieli požadovaná bezpečnosť,
stabilita, udržiteľnosť a Ćexibilita aplikácie. Avšak v praxi neexistuje koncept najlepšej
architektúry, ktorá by sa mala používať v každom projekte. V tejto podkapitole je zhrnutých
viacero druhov architektúr, ktoré je možné využiť nie len vo vývoji mobilných aplikácií ale
všeobecne vo vývoji iného softwaru a popíšem architektúru, ktorú som sa rozhodol zvoliť.
Všetky obrázky návrhových vzorov boli prekreslené z oĄciálnych dokumentačných stránok
spoločnosti Apple3.

MVC (Model, View, Controller)

Jeden z najstarších vzorov, ktorý sa používa už od počiatočných čias jazyku Smalltalk. Dô-
vodom je jednoduchá abstrakcia a tým jej rýchle pochopenie. Dokonca Apple využíva a od-
porúča MVC vzor vo všetkých vzorových zdrojových kódoch. Predávanie správ a koncept
MVC vzoru adaptovaného na mobilné aplikácie podľa Apple je zobrazený na obrázku 5.2.

Controller

View Model

preposielanie
užívateľských interakcií

Aktualizuje

Aktualizuje

notifikuje pri
zmenách 

Obr. 5.2: Návrhový vzor MVC adaptovaný priamo spoločnosťou Apple. Najpodstatnejšou
častou je Controller. Príjma vstupné akcie od užívateľa a notiĄkuje správny model.

Skladá sa z troch základných vrstiev:

• View Ű Stará sa o zobrazenie užívateľského rozhrania priamo v určitom čase. Od-
chytáva užívateľské dotyky na obrazovke a preposiela ich ďalej na spracovanie do
Controller komponenty.

• Controller Ű Medzistupeň medzi View a Model komponentou.

• Model Ű Reprezentuje dáta, ktorá sa majú zobraziť vo View komponente.

Nevýhodou je robustnosť Controlleru, ktorý sa musí starať o príliš veľa vecí. Z tohto dôvodu
sa používajú ďalšie varianty podobné MVC architektúre.

MVVM (Model, View, ViewModel)

MVVM sa snaží vyriešiť problém vzoru MVC s robustnosťou vrstvy Controller tým, že
rozdeľuje logiku užívateľského rozhrania a logiku vytvárania, uloženia a spracovania dát.
Taktiež ponúka lepšiu možnosť zapúzdrenia. Obrázok 5.3 zobrazuje vrstvy a komunikáciu
medzi nimi.

3https://developer.apple.com/library/archive/navigation/
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Obr. 5.3: V návrhovom vzore MVVM je Controller odľahčený od zobrazovacej logiky, ktorá
je presunutá do vrstvy ViewModel.

Skladá sa z troch vrstiev:

• Model Ű Podobná vrstva ako v modeli MVC. Reprezentuje dáta, ktorá sa používajú
vo ViewModeli.

• ViewModel Ű Jadro MVVM architektúry, ktoré zabezpečuje komunikáciu medzi dá-
tami a View/ViewControllerom. View (užívateľské rozhranie) odpovedá užívateľskému
vstupu a prevádza tieto dáta do ViewModelu. Ten následne tento vstup spracuje a pat-
rične notiĄkuje View vrstvu.

• View/View Controller Ű Reprezentuje užívateľské rozhranie. Zvyčajne len spracú-
vava požiadavky z ViewModela.

Napriek odobratiu Controllera od zbytočných operácií s dátami má stále príliš veľa zodpo-
vedností, ako napríklad riadenie navigácie medzi jednotlivými obrazovkami.

MVVM-C (Model, View, ViewModel, Coordinator)

Jedná sa o koncept architektúry, ktorú som sa rozhodol využiť na implementáciu a je to
obmena MVVM architektúry. Oproti MVVM je pridaná vrstva Coordinator, ktorá je zodpo-
vedná za navigáciu medzi jednotlivými scénami aplikácie. Je vždy vstupným a výstupným
bodom v jednotlivých scénach. ViewModel je veľmi robustná vrstva a preto je zbavená
komunikácie s externými zdrojmi, ktoré zabezpečujú získanie alebo uloženie prezentova-
ných dát. Preto bola pridaná vrstva Services, ktorá toto všetko zabezpečuje. Celkový náčrt
komunikácie je zobrazený na obrázku 5.4.

ViewModel

View/ 
ViewController Model

vlastní

Aktualizuje

notifikuje pri
zmenách 

vlastní
Coordinator Services

vlastní vlastní

Obr. 5.4: Vylepšený návrhový vzor MVVM o vrstvy Coordinator a Services. Coordinator je
zodpovedný za navigáciu medzi scénami a vďaka nej je ViewController oveľa prehľadnejší
a lepší na testovanie.
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Táto architektúra je svojou jednoduchou abstrakciou, udržiavateľnostou a dekompozíciou
najvhodnejšia na moje použitie pri tvorbe mobilných aplikácií.

5.5 ARKit Ű knižnica pre rozšírenú realitu v iOS

V tejto podkapitole dôkladne zhrniem predovšetkým poznatky z oĄciálnej Apple doku-
mentácie4 ohľadom knižnice ARKit. Táto knižnica umožňuje vývojárom vytvoriť detailný
zážitok z rozšírenej reality na tablety iPad alebo mobilné telefóny iPhone. Bola predstavená
v roku 2017 s príchodom verzie operačného systému iOS 11. Síce táto verzia OS funguje spo-
ľahlivo na telefónoch s procesorom A8 tak minimálna požiadavka pre spoľahlivú funkčnosť
ARKitu je procesor rady A9 a vyššie. To znamená že je podporovaný minimálne iPhone 6s.
Podľa oĄciálnych štatistík z 3. decembra 20185 beží 77.4% iPhonov na najnovšom iOS 12
a 18.4% na iOS 11 čo činí nadmernú väčšinu zariadení. To z ARKitu vytvára najrozsiahlejšiu
platformu rozšírenej reality na svete.

ARKit dosahuje tzv. Six Degrees of Freedom6 (6DOF) pomocou trackovania, rozpozná-
vania scény a vykreslovania [23]. Toto 6DOF vmímanie popisuje 3 osi otočenia a 3 osi po-
sunu. V praxi existuje aj tzv. Three Degrees of Freedom (3DOF), ktorý zahŕňa len prvé 3 osi
otočenia. Použitie len týchto 3 osí otočenia vytvára limitovanú rozšírenú realitu. Rozdiel
medzi 6DOF a 3DOF je možné vidieť na obrázku 5.5, kde v 3DOF vnímaní nerešpektujeme
pohyb objektu vzhľadom na snímacie zariadenie: virtuálny objekt sa posúva vždy relatívne
s reálnym svetom. Apple odporúča v dokumentácii použiť 3DOF vnímanie len vtedy keď je
6DOF vnímanie dočasne nedostupné.

Obr. 5.5: Rozdiel medzi 6DOF a 3DOF vnímaním. U 3DOF rozlišujeme len posun vpred/v-
zad, hore/dole alebo vľavo/vpravo. V 6DOF sú pridané ďalšie 3 osi, ktoré výrazne zlepšujú
dojem z rozšírenej reality.

Trackovaním rozumieme sledovanie relatívnej pozície zariadenia v reálnom 3D pries-
tore. ARKit používa údaje založené na meraniach vykonaných kamerou od pixelov po body
v reálnom svete. Systém detekuje zmeny vo vzdialenosti zo snímku na snímok a tieto dáta
využíva na odhad pohybu zariadenia. Na tento odhad využíva aj vizuálnu inerciálnu odo-
metriu (angl. Visual Intertial Odometry), ktorá spája údaje obrazu kamery s údajmi z gy-
roskopu a akcelerometru. Tieto dva vstupy sú kombinované pomocou Kalmanovho Ąltra,
ktorý určuje ktoré hodnoty najpresnejšie reprezentujú reálnu pozíciu. Výsledok je posielaný

4https://developer.apple.com/documentation/arkit
5https://david-smith.org/iosversionstats/
6https://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_freedom
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do ARKit SDK, takže programátorovi sa poskytne len určitá reprezentácia scény. Rozpoz-
návanie scény zahŕňa viacero faktorov:

• Detekcia rovin Ű ARKit má možnosť rozpoznať horizontálne a vertikálne roviny a na
základe nich vytvárať kotvy (tzv. anchors), na ktoré je možné pripevniť zobrazované
objekty. Je to teda presná pozícia a orientácia reálnej roviny.

• Detekcia hrán Ű Umožňuje interakciu s reálnym svetom. Pomocou toho je možné
rozoznať virtuálne objekty v scéne a reagovať na ne.

• Estimácia svetla Ű Zabezpečuje správne nasvietenie virtuálnej geometrie. Ak sa
v scéne nachádza virtuálny objekt, ktorý bol vytvorený v dobrých svetelných pod-
mienkach, jeho vzhľad bude zvýraznený.

Vykreslenie vložených objektov je zabezpečené pomocou už v minulosti vytvorených iOS
vykreslovacích frameworkov. Tieto frameworky priamo podporujú prácu s knižnicou ARKit.

SceneKit

SceneKit je 3D graĄcké aplikačné programové rozhranie napísané v jazyku Objective-C.
Pomáha vytvárať animovateľné 3D scény a efekty v iOS aplikáciach. Zahŕňa fyzikálny en-
gine, generátor častíc a jednoduché spôsoby práce s 3D objektami aby sa dala scéna popísať
z hľadiska obsahu Ű geometrie, materiálov, svetiel a kamier.

SceneKit obsahuje graf scény na základe koreňového objektu, ako inštanciu SCNScene.
Táto scéna obsahuje hierarchiu uzlov a atribútov, ktoré spolu reprezentujú vizuálne ele-
menty. Na vrchu hierarchie stojí objekt rootNode, čo je inštancia SCNNode objektu (viď
obrázok 5.6). SCNNode objekty sú primárne zložky SceneKit hierarchie a každý z nich je
popísaný svojou pozíciou v 3D priestore, teda sám o sebe nemá žiadny viditeľný obsah avšak
je možné pridať geometriu, osvetlenie alebo iný zobraziteľný obsah.

rootNode

lightNode groundNode cameraNode

landscapeNode characterNode

Scene
global properties

Nastavenie 
 scény 

View

Obr. 5.6: Hierarchia jednej SceneKit scény, ktorá sa skladá z inštancií triedy SCNNode. Na
vrchole stromu je počiatočný rootNode objekt. Inšpirované z [1].

SpriteKit

SpriteKit je framework, pomocou ktorého je možné vykresliť rôzne tvary, častice, text,
obrázky alebo video v 2D rozmere. Rozpoznáva obsah scény a spôsob zmeny v každom
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snímku a každý tento snímok spracuje ešte pred jeho vykreslením. SpriteKit poskytuje aj
ďalšie funkcie, ktoré sú užitočné pre hry, vrátane podpory prehrávania zvuku a simulácie
fyziky objektu.

Metal

Špeciálnym prípadom vykreslenia objektov je použitie frameworku Metal, ktoré ponúka
lowŰlevel API. Pri jeho použití je potreba naprogramovať kompletne celé vykreslenie scény.
To zahŕňa implementáciu vykreslenia jednotlivých snímkov z kamery, aktualizácie paramet-
rov virtuálnej kamery alebo osvetlenia objektu. Výhodou je samozrejme, že tento framework
ponúka viacej možností než u vyššie spomenutých dvoch variant. Avšak s touto výhodou
rastie aj náročnosť implementácie.

Práca s knižnicou ARKit

Knižnica sa stará kompletne o všetky výpočtové úkony potrebné k tomu aby aplikácia mohla
vykresliť virtuálny kontext v prostredí reálnej scény. Teda ARKit zabezpečuje trackovanie
a rozpoznávanie scény. Tento vzťah je zobrazený na obrázku 5.7.

Obr. 5.7: Kompletná schéma popisujúca funkčnosť knižnice ARKit [6].

Implementačne sa chápe ARKit ako komunikácia založená na relácii. V prvom rade je
potrebné vytvoriť objekt ARSession. Tento objekt koordinuje hlavné procesy, ktoré AR-
Kit potrebuje na vytvorenie zážitku z rozšírenej reality. Tieto procesy zahŕňajú čítanie dát
z frameworkov ako sú napríklad AVFoundation alebo CoreMotion. ARSession syntetizuje
všetky tieto výsledky na vytvorenie prepoja medzi skutočným priestorom, kde sa zariadenie
nachádza a virtuálnym priestorom modelovaným zariadením. Pri použití vykreslovacieho
frameworku ako je napríklad SceneKit alebo SpriteKit obsahuje objekt scény priamo inštan-
ciu tohto objektu ARSession. Pri použití frameworku Metal, sa musí vytvoriť a spravovať
táto relácia samotným programátorom.

Spustenie ARSession relácie vyžaduje konĄguráciu, ktorá určuje aký druh trackova-
nia by mala aplikácia zahŕňať. Tento vzťah je naznačený na obrázku 5.8. K tomuto sa
využíva trieda ARConfiguration a jej rôzne podtriedy. Napríklad pre použitie zadnej ka-
mery, precízneho trackovania pohybu zariadenia a jeho orientácie, detekcie hrán, detekcie
plôch využívame podtriedu ARWorldTrackingConfiguration.

Dôležitým poznatkom u konĄgurácii objektu ARSession je špeciĄkácia koordinačného
systému na základe pohybu reálneho zariadenia. Aktuálne je možné nastaviť celkovo 3 ko-
ordinačné systémy:

• Gravity and Heading Ű Zvislá osa Y (viď obr. 5.9 (a)) sa pohybuje v smere zemskej
gravitácie. Osi X a Z zodpovedajú zemepisnej dĺžke a zemepisnej šírke.
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ARConfiguration ARSession
ARConfiguration

ARConfiguration
ARFrame

AVCaptureSession CMMotionManager

run(_ configuration) currentFrame

Obr. 5.8: Inicializácia objektu ARSession. Vstupom je konĄgurácia ARConfiguration a
výstupom je množina zachytených snímkov. Inšpirované z [6]

• Gravity Ű Zvislá osa Y sa pohybuje taktiež v smere zemskej gravitácie. Oproti režimu
gravity and heading osi X a Z zodpovedajú počiatočnej orientácii zariadenia. Teda
pre zápornú časť osi Z, ARKit vyberie vektor smerujúci priamo od kamery. Pre os X
ARkit vyberie vektor na základe zápornej časti osi X a Y pomocou pravidla pravej
ruky. Teda pokiaľ kamera smeruje na zápornú časť osi Z, kladná časť osi X je na
pravej strane (obr. 5.9 (b)).

• Camera Ű Pozícia kamery určuje koordinačný systém na základe natívneho senzoru
orientácie kamery zariadenia. Osa X smeruje vpravo, osa Y smeruje nahor a osa Z
smeruje v smere od zariadenia (priamo na užívateľa).

(a) Gravity and Heading. (b) Gravity

Obr. 5.9: V režime Gravity and Heading sú všetky smery Ąxované vzhľadom na reálny svet.
V režime Gravity sú osi X a Z relatívne k prvotnej polohe zariadenia. Prevzaté z [1].

ARKit analyzuje každý jednotlivý snímok spoločne s dátami z pohybových senzorov
na odhad reálnej pozície zariadenia. Tieto informácie sú podávane ako výstup v objekte
s názvom ARFrame. Ten umožňuje taktiež vykonať hit test pomocou ktorého môžme hľadať
objekty v scéne. Získať tento objekt je možné buď priamo z inštancie triedy ARSession alebo
pomocou delegáta ARSessionDelegate, ktorý informuje o každej novej inštancií ARFrame.
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Kapitola 6

Návrh riešenia celkového systému

Celú prácu som sa rozhodol rozdeliť do dvoch častí. Prvá časť je systém, ktorý získava
dáta, transformuje ich do vhodných modelov a zabezpečuje zobrazenie v rozšírenej realite.
Druhá časť je aplikácia Water Radar, ktorá poskytuje graĄcké rozhranie k tomuto systému
a zobrazuje mapové prvky ohľadom vody. Táto kapitola popisuje celkové požiadavky na
systém a aplikáciu. Je špeciĄkovaný návrh riešenia, ktorý vyplynul z týchto požiadavkov
a analýze existujúcich riešení. Sú diskutované technológie, ktoré budú použité. Taktiež je
popísaný návrh užívateľského rozhrania mobilnej aplikácie a dôvod jej vzniku.

6.1 Požiadavky na systém a aplikáciu

Cieľom práce je vytvoriť užívateľsky prívetivý systém, ktorý bude vhodne vytvárať mapové
dáta a tie zobrazovať na čo najpresnejšiu pozíciu vzhľadom k realite. Tento systém by mal
efektívne dáta sťahovať a následne ich transformovať na 3D objekty, ktoré zodpovedajú typu
dát. Teda statický bod s jednou GPS súradnicou by sa mal zobraziť ako 3D bod v scéne
a naopak objekt pozostávajúci z viacerých GPS súradníc by sa mal zobraziť ako 3D úsečka.
Ďalej by bolo vhodné keby každý objekt obsahoval aspoň informácie o jeho názve a prípadne
vzdialenosť od užívateľa. Vytvorené objekty je potrebné vložiť do scény na čo najpresnejšiu
pozíciu. Je nutné sa zamyslieť nad relatívnou vzdialenosťou od kamery (polohy užívateľa)
k zobrazenému objektu. Pokiaľ sa objekt vloží príliš ďaleko, tak bude veľmi malý a takmer
neviditeľný. Aplikácia by mala rozpoznávať aj prekrývajúce sa objekty, keďže v skutočnosti
môže objekt byť v rovnakom zornom poli užívateľa avšak s rozličnou vzdialenosťou. Taktiež
by bolo vhodné keby zobrazené body reĆektovali reliéf krajiny. Pokiaľ bude užívateľ stáť na
vyvýšenom mieste a smerovať aplikáciu na krajinu s nižšou nadmorskou výškou tak by sa
tento rozdiel mal viditeľne prejaviť a zobrazené objekty by sa nemali vznášať vo vzduchu.

Z hľadiska aplikácie je presná poloha užívateľa najdôležitejším bodom. Počas prvotného
testovania som experimentálne zistil (viď tabuľku 6.1), že chyba v určení polohy v meste
(okolie budov) môže dosiahnuť až hodnotu 65 metrov. Takáto nepresná hodnota môže
značne ovplyvniť užívateľov zážitok z rozšírenej reality. Z tohto dôvodu by bolo vhodné,
keby v aplikácii bola možnosť si zvoliť statickú polohu z mapy.

Na základe tzv. AR Human Interface Guidelines1 priamo od spoločnosti Apple sa od-
porúča nezobrazovať užívateľovi príliš veľa objektov v jednej scéne. Preto by mala aplikácia

1https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/ios/system-capabilities/

augmented-reality/
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1 2 3 4
5 s 65m 32m 48m 65m

10 s 32m 32m 32m 65m

15 s 48m 24m 8m 65m

20 s 24m 16m 8m 65m

25 s 24m 12m 8m 65m

30 s 12m 16m 8m 65m

35 s 8m 16m 6m 65m

40 s 8m 16m 6m 65m

Tabuľka 6.1: Tabuľka chýb určenia GPS polohy. Prvé dve testovania prebiehali v pohybe
mestskom prostredí. V prvom sa až po 35 sekundách od spustenia aplikácie presnosť ustálila
na hodnotu 8 metrov. V druhom som sa nachádzal pod stromami, vedľa budov a ani po
40 sekundách sa presnosť nezlepšila pod hranicu 16 metrov. Tretie testovanie prebehlo na
otvorenom priestranstve v parku. Štvrté testovanie pre ukážku prebiehalo vo vnútri budove
školy. Tu som zaznamenal konštantnú chybu až 65 metrov.

podporovať aspoň jednoŰúrovňový Ąlter objektov. V tomto Ąltri by si mohol užívateľ jed-
noducho zvoliť aké druhy objektov ho zaujímajú.

Dôležitým aspektom je aj samotné testovanie aplikácie. To je v tomto druhu aplikácie,
ktorá pracuje s rozšírenou realitou a okolitou krajinou celkom problematické. Na priebežné
testovanie pri vývoji je za určitých okolností prijateľné testovanie z domu avšak pre najlepšie
výsledky je potrebné ísť von do prírody a zistiť, ako systém funguje za takých podmienok,
za akých je predpoklad jeho použitia.

6.2 Možnosti získania mapových dát

Ako zdroj pre mapové dáta bola vybraná databáza OpenStreetMap. Táto databáza obsa-
huje upravenú mapu celého sveta, ktorú zhotovili dobrovoľníci. Je vhodná na použitie hlavne
vďaka tomu, že je publikovaná s openŰcontent licenciou. To znamená, že je možné pristúpiť
ku všetkým dátam úplne zdarma [10]. Databáza využíva topologickú dátovú štruktúru so
štyrmi základnými elementami:

• Uzly Ű reprezentujú body s geograĄckou pozíciou, uložené ako súradnice podľa sú-
radnicového systému WGS-84. Používajú sa na označenie objektov bez veľkosti, ako
napríklad body zájmu alebo vrchy kopcov.

• Cesty Ű množina zoradených uzlov, reprezentujúcich krivku. Používajú sa na označenie
objektov ako napríklad cesty, rieky alebo železnice.

• Relácie Ű množina zoradených uzlov a kriviek. DeĄnujú vzťahy medzi existujúcimi
uzlami a krivkami.

• Tagy Ű jedná sa o dvojice typu kľúčŰhodnota. Používajú sa na uloženie metadát o ob-
jekte (napríklad ako je typ, meno alebo fyzické vlastnosti). Tagy neexistujú osamote,
vždy sú súčasťou uzlov, ciest alebo relácií. Momentálne existuje viac než 89 miliónov
rôznych druhov tagov [22].
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Táto databáza ponúka verejné readŰonly API rozhranie, ktoré pracuje na štýle požiadavokŰ
odpoveď. Klient zašle na API dotaz a vráti sa mu odpoveď s odpovedajúcimi dátami. Ako
vyhľadávací jazyk je možné použiť Overpass XML alebo Overpass Query Language. Toto
API ponúka nespočetne veľa možností vyhľadávania a Ąltrovania dát, ktoré sú popísané v
dokumentácii. Základným princípom vyhľadávania je použitie dvojice kľúčŰhodnota. Nevý-
hodou databáze OpenStreetMap je absencia informácií ohľadom nadmorskej výšky objek-
tov.

Ako zdroj týchto dát sa používa Google Elevation API. Toto rozhranie vracia ku
každej žiadanej GPS súradnici jej nadmorskú výšku. GPS súradnica je vo formáte súrad-
nicového systému WGS-84. Momentálne všetky verejné API od Ąrmy Google využívajú
systém payŰasŰyouŰgo. To znamená, že sa platí určitá suma za každý požiadavok. Avšak
každý mesiac Google poskytne kredit vo výške 200$ a pokiaľ sa tento kredit neprečerpá
tak užívateľ neplatí nič. Na druhú stranu je povolené maximálne len 512 lokácií v jednom
požiadavku a maximálne 100 požiadavkov za sekundu. Tieto obmedzenia bez problémov
postačia k bezplatnému používaniu vo výslednom systéme.

6.3 Návrh riešenia technológie rozšírenej reality

Z požiadavkov na systém popísaných v podkapitole 6.1 vyplynul návrh zobrazený na ob-
rázku 6.1. Vstupom do systému sú dáta popisujúce objekty v okolí užívateľa. Okolie užívateľa
sa berie ako rádius o polomere 3000 metrov vzhľadom na polohu užívateľa. Po stiahnutí
dát sa vytvoria dve skupiny štruktúr Ű jedna pre všetky uzle a druhá pre všetky cesty. Na
obrázku 6.2 je možné vidieť prvotný návrh UML diagramu pre tieto štruktúry. Pre vlože-
nie a zobrazenie objektov v rozšírenej realite je potrebné vytvoriť vlastné objekty dediace
z triedy SCNNode. Tým pádom sa všetky objekty transformujú na tieto SceneKit modely,
ktoré budú tvorené vlastnou geometriou a pozíciou v scéne, ktorá sa vypočíta z aktuálnej
polohy GPS užívateľa. Táto lokácia sa bude priebežne zisťovať a zaznamenávať.

Verejné dáta

Výškové dáta

Model

Aktuálna
lokácia

OpenStreetMaps

Google Elevation

GPS

Node
Way

SCN Model
Node

Way

ARKit + SceneKit

Obr. 6.1: Návrh systému na sťahovanie, transformáciu a zobrazenie objektov v rozšírenej
realite. Vstupom do systému sú získané dáta z externých databázových systémov. V systéme
sa dáta transformujú na vlastnú reprezentáciu. Pred zobrazením v rozšírenej realite sa
vytvoria objekty dediace z triedy SCNNode. Tie sú následne vložené do scény na vhodnú
pozíciu.
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Obr. 6.2: Prvotný návrh UML diagramu pre štruktúry, ktoré reprezentujú dáta stiahnuté
z externých databáz. Štruktúra NamedLocation reprezentuje jeden uzol z databázy OpenS-
treetMap a štruktúra WayNamedLocation popisuje jednu cestu. ElevationResult slúži na
uloženie výsledkov k jednotlivým nadmorským výškam z Google Elevation API.

6.4 Návrh a architektúra vzorovej aplikácie

Funkčnosť celého systému na sťahovanie, transformáciu a zobrazenie mapových objektov
v rozšírenej realite bude prezentovaný v mobilnej aplikácii s názvom Water Radar. Táto
aplikácia bude zobrazovať všetky mapové prvky ohľadom vody. Dôvodom výberu tejto témy
je absencia podobných aplikácií na App Store. Užívateľské rozhranie aplikácie by malo byť
čo najviac jednoduché a intuitívne bez zbytočných možností nastavenia. Taktiež by sa malo
do úvahy brať aj potencionálne využitie kostry aplikácie do budúcna. Malo by byť možné
bez veľkých zásahov zobraziť iný druh mapových dát.

Wireframe

Pre aplikáciu bol navrhnutý jednoduchý wireframe zobrazený na obrázku 6.3. Pri spustení
aplikácie sa zobrazí scéna s názvom Onboarding. Obsahuje mapu zarovnanú na aktuálnu
polohu užívateľa. Ak užívateľ nepovolí získanie polohy, tak sa zobrazí mapa Českej republiky.
V prípade nepresnej alebo neaktuálnej polohy si môže užívateľ vybrať presnejšiu pozíciu
stlačením do mapy. Pod mapou sa nachádzajú dve tlačidlá. Horným tlačidlom si užívateľ
môže vybrať automatickú detekciu a aktualizovanie polohy pri každom pohybe telefónu.
Spodným tlačidlom si vyberie polohu zvolenú z mapy. Cieľom tejto obrazovky je spresniť
polohu užívateľa, keďže získaná GPS poloha môže byť občas veľmi nepresná (viď tabuľku
6.1).

Následne sa užívateľ dostane do hlavnej scény s názvom AR Scene, v ktorej je na celý
displej obrazovky zobrazený výstup z kamery. Táto scéna bude prijímať SceneKit objekty
zo systému a vloží ich do scény. Keďže displej mobilného telefónu je pomerne malý, rozhodol
som sa na prechod do ďalších scén použiť gestá namiesto klasických tlačidiel. Tým pádom
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Obr. 6.3: Prvotný wireframe aplikácie Water Radar. V ľavej obrazovke vidieť úvodnú scénu
s mapou a dvoma tlačidlami. Odtiaľ sa dá dostať do hlavnej scény s kamerou. V pravej
obrazovke sa nachádza tabuľka s vyhľadávacími prvkami.

pri prvom spustení aplikácie by bolo vhodné informovať užívateľa o týchto gestách. Z tejto
hlavnej scény sa dá potiahnutím nahor dostať do scény, kde si užívateľ môže znovu nastaviť
polohu z mapy. Potiahnutím vľavo sa dostane na tretiu, poslednú, scénu celej aplikácie,
ktorá bola pomenovaná ako Filters.

Táto scéna slúži na Ąltráciu objektov, ktoré sa majú zobraziť v rozšírenej realite. Bude
obsahovať tabuľku s hodnotami kľúčov na základe dokumentácie k databáze OpenStreet-
Map2. V každej bunke tabuľky bude vedľa hodnoty zobrazená ikona, ktorá sa bude zobra-
zovať v rozšírenej realite. Táto ikona by mala pripomínať význam vyhľadávacieho kľúča.
V prípade aplikácie Water Radar boli vybrané prvky ohľadom vody:

• Rieky Ű DeĄnované ako cesty podľa rozdelenia v kapitole 6.2.

• Potoky Ű DeĄnované ako cesty. Sú na šírku menšie ako rieky.

• Umelé vodné kanály Ű DeĄnované ako cesty. Sú to umelé vodné kanále, ktoré slúžia
na dopravu, zavlažovanie alebo prívod vody k elektrárňam.

• Pitné vody Ű DeĄnované ako uzly. Jedná sa o miesta, kde sa nachádza pitná voda.

• Fontány Ű DeĄnované ako uzly. Môžu obsahovať v tagoch aj názov.

Cesty sú spojené pomocou kľúča waterway a uzly podľa kľúča amenity. Tieto dvojice kľúčŰ
hodnota sa budú používať na tvorbu dotazov na API datábaze OpenStreetMap. Výhodou
takéhoto prístupu je, že stačí deĄnovať nové dvojice a vznikne úplne nová aplikácia, zo-
brazujúca prvky iného druhu. Keďže táto scéna interaguje s inými webovými službami
a dotazy pracujú asynchrónne je nutné ošetriť všetky možné chybové stavy ktoré môžu

2https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Map_Features
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nastať. Jedná sa predovšetkým o ošetrenie chýbajúceho internetového pripojenia, chybu
servera alebo výsledku dotazu, ktorý nevráti žiadne dáta. Na tieto stavy bude užívateľ upo-
zornený natívnym zobrazovacím dialógom. Po stiahnutí a vytvorení potrebných modelov
bude užívateľ z Ąltrovacej scény automaticky presmerovaný do hlavnej AR scény.

Celá aplikácia bude naimplementovaná s využitím návrhového vzora MVVM-C popísa-
ného v kapitole 5.4. K dodržaniu týchto štandartov využijem knižnicu FuntastyKit a jej
rozšírenia. Na prácu s asynchrónnymi operáciami využijem knižnicu PromiseKit. Táto
knižnica je veľmi užitočná a pomáha pri písaní krajšieho a efektívnejšieho kódu.
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Kapitola 7

Implementácia

Táto kapitola sa zaoberá implementáciou jednotlivých častí systému AR. Tieto časti sys-
tému boli rozdelené do viacerých služieb aby sa dali jednoducho používať naprieč rôznymi
scénami a prípadne ďalej rozširovať. Taktiež táto kapitola popisuje tvorbu užívateľského
rozhrania aplikácie Water Radar.

7.1 Zistenie a spresnenie polohy GPS

Ako prvá časť systému bola naimplementovaná práca s polohou užívateľa. Aby aplikácia
mohla využívať polohové služby, je nutné požiadať užívateľa o povolenie k ich prístupu. Na
zobrazenie takéhoto požiadavku je potrebné v prvom rade upraviť súbor Info.plist, ktorý
obsahuje XML štruktúru popisujúcu celkové vlastnosti aplikácie. Do koreňového uzlu súboru
bol pridaný kľúč NSLocationAlwaysAndWhenInUseUsageDescription, ktorého hodnotou je
informácia pre užívateľa s dôvodom využitia polohových služieb.

Celá logika práce s polohou GPS je v službe s názvom ProductionLocationService,
ktorá je oddelená rozhraním LocationService. Na prácu s polohovými službami sa používa
natívny iOS framework CoreLocation. Pri každom spustení aplikácie sa táto služba musí
nakonĄgurovať. Pre celú aplikáciu sa vytvorí jedna inštancia triedy CLLocationManager.
Tento objekt zabezpečuje pravidelné aktualizovanie GPS polohy užívateľa. Pokiaľ je apli-
kácia spustená po prvý krát, zobrazí sa dialógové okno, ktoré vyzýva užívateľa k povoleniu
polohových služieb. V prípade odsúhlasenia sa začína aktívne získavať poloha. Pokiaľ sú
nové polohové dáta k dispozícii zavolá sa delegátna metóda didUpdateLocations. Ak uží-
vateľ nepovolí polohové služby tak jeho aktuálna poloha nie je zistená a musí si ju vybrať
ručne z mapy.

S využitím rozšírenej reality a informácií o pohybe telefónu scénou sa dá dosiahnuť
lepšia presnosť polohy na základe určitej histórie GPS polôh. Táto kalkulácia je založená
na základe idei popísanej v článku od Andrewa Harta [16]. Služba si kontinuálne ukladá
zistené polohy GPS do internej štruktúry s názvom SceneLocationEstimation. Prvkami
štruktúry je vždy zistená GPS poloha a k nej odpovedajúci 3Űrozmerný vektor pozície
kamery v scéne. Takto vzniká kolekcia štruktúr, ktorá je vstupom v metóde na nájdenie
najpresnejšieho odhadu poslednej polohy. V tejto metóde sa zoradia všetky zaznamenané
polohy najprv podľa presnosti a potom podľa časového razítka. Tieto informácie sa spolu
aktuálnou pozíciou kamery využijú na výpočet aktuálnej najpresnejšej polohy GPS. Najprv
je potrebné zistiť rozdiel v metroch medzi pozíciami kamier podľa vzorcov:

30



∆x = xB − xA (7.1)

∆z = zA − zB (7.2)

∆y = yB − yA (7.3)

kde:

A = aktuálny vektor kamery v scéne
B = posledný najpresnejší odhad vektoru
x = zemepisná dĺžka
z = zemepisná šírka
y = nadmorská výška.

Výsledkom je spomínaný rozdiel posunu kamery v scéne. Z tohto rozdielu a posledných
zistených GPS súradníc sa vypočítajú nové GPS súradnice. Keďže podľa konĄgurácie frame-
worku ARKit, záporná časť osi Z smeruje vždy na sever tak táto os reprezentuje súradnicu
zemepisnej šírky. Kolmo na ňu je os X ktorá reprezentuje súradnicu zemepisnej dĺžky. Na
zistenie nových súradníc využijem všeobecne danú formulu, ktorá z GPS súradníc, azimutu
a vzdialenosti vypočíta nové súradnice [4]:

ϕ2 = arcsin (sinϕ1 · cos δ + cosϕ1 · sin δ · cos θ) (7.4)

ω = arctan(sin θ · sin δ · cosϕ1, (7.5)

cos δ − sinϕ1 · sinϕ2)

λ2 = λ1 + ω, (7.6)

kde:

ϕ = zemepisná šírka
λ = zemepisná dĺžka
θ = azimut
d = vzdialenosť
R = polomer zeme
δ = uhlová vzdialenosť vypočítaná ako d/R.

Azimut pre zistenie zemepisnej dĺžky je 90∘ a pre zemepisnú šírku je azimut stanovený
na 0∘. Príklad výpočtu je znázornený na obrázku 7.1.

Takýmto spôsobom je možné odĄltrovať nepresné GPS polohy, ktoré sú často získavané
z polohových služieb telefónu najmä v meste v okolí vysokých budov (viď kapitola 7.1).
Služba LocationService si udržuje aj aktuálnu nadmorskú výšku zistenú pomocou Google
Elevation API (viď časť v kapitole 7.2). Táto hodnota sa získava pokiaľ je vzdialenosť od
poslednej zisťovanej polohy väčšia ako 15 metrov. Je to z dôvodu efektívnejšieho využitia
kreditu ma Google Elevation API. Pokiaľ užívateľ stojí na mieste tak nie je potrebné vždy
zisťovať jeho nadmorskú výšku.

7.2 Získanie a spracovanie dát

Ako bolo spomenuté v kapitole 6.2 tak na získanie vstupov do systému použijem dáta
z databáze OpenStreetMap. Ku zjednodušeniu práce vytvárania XML dotazov a spra-
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Obr. 7.1: Príklad výpočtu novej GPS polohy z poslednej najpresnejšej GPS polohy a po-
zície kamery, ktoré sú zaznačené čiernou farbou. Modrou farbou sú hodnoty GPS ktoré sa
majú vypočítať. Nová zemepisná šírka je vypočítaná dosadením do vzorca s azimutom 0∘

a vzdialenosťou 3m, zemepisná dĺžka je vypočítaná dosadením s azimutom 90∘ a vzdiale-
nosťou −1m. Nadmorská výška je vo výpočte zanedbaná.

covania odpovede využijem už programovanú knižnicu s názvom SwiftOverpass1. Táto
knižnica vytvára elegantne XML požiadavky a spracováva odpovede do interných štruktúr,
ktoré reprezentujú jednotlivé cesty, body alebo relácie. Nevýhodou je, že tento wrapper
ponúka len jednoduché dotazovanie na kľúč a hodnotu, bolo ho nutné prevziať (forknúť)
a upraviť. Úprava spočívala v pridaní elementov around a recurse. Ich význam je popísaný
v nasledujúcom odstavci.

Štruktúra XML požiadavkov

Každý požiadavok musí byť obalený v elemente osm-script s atribútom output, ktorý
označuje formát výstupu. Aby bolo ušetrené na počte požiadavkov, používa sa element
union. Typ vyhľadávaných dát sa špeciĄkuje elementom query s odpovedajúcim typom
v jeho atribúte. Na Ąltráciu objektov sa používa element has-kv, kde atribútami sú daný
vyhľadávací kľúč a hodnota. Hodnota sa môže špeciĄkovať priamo alebo sa dá použiť re-
gulárny výraz. Element around sa používa k určeniu rádiusu vyhľadávania k určitým GPS
súradniciam. Z hľadiska efektívnosti požiadaviek je vhodné použiť typ rekurzie way-node,
pretože potom je možné hľadať v jednom požiadavku priamo cesty aj uzly. V ukážke 7.1 je
možné vidieť štruktúru najviac používaného požiadavku v aplikácii Water Radar.

OpenStreetMap API

Na komunikáciu s touto databázou bola vytvorená služba ProductionOverpassService,
ktorá je oddelená rozhraním OverpassService. Vstupom je metóda fetch, s argumen-
tom OverpassServiceQuery (viď ukážka 7.2). Táto štruktúra obsahuje všetky potrebné
informácie na vytvorenie požiadavku. Keďže táto metóda je asynchrónna tak jej návratová

1https://github.com/holyturt/SwiftOverpassWrapper
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hodnota je zabalená do generickej triedy Promise, ktorú poskytuje knižnica PromiseKit.
V tele metódy sa vytvoria modely požiadavkov, s ktorými pracuje knižnica SwiftOverpass.
Po odoslaní požiadavku môžu nastať len dve možnosti. Požiadavok bol vykonaný bez chyby
a sú vrátené dáta alebo nastala chyba a tá pomocou triedy Promise prebublá až ku zdroju
volania metódy, kde sa spracuje a prípadne zobrazí.

<osm-script output="json">

<union>

<query type="node">

<has-kv k="amenity" regv="\b(fountain|drinking_water)\b"/>

<around lat="48.552365" lon="18.172025" radius="1000"/>

</query>

<query type="way">

<has-kv k="waterway" regv="\b(river)\b"/>

<around lat="48.552365" lon="18.172025" radius="1000"/>

</query>

<recurse type="way-node" />

</union>

<print/>

</osm-script>

Ukážka 7.1: Ukážka často používaného XML požiadavku v aplikácii Water Ra-
dar. Výsledkom je zoznam všetkých uzlov, ktoré sú označené ako fountain alebo
drinking_water a všetky cesty označené ako river. Požiadavok je cielený aj na
GPS súradnice s rádiusom 1000 metrov.

struct OverpassServiceQuery {

let nodeKey: String

let nodeValues: [String]

let wayKey: String

let wayValues: [String]

let queryType: QueryType

let location: LocationResult

let radius: Double

}

Ukážka 7.2: Štruktúra OverpassServiceQuery, ktorá sa používa k tvorbe požiadav-
kov na Overpass API.

Google Elevation API

Na získanie získanie dát z Google Elevation API je potrebné najprv vytvorenie účtu na URL
adrese https://developers.google.com/. Potom je nutné vygenerovanie užívateľského to-
kenu a pomocou neho tvoriť jednotlivé požiadavky na toto rozhranie. GPS súradnice pre
ktoré sa má zistiť nadmorská výška sa posielajú v URL ako parameter locations a sú od
seba oddelené pomocou znaku ’|’. Súčasťou URL by mal byť aj vygenerovaný token. Na ko-
munikáciu s týmto rozhraním bola v systéme vytvorená služba ProductionElevationService,
so vstupným rozhraním ElevationService. Toto rozhranie obsahuje tri metódy. Stiahnu-
tie dát pre jednotlivé uzly, cesty alebo pre jednu zadanú GPS súradnicu. Na zjednodušenie
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a efektívnejšiu prácu s týmto rozhraním bola použitá knižnica FuntastyKit s rozšíreniami.
Táto knižnica poskytuje triedu APIAdapter, ktorá zapúzdruje vykonávajúce sa požiadavky
a deserializuje odpovede do odpovedajúcich modelov. Na vykonanie požiadavku je potrebné
vytvoriť model, ktorý dedí z triedy APIResponseEndpoint. V ukážke 7.3 je príklad modelu
na stiahnutie nadmorskej výšky pre jednu GPS polohu. Ako model, na ktorý sa má odpoveď
deserializovať je deĄnovaná štruktúra ElevationResponse. Tieto asynchrónne metódy sú
taktiež zabalené do generickej triedy Promise.

struct ElevationLocationResultEndpoint: APIResponseEndpoint {

typealias Response = ElevationResponse

var path: String

let method: HTTPMethod = .get

let parameters: HTTPParameters

let authorized: Bool = true

let type: RequestType = .urlQuery

init(locationResult: LocationResult) {

self.path = "elevation/json"

var parameters: HTTPParameters = [:]

parameters["locations"] = String(locationResult.lat) + ","

+ String(locationResult.lng)

parameters["key"] = APIConfiguration.elevationApiKey

self.parameters = parameters

}

}

Ukážka 7.3: Štruktúra ElevationLocationResultEndpoint, ktorá sa používa ako
model požiadavku na prácu s triedou APIAdapter.

7.3 Vytvorenie štruktúr a 3D objektov

Stiahnuté dáta je potrebné pretransformovať do vnútorných štruktúr systému (vychádzajú-
cich z UML diagramu na obrázku 6.2), z ktorých sa potom budu jednoduchšie vytvárať 3D
objekty. Súčasťou tejto transformácie je aj pre každú GPS súradnicu zistenie jej nadmorskej
výšky z Google Elevation API.

Pre túto úlohu bola vytvorená služba ProductionTransformationService oddelená ro-
zhraním TransformationService tvoreného s viacerými metódami, ktoré sa používaju na
transformáciu dát. Štruktúra NamedLocation je vytvorená pre každý žiadaný uzol z data-
báze OpenStreetMap. Štruktúra WayNamedLocation je vytvorená pre každú žiadanú cestu.
Keďže každá cesta je tvorená viacerými uzlami, je potrebné z objemnej odpovede z data-
bázy vyĄltrovať len tie uzle ktoré patria k danej ceste. Jedna súvislá cesta z databáze môže
byť rozdelená do viacerých menších častí tak je nutné spraviť určité predspracovanie dát.
Tým sa myslí, že všetky časti ciest sú spojené na základe ich mena.

Pre zobrazenie objektov v rozšírenej realite s využitím frameworku SceneKit je potrebné
použiť objekty dediace z triedy SCNNode. Pre každý uzol (NamedLocation) sa vytvorí ob-

34



Obr. 7.2: Dva objekty z triedy NamedLocationNode zobrazené aj s 3D textom, ktorý udáva
vzdialenosť od užívateľa.

Obr. 7.3: Geometria typu SCNBox, ktorá sa použije na tvorbu 3D krivky. Obrázok prevzatý
z Apple dokumentácie [1].

jekt NamedLocationNode a nastaví sa mu geometria SCNPlane. Jedná sa o jednostrannú
geometriu a ako materiál textúry je nastavený obrázok z aplikácie. Taktiež je mu na os Y
nastavená tzv. SCNBillboardConstraint, ktorá zabezpečí to, že objekt bude vždy smero-
vať na kameru a otáčať sa okolo osi Y. Okrem zobrazenia 3D objektu s textúrou ikony by
bolo vhodné zobraziť aj vzdialenosť k tomuto objektu a prípadne jeho názov. K tomu bola
vytvorená trieda TextNode, ktorá taktiež dedí z triedy SCNNode, s geometriou SCNText.
Pozícia tohto textu je posunutá vektorom SCNVector3(0, 1.5, 0) o 1.5 metra vyššie tak
aby text neprekrýval ikonu objektu. Následne je tento text vložený do hierarchie svojho ob-
jektu NamedLocationNode. GraĄckú ukážku dvoch uzlov je vidieť na obrázku 7.2. V tomto
prípade v databáze OpenStreetMap nie je uvedený žiadny názov pre tieto body, preto je
zobrazená len vzdialenosť k nim.

Pre každú cestu je vytvorený objekt z triedy WayNamedLocationNode. Framework Sce-
neKit neponúka žiadnu geometriu, ktorou by išlo vhodne zobraziť 3D krivku a preto je
treba ju vytvoriť pomocou viacerých geometrií typu SCNBox. Táto geometria pozostáva zo
6Űstranného mnohostenu, kde každá stena je obdĺžnik (viď obr. 7.3). Šírka udáva veľkosť
po osi X, výška veľkosť po osi Y a dĺžka veľkosť po osi Z. Tieto osi sú myslené vzhľadom na
vlastnú koordinačnú sústavu geometrie, nie na koordinačnú sústavu frameworku ARKit.
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Objekt s touto geometriou je vytvorený medzi každými dvoma GPS súradnicami zo
získanej cesty. Dĺžka je hodnota vzdialenosti medzi týmito dvoma súradnicami. Orientácia
objektu sa mení pomocou premennej eulerAngles, čo je vlastne 3Űrozmerný vektor a re-
prezentuje módy známe ako pitch, yaw, roll. Uhol otočenia (počiatočný azimut) okolo osi
Y (yaw) sa vypočíta podľa vzorca:

θ = atan2(sin∆λ · cosϕ2, cosϕ1 · sinϕ2 − sinϕ1 · cosϕ2 · cos∆λ) (7.7)

kde:

ϕ1 = zemepisná šírka štartovacieho bodu
λ1 = zemepisná dĺžka štartovacieho bodu
ϕ2 = zemepisná šírka koncového bodu
λ2 = zemepisná dĺžka koncového bodu
∆λ = rozdiel zemepisných dĺžok dvoch bodov.

Keďže jeden bod môže byť v inej nadmorskej výške než nasledujúci bod v ceste je
potrebné vypočítať aj uhol otočenia okolo osi X (pitch). K tomuto som využil znalosť
goniometrických funkcií v pravouhlom trojuholníku. Veľkosť uhla sa vypočíta ako tangens
medzi pomerom rozdielu nadmorských výšok dvoch bodov a ich vzdialenosti. Aby sa dala
každý cesta s názvom rozoznať od iných tak je každých 1000 metrov umiestnený objekt
s geometriou SCNText v ktorej je vložený jej názov. GraĄckú ukážku jednej cesty je možné
vidieť na obrázku 7.4.

Obr. 7.4: Jedna cesta s názvom, ktorá zobrazuje potok Chotina. Je to vlastne zoradená
postupnosť GPS súradníc, medzi ktorými sú vytvorené 3D objekty a tie vytvárajú postup-
nosť lomených 3D úsečiek. Každých 1000 metrov je do hierarchie vložený objekt SCNText

s názvom cesty.
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(0,100> (100,150> (150,250> (250,400> (400,3000>
šírka 2 1 2 3 5

výška 0.2 1 2 3 5

Tabuľka 7.1: Stĺpce tabuľky reprezentujú intervaly vzdialeností medzi užívateľom a objek-
tom. Všetky jednotky v tabuľke sú v metroch.

Obr. 7.5: Princíp výpočtu posunu pre vložené objekty v scéne. K výpočtu pomáha dočasne
vytvorená GPS poloha.

Šírka a výška SCNBox objektov sa dynamicky mení podľa vzdialenosti užívateľa. Ak sa
užívateľ nachádza v tesnej blízkosti cesty tak je nastavená výška na 20 centimetrov a šírka 2
metre. Počas testovania bolo zistené, že takéto nastavenie veľkosti vyhovuje a neovplyvňuje
užívateľov zážitok z rozšírenej reality. Ak by sa užívateľ nachádzal od cesty vo väčšej vzdia-
lenosti (napríklad 1000 metrov) tak s takouto veľkosťou by bol objekt veľmi malý a ťažko
viditeľný. Na základe testovania v teréne vznikla tabuľka 7.1 podľa ktorej sa nastavujú
veľkosti strán jednotlivých 3D objektov cesty.

Pozícia 3D objektov v scéne

Pre každý vytvorený 3D objekt je potrebné určiť jeho presnú pozíciu v scéne. Tá sa udáva
pomocou 3Űrozmerného vektora SCNVector3, ktorý sa nastavuje priamo do premennej
position vytvoreného 3D objektu. Keďže extrémne vzdialené objekty sa nezobrazujú tak
zaokrúhlenie zeme sa môže zanedbať.

Na obrázku 7.5 je znázornený princíp výpočtu posunu pre jednotlivé objekty, ktoré sú
vložené v scéne. Zobrazené osi reprezentujú súradnicový 2D systém frameworku ARKit. Os
Z smeruje od severu na juh a znázorňuje zemepisnú šírku a os X smeruje od východu na
západ a znázorňuje zemepisnú dĺžku. Pre každý jednotlivý objekt sa pri výpočte vytvorí
dočasná GPS poloha pomocou zemepisnej dĺžky GPS užívateľa a zemepisnej šírky objektu.
Keďže ARKit pracuje v metroch tak sa táto dočasná poloha využije pre výpočet vzdialeností
v scéne. Rozdiel vo vzdialenosti od GPS polohy užívateľa a dočasnej GPS polohy udáva
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Obr. 7.6: Zjednodušené rozdelenie aplikácie Water Radar do scén a zobrazená komunikácia
medzi nimi.

posun na osi X. Obdobne rozdiel vo vzdialenosti od GPS polohy objektu a dočasnej GPS
polohy udáva posun na osi Z. Pri výpočte týchto rozdielov je potrebné zistiť v ktorom
kvadrante sa bod nachádza a na základe toho nastaviť záporný alebo kladný posun.

Počas testovania som zistil, že objekty ktoré boli vložené v scéne vo vzdialenosti väč-
šej ako 100 metrov spôsobovali na testovacom zariadení (iPhone X) pokles FPS. Z tohto
dôvodu je na všetky objekty, ktoré by mali byť vložené vo väčšej vzdialenosti aplikovaná
transformácia zmeny mierky. Táto hodnota sa zadáva do premennej scale a zvolil som
pomer 100 / vzdialenosť k objektu.

7.4 Tvorba užívateľského rozhrania aplikácie

Doposiaľ boli diskutované len princípy funkčností služieb systému rozšírenej reality. Tieto
služby sa využívajú v aplikácii Water Radar. Celé užívateľské rozhranie je rozdelené do
viacerých scén (viď obr. 7.6). Jednotlivé scény boli naimplementované na základe wireframe
návrhu aplikácie na obrázku 6.3. Každá scéna obsahuje svoj ViewController, ViewModel,
Coordinator a Storyboard podľa návrhového vzoru MVVM-C. GraĄcké prvky boli vytvorené
pomocou Storyboardu a sú prispôsobené pomocou kotiev na všetky rozlíšenia displejov. Na
lokalizáciu textov bol použitý nástroj BartyCrouch2. Po nakonĄgurovaní nástroja sa všetky
texty použité v aplikácii automaticky prekladajú do preložených jazykov pokiaľ sa použijú
s makrom NSLocalizedString().

2https://github.com/Flinesoft/BartyCrouch
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Onboarding Map Location

Táto scéna (viď obr. 7.8 (a)) sa zobrazí vždy pri spustení aplikácie a pri prvom spustení apli-
kácie od inštalácie vyzve užívateľa na odsúhlasenie používania polohových služieb. Obsahuje
interaktívnu mapu, ktorá je inštancia triedy MKMapView z frameworku MapKit. Užívateľ si
môže vybrať svoju polohu dotykom na mapu. Vtedy sa volá metóda handleTap (viď ukážka
7.4) a výsledkom je nastavenie statickej GPS polohy do ViewModelu scény.

func handleTap(gestureRecognizer: UITapGestureRecognizer) {

if let annotation = annotation {

mapView.removeAnnotation(annotation)

}

let location = gestureRecognizer.location(in: mapView)

let coordinate = mapView.convert(location,toCoordinateFrom: mapView)

annotation = MKPointAnnotation()

annotation?.coordinate = coordinate

annotation?.title = NSLocalizedString("mapLocation.currentLocation",

comment: "Current location")

mapView.addAnnotation(annotation!)

viewModel.currentLocation = CLLocation(latitude: coordinate.latitude,

longitude: coordinate.longitude)

}

Ukážka 7.4: Metóda handleTap, ktorá prekonvertuje lokáciu dotyku v mape na GPS
lokáciu. Výsledok uloží do ViewModelu scény. Taktiež vytvorí anotáciu na mape aby
bolo pre užívateľa jasné na aké miesto v mape zvolil.

Pod mapou sa nachádzajú dve tlačidlá, pomocou ktorých sa dá presunúť na hlavnú scénu
aplikácie. Po stlačení sa volá metóda Coordinatora s názvom navigateToHome kde para-
metrami je poloha a bool hodnota shouldUpdateLocation, ktorá udáva či táto poloha je
zvolená automaticky alebo z mapy.

Home

Táto scéna obsahuje len dve tlačítka a graĄcký objekt z triedy ARSCNView, ktorý za-
bezpečuje vzhľad rozšírenej reality kamery a 3D frameworku SceneKit. Aby bolo možné
využiť obraz z kamery, je nutné požiadať užívateľa o povolenie k prístupu. Na zobra-
zenie takéhoto požiadavku je potrebné znovu upraviť súbor Info.plist a pridať kľúč
NSCameraUsageDescription s odôvodnením využitia kamery. V prípade, že užívateľ nepo-
volil prístup ku kamere, tak sa zobrazí varovný text (viď obr. 7.8 (b)). V metóde viewDidLoad

sa vytvorí nová SceneKit scéna SCNScene, ktorá sa vloží do objektu ARSCNView. Ako koor-
dinačný systém sa použije typ Gravity and Heading. Vo ViewModeli scény sa uchovávajú
všetky 3D objekty ktoré majú byť zobrazené. K tomu slúži dvojica premenných:

• namedLocationNodes Ű pole objektov z triedy NamedLocationNode,

• wayNamedLocationNodes Ű pole objektov z triedy WayNamedLocationNode.

Vďaka nekonečnému časovaču sa pozícia objektov (algoritmus popísaný v kapitole 7.3)
v scéne počíta každú 1 sekundu. V tejto metóde sa pravidelne aktualizuje aj vzdialenosť od
užívateľa k vloženým objektom v scéne. V rámci zlepšenia zážitku z rozšírenej reality bolo
potrebné vyriešiť problém prekrývajúcich sa objektov, prípadne vyriešiť tzv. Z-Ąghting prob-
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Obr. 7.7: Filtrácia objektov, ktoré sa prekrývajú. Na hornom obrázku z aplikácie je vidieť
viacero prekrývajúcich sa objektov. Na spodnom obrázku sú už objekty odĄltrované a je
zobrazený len ten najbližší z nich.

lém3. Najprv bol tento problém vyriešený posunom prekrývajúcich sa objektov nad seba.
Avšak tento prístup nevyhovoval, keďže sa mohlo stať, že v jednom smere bolo veľa objektov.
Druhým nápadom bolo rozpoznávať prekrývajúce sa objekty a zobraziť len najbližší z nich.
Táto detekcia prekrývania sa robí 3 sekundy po vytvorení a vložení objektov do scény. Tento
problém je vyriešený pomocou premennej simdWorldPosition, čo je vlastne 3Űrozmerný
vektor udávajúci relatívnu pozíciu vzhľadom na koordinačný systém scény. Každý 3D ob-
jekt je braný ako prvý prvok v poli potencionálnych prekrývajúcich sa objektov. K nemu
sa podľa podmienky v ukážke 7.5 a funkcie filter pridajú ďalšie objekty a tak sa vytvorí
pole prekrývajúcich sa objektov. Každé pole je zoradené vzostupne podľa vzdialenosti, je
odstránený najbližší prvok a zvyšné objekty sú odstránené zo scény. Výsledok Ąltrácie je
vidieť na obrázku 7.7.

if (x - 5...x + 5) ~= overlappingNamedLocationNode.simdWorldPosition.x &&

(z - 5...z + 5) ~= overlappingNamedLocationNode.simdWorldPosition.z {

return true

}

Ukážka 7.5: Podmienka na zistenie prekrývajúceho sa objektu. Skaláre x a z sú
súradnice prvého 3D objektu v poli. overlappingNamedLocationNode predstavuje
potencionálny prekrývajúci sa objekt. Pokiaľ sa x a zároveň z nachádza v rozmezí
−5m až −5m od skálarov z prekrývajúceho sa objektu tak sa vráti true a objekt
sa vloží do pola prekrývajúcich sa objektov.

3https://en.wikipedia.org/wiki/Z-fighting
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Aplikácia taktiež umožňuje zobrazenie len jednej z viacerých vložených ciest v scéne
stlačením ikony danej cesty. Vtedy sa volá metóda handleTap a v jej tele sa pomocou
metódy hitTest volanej priamo na objekte scény zisťuje na ktorý vložený 3D objekt bolo
stlačené. Potom sa všetky ostatné cesty skryjú a zostane zobrazená len vybraná cesta. Po
opätovnom stlačení cesty sa zobrazia všetky ostatné.

Jednou z posledných funkcií tejto scény je aj ukladanie objektu ARSession, ktoré je
možné od najnovšej aktualizácie systému iOS 12. Počas testovania som zistil, že pokiaľ je
aplikácia spustená na pozadí (užívateľ ju nepoužíva) a následne sa otvorí tak framework
ARKit stratí všetky informácie o okolitom prostredí a musí sa znovu sám skalibrovať. Po-
písaný problém sa vyrieši uložením objektu ARWorldMap vždy pri behu aplikácie na pozadí.
Prvým krokom je odchytenie stavu prechodu aplikácie na pozadie a na popredie pomocou
dvoch systémových notiĄkácii:

1. willResignActiveNotification

2. willEnterForegroundNotification

Pri prvej sa volá metóda appMovedToBackground() a pri druhej notiĄkácii sa zavolá metóda
appMovedToForeground() (viď ukážka 7.6).

@objc func appMovedToBackground() {

sceneView.session.getCurrentWorldMap { (worldMap, error) in

guard let worldMap = worldMap else { return }

do {

//archive and save world map object to document directory

try self.archive(worldMap: worldMap)

self.sceneView.session.pause()

self.isSessionPaused = true

} catch {

self.showError(with: NSLocalizedString("error.WorldMap",

comment: "There was problem with saving or retrieving world map."))

}

}

}

@objc func appMovedToForeground() {

//retrieve and unarchive saved world map object from document directory

guard let url = worldMapURL(),

let worldMapData = retrieveWorldMapData(from: url),

let worldMap = unarchive(worldMapData: worldMapData) else { return }

let configuration = ARWorldTrackingConfiguration()

configuration.initialWorldMap = worldMap

configuration.worldAlignment = .gravityAndHeading

sceneView.session.run(configuration, options: [])

isSessionPaused = false

}

Ukážka 7.6: Dve metódy pomocou ktorých sa buď uloží alebo získa mapa scény.
Vďaka tomuto kroku sa predíde zbytočnej znovuŰkalibrácii frameworku ARKit
pri obnovení aplikácie z behu na pozadí. Mapa scény sa ukladá pomocou služby
FileManager do dokumentov aplikácie Water Radar.
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Filter Value

Na túto obrazovku (viď obr. 7.8 (d)) sa dostane užívateľ potiahnutím prstu vľavo z hlavnej
obrazovky. Nachádza sa tú tabuľka, ktorá obsahuje hodnoty použité k vyhľadávaniu dát.
Keďže som sa rozhodol vytvoriť generickú aplikáciu, ktorá bude rozšíriteľná na iné vyhľa-
dávacie prvky bez veľkých úprav tak bol vytvorený výčtový typ QueryKey. Táto štruktúra
je ručne vytvorená všetkými dostupnými kľúčmi podľa dokumentácie k databáze OpenS-
treetMap4. Ako asociovaná hodnota ku každej položke je priradené pole ďalších výčtových
typov, ktoré predstavujú vyhľadávacie hodnoty v požiadavkoch (viď ukážka 7.7). Takto
vytvorené výčtové typy sa použijú na naplnenie hodnôt dát tabuľky Ąltrovacej scény.

enum QueryKey {

...

case waterway([WaterwayOptions])

case amenityWater([AmenityWaterOptions])

...

}

enum WaterwayOptions: String, CaseIterable {

case river, stream, canal

}

enum AmenityWaterOptions: String, CaseIterable {

case drinking_water, fountain, water_point

}

Ukážka 7.7: Výčtový typ QueryKey, ktorý zabezpečuje generickosť aplikácie. Táto
štruktrúra obsahuje všetky kľúče a hodnoty z databáze. V aplikácii Water Radar sa
používajú len kľúče waterway a amenityWater.

Aby sa vyriešil tzv. cell reusing problém, v ktorom sa pri pohybe tabuľkou znovu na-
čítajú bunky a z toho dôvodu môže dôjsť ku strate zobrazenia vybraných buniek tak sa
dáta udržiavajú vo ViewModeli scény. Po vybraní buniek, nastavení rádiusu zobrazenia sa
užívateľovi povolí tlačidlo vyhľadávania. Po stlačení sa zobrazí načítacie okno UIAlertView

s možnosťou zrušenia všetkých vytvorených požiadavkov. Táto scéna taktiež zebezpečuje
spracovanie chybových stavov, ktoré môžu prísť ako odpoveď z externých databáz. Naprí-
klad v prípade žiadnych dát, ktoré by vyhovovali požiadavku sa zobrazí varovná hláška (viď
obr. 7.8 (f)). V prípade, že užívateľ úspešne vyhľadá dáta k zobrazeniu, začína proces trans-
formácie dát na odpovedajúce 3D objekty podľa návrhu na obrázku 6.1 s využitím služieb
popísaných vyššie v kapitole. Po úspešnom vytvorení 3D objektov a vložení do scény sa
automaticky vráti do hlavnej Home scény.

Info

Táto scéna vznikla z dôvodu informovanosti užívateľa ohľadom ovládania aplikácie. Zo-
brazí sa automaticky pri prvom spustení aplikácie a potom je možné si ju znovu zobraziť
stlačením tlačítka na hlavnej obrazovke. Scéna je tvorená tmavým transparentným poza-
dím a je prezentovaná štýlom overCurrentContext. Tým pádom je v pozadí vidieť stále
výstup z kamery. Okrem viacerých textov je podstatnou komponentou tejto scény objekt
UIScrollView, v ktorom sú vložené dve komponenty UIView. V nich je implementovaná
animácia, ktorá by mala symbolizovať posun prstom hore alebo vľavo (viď obr. 7.8 (c)).

4https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Map_Features
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(a) Onboarding Map Loca-
tion

(b) Home Ű chyba kamery (c) Info

(d) Filter Value (e) Filter Value Ű načítanie
dát

(f) Filter Value Ű žiadne dáta
k zobrazeniu

Obr. 7.8: Screenshoty z aplikácie Water Radar.
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Kapitola 8

Vyhodnotenie a testovanie systému

V tejto poslednej kapitole sa nachádza celkové vyhodnotenie navrhnutého a implementova-
ného systému. Sú prezentované ďalšie možnosti vyhľadávania, je popísaný proces nahrávania
aplikácie do App Store a zhodnotený výsledok testovania užívateľov, ktorí aplikáciu skú-
šali na študentskej konferencii Excel@FIT. V poslednej kapitole je v krátkosti zhrnutý plán
vývoja projektu do budúcna.

8.1 Presnosť zobrazenia a zobrazenie iných prvkov z mapy

Presnosť zobrazenia vložených 3D objektov závisí od dvoch faktorov:

1. Získanej a vypočítanej GPS polohy užívateľa.

2. Presnosti kompasu v telefóne.

Prvý faktor je možné vyriešiť použitím statickej polohy z mapy, kde si užívateľ môže vy-
brať presnú polohu kde stojí. Presnosť zobrazenia 3D objektov závisí na presnosti kompasu
pretože súradnicová sústava frameworku ARKit sa práve určuje na základe kompasu. Zá-
porná časť osi Z sa zvolí v tom smere v ktorom práve kompas ukazuje sever. Na internete
je viacero testov presnosti kompasu na rôznych modeloch iPhonov1. Tento test bol skúšaný
aj v rámci implementácie systému. Výsledok je možné vidieť na obrázku 8.1. Táto presnosť
môže byť ovplyvnená okolitými Bluetooth zariadeniami, Wi-Fi sieťami, či dokonca typom
obalu na telefóne.

Pri testovaní som narazil na extrémne nepresnosti kompasu, kde sever bol posunutý až
o 90∘. Vtedy som musel ručne vypnúť a zapnúť polohové služby a kompas sa sám skalibroval.
Avšak vo väčšine prípadoch sa kompas líši len o 5∘ až 10∘ a takáto nepresnosť užívateľom,
ktorí aplikáciu testovali nevadila a vedeli určiť bod ktorý si vyhľadali. Video z funkčnosti
celej aplikácie je možné vidieť na adrese https://youtu.be/dqrthDkNeJs.

1https://www.pcworld.com/article/2055380/six-iphones-tested-and-they-cant-agree-on-true-

north.html
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Obr. 8.1: Test presnosti kompasu na rôznych modeloch iPhone (zľava iPhone 6S, iPhone X,
iPhone 5S).

Testovanie algoritmu spresňovania GPS polohy

Na obrázku 8.2 je možné vidieť test spresňovania GPS polohy v mestskom prostredí. Test
spočíval v presune na krátku vzdialenosť (cca 100m), odčítaní GPS polôh zistených z polo-
hových služieb s GPS polohami po výpočte algoritmom z kapitoly 7.1. Tento test prebiehal
na telefóne iPhone X.

Obr. 8.2: Experimentálne testovanie metódy spresňovania GPS polohy užívateľa. Modrá
čiara predstavuje reálnu cestu užívateľa pri spustenej aplikácii. Žlté body znázorňujú zis-
tenú polohu z lokalizačných služieb telefónu. Sivé body značia vypočítanú presnejšiu GPS
polohou podľa algoritmu z kapitoly 7.1.

Z obrázku je patrné, že vypočítaná GPS poloha bola presnejšia než GPS poloha zistená
z polohových služieb.
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Zobrazenie okolitých kaviarní a električkových tratí

Na súťaž Excel@FIT som pridal do testovacej aplikácie Water Radar možnosť vyhľadania
okolitých kaviarní, kopcov a električkových tratí (viď obr. 8.3). Konkrétne sa jedná o výčtové
typy deĄnované v aplikácii ako amenity, natural a railway. Bolo to z dôvodu demonštrácie
generickosti aplikácie.

Obr. 8.3: Na prvých dvoch obrázkoch je zobrazenie električkových tratí (v OpenStreetMap
deĄnované ako kľúč railway s hodnotou tram) v rádiuse 100 metrov od užívateľa. Na spod-
nom obrázku sú zobrazené kaviarne (v OpenStreetMap deĄnované ako amenity s hodnotou
cafe).
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8.2 Dátová náročnosť a využitie systémových zdrojov

Keďže aplikácia využíva kameru, rôzne frameworky a lokalizačné služby tak je jasné, že
využitie batérie bude veľmi vysoké. Z toho dôvodu bola možnosť získať polohu počas zatvo-
renej aplikácie zrušená a taktiež je vykreslovanie scény pozastavené pri prechode aplikácie
do pozadia. Tieto dve nastavenia čiastočne pomôžu optimalizovať prácu s batériou telefónu.
Na test aplikácie v tomto smere som využil nástroj Instruments, popísaný v teoretickej časti
práce (kapitola 5.1) a test prebiehal na mobilnom telefóne iPhone X s verziou iOS 12.2.
Ako jeden testovací prípad použitia som zvolil nasledujúcu prácu s aplikáciou:

1. Spustenie aplikácie a voľba automatickej aktualizácie polohy.

2. Vyhľadanie prvkov (fontány a potoky v okruhu 1200m).

3. Zatvorenie aplikácie na 3 minúty.

4. Znovu otvorenie aplikácie a vyhľadanie iných prvkov (rieky v okruhu 3000m).

5. Odstránenie prvkov zo scény.

V priemere jeden požiadavok na dáta aj s nadmorskou výškou všetkých uzlov zaberie
okolo 15kB dát. Celkový graf bežiacej aplikácie aj s dôkladným popisom je vidieť na obrázku
8.4. Na zistenie nadmorskej výšky bolo vytvorených spolu 13 požiadavkov (2× požiadavok
na nadmorskú výšku vložených objektov a 10× na zistenie nadmorskej výšky užívateľa).

Obr. 8.4: Výpis z aplikácie počas testovania vybraného prípadu použitia. Prvú minútu apli-
kácia bežala na popredí, využívala polohové služby GPS, kameru a bolo vykonaných viacero
sieťových požiadavkov. Počas toho bol procesor spustenej aplikácie využitý v priemere na
41.7% (stupeň High). Následne aplikácia bola zatvorená a systém ju automaticky uspal (vy-
užitie CPU 0%). Počas nasledujúcich 3 minút aplikácia nebežala, prípadne bola obnovená
operačným systémom avšak stále nebola priamo spustená. Pri druhom spustení sa spotreba
viac menej rovnala prvému spusteniu. Priemerné využitie CPU bolo 48.99% (stupeň Very
High).

Počas testovania v teréne v priebehu približne 1 mesiaca aplikácia spotrebovala celkom
27 MB dát a z 200$ kreditu od Google Cloud Platform na využitie Google Elevation API
bolo spotrebované za posledný mesiac len 23.59$ s počtom 4759 požiadavkov.
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8.3 Publikácia v App Store a testovanie na užívateľoch

Zhotovenú aplikáciu som sa rozhodol publikovať na App Store, odkiaľ je prístupná všetkým
užívateľom. K tomu je potrebná registrácia developer účtu a zaplatenie poplatku 99$ na
rok. Nevýhodou oproti Android Marketu je vyššia suma a taktiež po uplynutí ročnej doby
a nepredĺžení developer licencie sa všetky vydané aplikácie z App Store obchodu stiahnú.
Po zaplatení poplatku je treba aplikáciu archivovať vo vývojovom prostredí Xcode a na-
hrať na službu App Store Connect2. Každá zverejnená aplikácia musí byť bezpečnostne
digitálne podpísaná certiĄkátom a mať svoj jednoznačný identiĄkátor Bundle ID. Pri na-
hrávaní užívateľ stručne aplikáciu popíše, k akému účelu aplikácia slúži, pridá screenshoty
a potom môže poslať aplikáciu na proces testovania priamo testermi zo spoločnosti Apple.
Aplikácia musí spĺňať všetky podmienky pre prijatie do App Store, ktoré sú deĄnované
v dokumente App Store Review Guidelines3. Ak je aplikácia schválená tak je možné ju
automaticky uverejniť v App Store. V prípade zamietnutia je treba opraviť chyby, ktoré
porušujú pravidlá a nahrať novú verziu. Aplikáciu Water Radar je možné stiahnuť na adrese
https://itunes.apple.com/sk/app/water-radar/id1460038454?mt=8.

Po uverejnení aplikácie na App Store som začal prvotné testovanie aplikácie pomocou
užívateľov, ktorým som poslal odkaz na stiahnutie a nechal ich aplikáciu pár dni používať.
Nebolo im vysvetlené k čomu slúži a ako sa používa. Po pár dňoch som sa s nimi osobne
stretol a od každého som si vypočul ich názor, problémy ktoré sa im objavili a možné
návrhy na vylepšenia. Každý z ich hneď z krátkeho popisu k aplikácii, screenshotom a videu
vedel čo môže očakávať od aplikácie. Najčastejším problémom bolo spustenie na telefóne
iPhone SE s veľkosťou displeja 4 palce alebo iPhone 6S s uhlopriečkou 4.7 palcov. Keďže
ako referenčný telefón som bral iPhone X s uhlopriečkou 5.8 palcov tak nastal problém so
zobrazením informačnej scény a táto scéna nešla zatvoriť (viď obrázok 8.5). Táto chyba
užívateľského rozhrania bola opravená vo verzii 1.1 aplikácie na App Store.

Druhý test prebiehal na školskej súťaži Excel@FIT, kde som pozoroval priamo prácu
návštevníkov s aplikáciou. Užívateľom práve väčšinou nevyhovovala informačná obrazovka,
kde je vysvetlené ako sa aplikácia používa. Väčšina z nich si myslela, že práve na nej majú
posunúť prstom hore alebo vľavo k prechodu na iné obrazovky. Keďže súťaž prebiehala vo
vnútri priestorov, presnosť GPS polohy nebola dostačujúca a z toho dôvodu väčšina užíva-
teľov vybrala práve polohu z mapy. Taktiež niektorým užívateľom vadilo, že po vyhľadaní
nejakých prvkov a následnom vrátení sa do vyhľadávacej scény nezostali zobrazené tie prvky
ktoré boli už vyhľadané. Tento userŰexperience detail bol doimplementovaný v ďalšej verzii
1.1. Pre ukážku som pridal do testovacej aplikácie možnosť vyĄltrovať okolité kaviarne aby
bolo možné overiť správnosť zobrazenia vzhľadom na to, že všetci užívatelia vedeli ktorým
smerom sa nachádza školská kaviareň Ventana. Pri každom spustení aplikácie sa kaviareň
zobrazila v správnom smere. Užívateľom sa v páčilo viacero vecí:

• Využitie Google Elevation API Ű uzly a cesty reĆektujú nadmorskú výšku terénu.

• Vzdialenosť k najbližšiemu bodu.

• Zobrazený názov bodu.

• Jednoduchosť aplikácie Ű bez zbytočnej funkcionality.

• Relatívna presnosť zobrazenia.
2https://appstoreconnect.apple.com
3https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/
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Obr. 8.5: Na ľavom obrázku je chybné zobrazenie informačnej scény na malej obrazovke
telefónu iPhone SE. Obrázok bol poskytnutý od testera aplikácie. Na ďalších dvoch bola už
chyba opravená a taktiež na základe spätnej väzby od návštevníkov sútaže Excel@FIT boli
pridané lepšie vysvetlivky k tejto informačnej scéne.

8.4 Ďalší vývoj projektu

V ďalších verziách aplikácie bude pridaná perzistencia dát. Tým sa myslí uloženie stia-
hnutých dát vo vhodnom formáte tak, aby sa dala aplikácia používať aj bez pripojenia
k internetu. Užívateľ si po prvý krát prvky z mapy vyhľadá a stiahne. Následne keď bude
vyhľadávať tie isté prvky a bude sa nachádzať v okolí už stiahnutých dát tak sa budú pri-
oritne brať dáta z offline databáze. Toto riešenie bude potrebné dobre navrhnúť a využiť
jednu z priestorových databáz.

Ďalej by aplikácia mohla aplikácia podporovať zobrazenie väčšieho množstva informá-
cií o vyhľadaných uzloch (nie len názov a vzdialenosť). Toto rozšírenie bolo už čiastočne
implementované avšak vzhľadom na problémy4 so zobrazením vlastného textu v rozšírenej
realite nebolo pridané do Ąnálnej aplikácie. V neposlednom rade je taktiež v pláne rozšíriť
povedomie o aplikácii medzi viacej užívateľov (napríklad zdielaním na sociálnych sieťach).

4https://stackoverflow.com/questions/54543122/added-custom-uiview-into-scnnode-not-

shown-properly
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Kapitola 9

Záver

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a vytvoriť systém, ktorý bude sťahovať a kombi-
novať dáta z externých databáz, transformovať ich na vhodné 3D objekty a tie zobrazovať
v rozšírenej realite na správnu pozíciu. Výsledkom je naprogramovaná aplikácia s názvom
Water Radar, ktorú je možné bezplatne stiahnúť na App Store1. Aplikácia vzhľadom na
polohu užívateľa umožňuje Ąltrovať okolité prvky ohľadom vody. Pokiaľ je GPS poloha zís-
kavaná automaticky tak na základe pohybu kamery v scéne je možné získanú polohu viac
spresniť. Naimplementované riešenie je možné využiť k zobrazeniu iných prvkov z databáze
OpenStreetMap pridaním pár riadkov kódu.

Riešenie bolo testované niekoľkými užívateľmi na študentskej konferencii Excel@FIT.
Pri tomto testovaní boli objavené drobné chyby v užívateľskom rozhraní, ktoré boli v ďalšej
verzii opravené. Mimo toho všetkých užívateľov aplikácia zaujala a videli v nej potenciál
do budúcna. Užívatelia priniesli aj nové, zaujímavé nápady či už na rozšírenie funkčnosti
aplikácie alebo na typ prvkov k zobrazeniu.

Všetky stanovené požiadavky boli splnené a prácu považujem za veľmi prínosnú z hľa-
diska zdokonalenia sa v práci s rozšírenou realitou na platforme iOS a s vyskúšaním nových
technológii. Do budúcna rozhodne plánujem pokračovať v implementácii novej funkcionality
a vytvoreniu ďalšej aplikácie, ktorá bude zobrazovať iný typ prvkov.

1https://itunes.apple.com/sk/app/water-radar/id1460038454?mt=8
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máte pdf.
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WaterRadar/ ..........................Priečinok obsahujúci všetky zdrojové sú-

bory vytvoreného systému.
README.md ............................ Informačný súbor.
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Príloha B

Plagát

Obr. B.1: Plagát zo súťaže Excel@FIT.
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