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Abstrakt 

Tato práce prezentuje návrh animačního enginu dostatečně flexibilního k tomu, aby pojal širokou 
škálu algoritmů pro animaci, s jednotným přístupem ke každé z nich. Jedním z hlavních cílů byla 
podpora vytváření komplexních animovaných sekvencí s vysokou mírou kontroly nad prováděním  
animací. Hlavní animační technika použitá v enginu je skeletální animace a některé její varianty jsou 
již v základu obsaženy, nicméně ve všech fázích vývoje byly brány v potaz i ostatní animační 
techniky a výsledná architektura není přímo závislá na žádné z nich. 
 
 

Abstract 

This thesis proposes an architecture of animation engine flexible enough to support large scale of 
animation algorithms with unified approach to each one of them. One of the major goals of the engine 
is to support creation of very complex animation seqences with high degree of animation execution 
control. The main animation technique used in the engine is skeletal animation and some variants of 
this technique are already implemented within, but it was never meant to be skeletal animation only 
engine and is designed that way. 
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1 Úvod 
 
Již od počátků počítačové grafiky je její neodmyslitelnou součástí oblast animace, která umožňuje 
vdechnout statickým obrázkům iluzi života a dynamiky. Stejně jako počítačová grafika však musela i 
animace projít poměrně náročným vývojem, než bylo možno dosáhnout výsledků jaké lze vidět u 
moderních filmů nebo her. Je to relativně nedávno, kdy místo komplexně animovaných 
polygonálních modelů dynamicky reagujících na okolní prostředí muselo postačit několik obrázků 
postupně promítaných v sekvenci a notná dávka fantasie. Vývoj v oblasti animace ovšem na rozdíl od 
některých jiných oblastí informatiky nestojí na neustálém vyvíjení nových animačních algoritmů, 
místo toho jsou spíše existující techniky obohacovány o možnost dynamické interakce a komplexní 
animované sekvence jsou vytvářeny kombinací možností jednotlivých technik. 
 
Už v rámci zadání bakalářské práce jsem se věnoval oblasti animace, konkrétně skeletální animaci, 
ale na základě zkušeností z implementace této techniky jsem zjistil, že směr, kterým jsem se vydal, 
není optimální. Po dokončení bakalářské práce jsem začal zvažovat jakým způsobem výsledky této 
práce rozšířit, ale zjistil jsem, že celá architektura byla až příliš spjata s technikou skeletální animace, 
a tak by byla implementace jiných technik velice složitá. Navržené rozhraní tříd navíc nebylo příliš 
vhodné ani pro vytváření komplikovanějších skeletálních animací.  
 
Na základě získaných zkušeností jsem se rozhodl celý přistup k animaci polygonálních modelů 
přehodnotit a vytvořit engine, který bude umožňovat snadnou definici komplexních animovaných 
sekvencí, vzájemné kombinování animačních technik nad jedním objektem a především snadnou 
rozšiřitelnost o nové animační techniky. Do jaké míry se mi tento úkol podařilo splnit prezentují 
následující řádky komplexně popisující strukturu animačního enginu s uvedením důvodů, které mě 
k prezentované architektuře vedly. 
 



 

2 Animační techniky 
Kromě tradičních animací jako posun nebo rotace objektů v čase existují techniky animace 
komplexních objektů, pomocí nichž lze transformovat jejich polygonální síť tak, abychom dosáhli 
kýženého výsledku. Popis těch nejpoužívanějších animačních technik spolu s jejich zhodnocením a 
uplatněním bude předmětem této kapitoly. 

2.1 Morph target animation 
 
Jedná se o techniku vycházející z klasického morphingu obrazu. Jako zdroj animačních dat slouží dvě 
polygonální sítě, mezi nimiž dochází k interpolaci pozic jednotlivých vertexů. V nejjednodušší 
variantě interpolace mají zdrojová i cílová geometrie stejnou topologii vrcholů a každý vrchol 
zdrojové sítě zde má jediný obraz mezi vrcholy cílové sítě. Interpolaci dvou vrcholů lze provést 
jednoduchým vzorcem 

ndestinatiosource positionfactorpositionfactorposition **)0.1( +−= .  (2.1) 
Komplikovanějším případem je, pokud se topologie zdrojové a cílové polygonové sítě liší, poté již 
neplatí jednoznačné mapování vrcholů 1:1 a je potřeba mít možnost u cílového modelu dynamicky 
měnit topologii polygonové sítě.  
Zřejmě nejširšího využití se technika interpolace povrchu dočkala u animace obličeje, zejména kvůli 
velké kontrole nad aktuální polohou vertexu prostřednictvím dvou krajních klíčových snímku, 
z čehož plyne možnost velice detailní animace komplexních modelů. Metoda je použitelná i pro 
animaci pohybu postavy, avšak naráží zde na omezení v podobě paměťové náročnosti na uložení 
klíčových snímků. Při animaci obličeje totiž postačuje uchovávat pro každý klíčový snímek pozice 
vrcholů pouze v obličejových částech, kdežto při animaci celé postavy je třeba uchovávat kompletní 
polohu postavy v mnoha klíčových snímcích. Vzhledem k tomu, že interpolace tvaru umožňuje 
v podstatě jen lineární interpolaci, bylo by navíc při rychlejším pohybu třeba velké množství 
klíčových snímků, protože při malém množství by lineární interpolace kostí rotujících v místě kloubů 
nevypadala přirozeně. 

 
Obrázek 2.1: Morph target animation, převzato z [5] 



 

2.2 Volná deformace (Free-form deformation) 
 

Pojem volná deformace je poměrně všeříkající a tomu odpovídá i množství algoritmů spadajících pod 
tuto techniku animace. Původním cílem techniky volné deformace bylo usnadnění možností 
modelování objektů, ale vzhledem k univerzálnosti je možné použít volné deformace i pro účely 
animace. Jak již bylo řečeno, existuje spousta algoritmů zasahujících do kategorie volné deformace a 
v podstatě do ní patří i samotná skeletální animace, ale ta je prezentována v samostatné kapitole. 
Velké množství technik volné deformace využívá síť řídících bodů, jejichž transformací dojde 
k transformaci geometrie vnořené v této síti, například pomocí Bernstenových polynomů. To 
umožňuje poměrně velkou kontrolu nad výslednou podobou transformovaného objektu. Existují také 
metody založené na parametrizaci povrchu modelů a nalezení význačných linek jako například osa 
rotace objektu, jeho hranice nebo hrana a podobně. Transformací těchto význačných linek nebo bodů 
jim blízkých dochází k transformaci celé polygonové sítě. Další z algoritmů využívají křivek, podél 
kterých je transformovaný objekt deformován. K takové deformaci je možné využít de Casteljau 
algoritmus pro výpočet Beziérových křivek. Tyto metody navíc umožňují deformaci buď celého 
objektu nebo pouze některé jeho části, tím a díky množství prezentovaných technik jsou možnosti 
volné deformace neuvěřitelně rozsáhlé a činí to techniku volné deformace vhodnou v podstatě pro 
jakékoliv požití, záleží pouze na volbě použitého algoritmu. 
 

 
Obrázek 2.2: Volná deformace, převzato z [6] 

2.3 Simulace 
 

Podobně jako metoda volné deformace mají i simulační techniky velice široké použití. V podstatě lze 
tuto techniku využít pro jakoukoliv animaci, kterou lze algoritmicky vyjádřit a vyčíslit v konečném 
čase. Můžeme simulovat cokoliv od pohybu vlasů ve větru přes pohyb svalstva při pohybu postavy až 
po simulaci deformace objektů při kolizi. Vhodnost použití je závislá na komplexnosti a výpočetní 
náročnosti dané simulační techniky. Obecně se prozatím simulace pro animaci pohybu postav 
nepoužívá, ale moderní fyzikální enginy již některé simulační techniky umožňují a podporují. Jako 
příklad lze uvést simulace deformace oděvu, simulace pohybu fluidních materiálů nebo deformace 
objektů při kolizích. 



 

 
Obrázek 2.3: Simulace svalstva, převzato z [3] 

2.4 Skeletální animace 
 

Metoda skeletální animace vychází z definice pomocné struktury kostry uvnitř modelu a z navázání 
vrcholů polygonové sítě na tuto kostru. Jedná se o analogii k anatomii obratlovců, kde kostra slouží 
jako opora těla. Tato kostra přitom nemusí přesně odpovídat struktuře kostry předlohy modelu, ale 
často využíváme zjednodušenou definici kostry pro minimalizaci výpočetní náročnosti a nároků na 
množství uložených dat. Jedná se navíc o poměrně nenáročný algoritmus, pro který lze využít výkonu 
moderního grafického hardware a v případě nutnosti tak snížit zátěž kladenou na procesor. Další 
výhodou techniky je jednoduchost získávání animačních dat, která lze snadno získat díky technologii 
Motion Capture. Tato technologie snímá pohyb figuranta a převádí jej na klíčové snímky pro kostru 
přiřazenou virtuálnímu modelu. Je tak možno rychle a levně získat data potřebná pro animaci. Často 
je však vlivem nepřesnosti snímání nutné výsledná data vyčistit od chyb, ale stále je toto získávání 
animačních dat rychlejší než ruční definice. V neposlední řadě je třeba zmínit možnost interpolace 
rotací v kloubech, kterou některé z prezentovaných technik nedokáží uspokojivě řešit. Díky těmto 
vlastnostem se skeletální animace stala nejpoužívanější animační technikou pro animaci pohybu 
postav a často je využívána i pro animaci mimiky obličeje právě pro jednoduchost získávání 
animačních dat. 

2.4.1 Kostra 
 

Kostra je v biologii taková součást těla, která zajišťuje jeho oporu a také poskytuje ochranu   vnitřním 
orgánům. V oblasti kloubů navíc tato kostra umožňuje ohyb a zajišťuje tak i pohyblivost. Kostra ve 
skeletální animaci přejímá od svého předobrazu z biologie zejména zajištění pohyblivosti. Je složena 
z kostí, které jsou spojeny v oblasti kloubů, kde také dochází k pohybu celé kostry. Každý z vrcholů 
polygonové sítě poté může být navázán na 1..n kostí, kdy větší množství přiřazených kostí umožňuje 
využití techniky míchání vrcholů. 
 



 

   
Obrázek 2.4: Kostra známá z anatomie a kostra virtuální 

 
Podstatnými pojmy skeletální animace i hierarchických animací obecně je globální a lokální souřadný 
systém. Globální souřadný systém vyjadřuje absolutní souřadnice objektů ve scéně s počátkem v bodě 
(0, 0, 0) a osami x, y, z. Lokální souřadný systém pak vymezuje prostor v globálním souřadném 
systému, jehož počátek je posunut do bodu XGlobal, definovaném v globálních souřadnicích, a osy u, v, 
w. Aplikací transformace je možné převést souřadnice z globálního souřadného systému do lokálního 
souřadného systému, aplikací inverze této transformace je možné dosáhnout opačného převodu. 
Podobně jako mezi globálními a lokálními souřadnicemi je možné převádět i lokální souřadnice mezi 
sebou za předpokladu, že známe jejich vzájemné transformace. Právě tohoto faktu se využívá při 
skeletální animaci, kdy každý kloub kostry je definován jako transformace proti kloubu hierarchicky 
přímo nadřazenému a můžeme tak převádět souřadnice mezi sousedními lokálními souřadnými 
systémy, případně využít skládání transformací, které je popsáno později. Ve skeletální animaci se 
zpravidla používá posuvu a rotací pro definici transformací mezi klouby, kdy posun udává změnu 
souřadnic počátku oproti kloubu nadřazenému a rotace definuje natočení lokálního souřadného 
systému oproti tomuto kloubu. Situaci vyjadřuje obrázek 2.5. 

 
Obrázek 2.5: Změna souřadnicové soustavy mezi klouby j – 1 a j, Převzato z [1] 

 

Pokud )( jR  je rotační matice kloubu j oproti kloubu j-1 a )( jt
r

 vektor posuvu kloubu j oproti 

kloubu j-1, potom transformaci ze souřadného systému kloubu j-1 do souřadného systému kloubu j 
definujeme následovně. 
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Násobením transformačních matic dosáhneme skládání transformací a můžeme tak získat 
transformaci mezi souřadným systémem kloubu j-1 a j+1. Je však třeba dbát na to, že násobení matic 
není komutativní a při transformaci bodů mezi různými lokálními souřadnicemi je třeba dodržet 
pořadí transformací, 

j
j

j
j

j
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Na základě definovaných vzorců lze odvodit výpočet matice provádějící transformaci z globálního 
souřadného systému do souřadného systému kloubu j. Daný vzorec je platný pouze pro ten případ, 
kdy mezi kloubem 0, který slouží jako kořenový, a kloubem j existuje spojení kostmi právě přes 
klouby j-1, j-2,… 

1
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1
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Základní poloha kostry je definována množinou transformačních matic všech kloubů definovaných 
v rámci kostry. Pro správnost transformací je nutné, aby polygonová síť v základní poloze kopírovala 
kostru v základní poloze. V opačném případě dojde transformací modelu k nepřesnostem. 

2.4.2 Transformace kostry  

 
Pomocí transformací definovaných v rámci základní kostry modelu lze převádět pouze mezi 
lokálními souřadnicemi kloubů v základní poloze. Aby bylo možné dosáhnout animace kostry a tím 
pádem i polygonové sítě modelu, je nutné pro každý z kloubů definovat ještě další transformaci  
představující transformaci základní polohy kostry do aktuální polohy. Tato transformace se skládá, 
podobně jako transformace kostry, z rotace a posuvu. Důležitější roli v tomto případě hraje rotace, 
protože určuje natočení kloubu kostry v daném okamžiku, kdežto posuv se v souvislosti s animací 
kloubů moc nevyskytuje, maximálně pro mírné doladění polohy kloubů nebo pro animaci kořene 
kostry, díky čemuž je možné dosáhnout pohybu modelu po scéně. Pohybu objektu ve scéně je však 
možné dosáhnout i jinými animačními technikami, které navíc poskytují lepší a intuitivnější možnosti 
nastavení výsledné polohy ve scéně. 
 

Pokud máme aktuální transformaci jA  kloubu j a vrchol jv  zadaný v souřadném systému kloubu j, 

potom transformaci vrcholu vypočteme násobením transformační matice se souřadnicemi tohoto 
vrcholu. 

jjj vAv ⋅=′ .      (2.5) 

Výsledné souřadnice se stále nacházejí v souřadné soustavě kloubu j, pro účely skeletální animace 
však požadujeme znát souřadnice bodu v globálním souřadném systému, respektive v souřadném 
systému kořene kostry. Toho dosáhneme podobně jako v případě transformace kostry složením 
aktuálních transformací a transformací kostry pro sekvenci kloubů vedoucí ke kořeni kostry. 
Souřadnice bodu definovaného v souřadném systému kloubu j pak můžeme převést do souřadného 
systému kloubu j – 1 pomocí transformační matice 
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Složení všech transformací kloubů vedoucích od kloubu j ke kořeni kostry je definováno pomocí 
matice 

jj
j

jj
jj AMAMAMF ⋅⋅⋅⋅= −−

−
−
−

−− 1)1(
1

1
1

)2(
1

1
1

0
0 K , (2.7) 



 

což představuje převod souřadnic definovaných v souřadném systému kloubu j do souřadného 
systému kořene soustavy. 
 
Při transformaci polygonálního modelu máme většinou vrcholy definovány v souřadném systému 
kořene soustavy, proto je třeba nejprve vrchol transformovat do lokálních souřadnic kloubu j, ke 

kterému vrchol náleží, pomocí aplikace transformační matice jM0
 a následně vrchol transformovat 

zpět do souřadného systému kořene soustavy maticí 0Fj
, která do transformace zahrnuje i aktuální 

polohu kostry. Opět je třeba pamatovat na dodržení pořadí transformací kvůli nekomutativnosti 
násobení matic. 
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2.4.3 Animace polygonálního modelu 
 
Při popisu skeletální animace již bylo zmíněno, že každý z vrcholů polygonové sítě je navázán na 1-n 
kloubů kostry. Pro jednoduchost si nyní uvedeme případ, kde vrchol je navázán pouze na jediný 
z kloubů. Transformaci tohoto vrcholu potom provedeme na základě vzorce 2.8, kde j identifikuje 
kloub, ke kterému vrchol náleží. Transformací všech vrcholů polygonové sítě pomocí definovaných 
transformačních matic dosáhneme změny polohy modelu. Při animaci poté využíváme nedokonalosti 
lidského oka, které při dostatečně rychlé skokové změně modelu získává iluzi pohybu za 
předpokladu, že se jednotlivé polohy vzájemně liší jen nepatrně. Varianta s jedním kloubem 
náležejícím k vrcholu je nutný základ skeletální animace, který se ovšem vyznačuje místy 
nepřirozenou deformací modelů v oblasti kloubů. 
 
Tuto vadu lze částečně odstranit použitím navázání více než jednoho kloubu k vrcholu právě 
v kloubních oblastech. Je to technika nazvaná v angličtině vertex blending, v češtině lze označit jako 
míchání vrcholů. Aby však bylo možné míchání efektivně použít, je třeba ke každému kloubu 
ovlivňujícímu vrchol přidat ještě hodnotu váhy udávající míru ovlivnění vrcholu kloubem. Součet 
všech vah kloubů ovlivňujících vrchol přitom musí být vždy roven 1. Pokud je tedy vrchol navázán 
pouze na jediný z kloubů, jedná se de facto o speciální případ metody míchání vrcholů, kdy má tento 
kloub přiřazenu váhu 1. 
 

 
Obrázek 2.6: Ukázka funkce míchání vrcholů, převzato z [4] 

 



 

Výslednou pozici vrcholu transformovaného využitím metody míchání vrcholů je možné získat 
pomocí váhového průměru výsledných souřadnic vrcholu transformovaného podle každé 
z přiřazených kostí. 
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kde iω  je váha, s jakou kloub ij  ovlivňuje příslušný vrchol. Jak již bylo zmíněno, váhy kloubů musí 

splňovat následující podmínku 
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Vertex blending je využit zejména v kloubních oblastech, v místech kde se klouby nestýkají postačí 
navázání jediného kloubu s váhou 1. Díky zavedení vah je možné dosáhnout v oblasti kloubů 
plynulejšího přechodu a tím i přirozenějšího vzhledu. Je však třeba správně provést nastavení vah 
kloubům. Pokud je nastavení vah nepřesné, může naopak dojít ke zhoršení situace. Při transformaci 
modelu o velké úhly může dojít k selhání metody. Jedná se však o problém skeletální animace obecně 
a ne pouze určité metody, je proto třeba být při definici transformací kostry opatrný. Správné použití 
metody míchání vrcholů a selhání metody demonstruje obrázek 2.7. 
 

  
Obrázek 2.7: Příklady správné aplikace a selhání míchání vrcholů, převzato z [4] 

 



 

3 Architektura anima ční knihovny 
Při návrhu animačního enginu bylo třeba brát ohled na snadnou rozšiřitelnost o nové techniky 
animace, aniž by muselo docházet k zásadním změnám ve struktuře enginu, a především na eliminaci 
nutnosti přepracování stávajících animací při rozšiřování možností enginu. Jako stěžejní věc ve 
funkcionalitě enginu jsem zvolil sekvencení animací, které by umožnilo vytváření komplexních 
animovaných sekvencí, avšak bez nutnosti mít striktně grafický kontext obsažených objektů. Vize je 
taková, že by bylo možné do těchto sekvencí vkládat například i synchronizační značky, spouštění 
událostí po dosažení určitého momentu nebo definice zvukových stop. Neméně důležitou částí enginu 
je univerzálnost použití v různých aplikacích, jejichž datové struktury se zpravidla liší. Proto bylo 
nutné navrhnout jednotné rozhraní, pomocí kterého bude animační engine komunikovat s externí 
aplikací. 

3.1 Podpůrné struktury 
Aby bylo možno engine plnohodnotně používat, bylo třeba vytvořit spoustu pomocných struktur pro 
ukládání animačních dat. Tyto struktury jsou neodmyslitelnou součástí komunikace animačního 
enginu s externím enginem a uživatel animačního enginu je bude muset využívat, pokud bude mít 
zájem použít animace dodané s enginem. Při vytváření vlastních animací samozřejmě veškeré 
požadavky na implementovaná rozhraní padají a představené nástroje nebudou potřebné. Struktury 
jsou následující: 
 

3.1.1 Iterátor 
 
Tam, kde je potřeba přistupovat k seznamům prvků, engine využívá vlastní iterátor. Tento iterátor byl 
vytvořen s využitím šablon jazyka C++ tak, aby adaptace externího enginu byla co nejjednodušší a 
bezbolestná. Šablona iterátoru se skládá z jediného parametru a tím je struktura, případně objekt, ve 
kterém jsou uchovány informace o aktuálním prvku, na kterém se iterátor nachází. 
 
 template <class Structure> class StructureIterator ; 

 
Pro vytvoření tohoto iterátoru je v externí aplikaci třeba definovat jednu případně dvě funkce sloužící 
ke kopírování dat z objektu externího enginu do struktury, nad kterou je iterátor definován, a volitelně 
ještě druhou funkci zajišťující posun indexu aktuálního prvku na další. Pro identifikaci prvku objektu 
se totiž uvnitř iterátoru využívá celočíselný index, přičemž tento index je vždy předáván funkci pro 
získání dat. V případě, kdy je třeba index posouvat o hodnotu jinou než 1, je nutné definovat právě 
funkci pro posun indexu. Tyto funkce musí mít následující syntaxi: 
 
 // kopíruje prvek na pozici actualIndex z objektu iteratedObject do  

 // struktury target 

 void acquire(void *iteratedObject, int actualIndex , Structure *target) 

 // vrací index actualIndex + difference (umož ňuje skok i p řes více prvk ů 

 // v dop ředném i zp ětném sm ěru) v objektu iteratedObject 

 int move(void *iteratedObject, int actualIndex, in t difference) 

 



 

 
Konstruktor iterátoru pak vypadá následovně: 
 

 StructureIterator(void *iteratedObject,  

  void (*acquire)(void *, int, Structure *), 

  int actualIndex,  

  int (*move)(void *, int, int)) 

 
Argumenty vyjadřují objekt, nad kterým je iterace prováděna, ukazatel funkce pro kopírování dat do 
struktury, index aktuálního prvku a ukazatel funkce pro posun iterátoru na další prvek. Dva poslední 
argumenty jsou nepovinné. Implicitní hodnota parametru actualIndex je 0, při absenci definice funkce 
move je pak index prvku modifikován o požadovaný krok přičtením hodnoty kroku (může být i 
záporná pro zpětnou iteraci). Navržený iterátor implementuje operátory standardně viděné u iterátorů 
knihovny STL jazyka C++. 
 

 const StructureIterator operator++(int i); 

 StructureIterator operator--(); 

 const StructureIterator operator--(int i); 

 const Structure operator*(); 

 const Structure *operator->(); 

 bool operator==(StructureIterator compareTo); 

 bool operator!=(StructureIterator compareTo); 

 StructureIterator operator=(StructureIterator sour ce); 

 

3.1.2 Interpolující AVL strom 
 
Při implementaci skeletální animace do enginu jsem musel řešit problematiku uložení animačních dat. 
Uložení klíčových snímků skeletální animace totiž spočívá v přiřazení transformace časovému 
okamžiku, což je podobné přiřazení hodnoty klíči a evokuje použití mapy. Ta je ovšem pro uložení 
klíčových snímků nevhodná, protože v případě neexistence snímku v určitém čase je potřeba dohledat 
dva nejbližší klíčové snímky (jeden zprava, jeden zleva od aktuální pozice) a provést interpolaci. 
Právě dohledání dvou nejbližších snímků představuje v případě použití mapy problém. Další 
možností by mohlo být použití pole seřazeného podle času, ve kterém bude každý prvek obsahovat 
časové razítko a transformaci v tomto čase. Vyhledání dvou nejbližších klíčových snímku by pak 
spočívalo v sekvenčním prohledání pole a nalezení prvního prvku s časem vyšším než je hledaná 
hodnota. Prohledávání pole by ovšem bylo značně neefektivní při větším množství klíčových snímků. 
Proto padla volba na kombinaci mapy s možností vyhledání nejbližšího klíče a seřazeného pole. Pro 
mapovací funkci jsem zvolil AVL strom, což je samovyvažující binární strom. Díky samovyvažování 
stromu při vložení prvku nedochází k tomu, že by dvě sousední větve stromu měly větší rozdíl 
hloubky než 1. Tato vlastnost zajišťuje dostatečnou rychlost vyhledávání ve stromě. Vlastní 
implementace AVL stromu umožňuje při vyhledávání nalezení nejbližšího nižšího i nejbližšího 
vyššího klíče místo vyhledání přesné shody při použití již existujících algoritmů. Každý uzel tohoto 
stromu potom obsahuje pozici klíčového snímku v poli seřazeném podle času, ve kterém již jsou 
uloženy transformace. Obrázek 3.1 ilustruje strukturu interpolujícího AVL stromu a postup vyhledání 
klíčových snímků pro hodnotu 23. 

 



 

 
Obrázek 3.1: Postup vyhledání sousedních klíčových snímků pro hodnotu 23 

 
Aby byla možnost použít interpolující AVL strom i pro jiný účel než uložení klíčových snímků, bylo 
při implementaci poměrně hojně použito šablon. Parametrizovatelný je typ hodnoty přiřazený klíči, 
typ samotného klíče, funkce pro interpolaci dvou hodnot, funkce pro porovnání dvou klíčů a funkce 
pro výpočet koeficientu pro interpolaci dvou hodnot. Tento koeficient nabývá hodnot od 0 do 1 a 
vyjadřuje relativní vzdálenost od obou nejbližších klíčů. Implementovaná třída poskytuje metodu get 
pro získání interpolované hodnoty a set pro nastavení nového klíčového snímku. 

 

3.1.3 Skeleton structure 
 
Třída slouží pro uchování informace o návaznosti kloubů kostry, přičemž poskytovanými metodami 
značně ulehčuje procházení struktury kostry. Při vytváření třídy jsem si nekladl za cíl uložení 
transformací, protože to lze provést v rámci třídy SkeletonPose, proto zde žádné transformace 
uchovány nejsou a základní polohu kostry je tak třeba definovat použitím SkeletonStructure a 
SkeletonPose.  Každý z kloubů kostry zde má uložen identifikátor nadřazeného kloubu (pokud není, 
je nastavena hodnota -1), svůj vlastní identifikátor a volitelně název kloubu, jak je vidět na následující 
struktuře. 
 typedef struct 

 { 

   int jointId; 

   int parentJointId; 

   char *jointName; 

 } Joint; 

 

Vzhledem k tomu, že je zde uchováno větší množství kloubů, přišlo mi vhodné definovat nad nimi 
iterátor a umožnit s jejich pomocí procházet strukturu kostry. Zároveň jsem chtěl umožnit nejen 
procházení celé kostry, ale také libovolné části kostry vycházející z některého z kloubů. Například u 
modelu postavy by tak bylo možné neprocházet veškeré klouby kostry, ale také pouze ty, které v 
hierarchii leží například za ramenním kloubem (prošly by se pouze kosti ruky). Aby bylo možné 
takovou funkcionalitu implementovat, bylo nutné optimalizovat strukturu, ve které se klouby 
ukládají. Pro uchování dat kloubů jsem zvolil vektor, jehož prvky jsou speciálně uspořádány podle 
svého umístění v kostře. Ke každému z kloubů je navíc uchovávána položka definující počet 
následujících kloubů náležejících k aktuálnímu kloubu. Kdekoliv v rámci této vzdálenosti potom 



 

mohou ležet pouze klouby, které buď přímo nebo nepřímo navazují na stávající kloub. Toto řazení 
ilustruje obrázek 3.2. 

 
Obrázek 3.2: Princip uchování navazujících kloubů 

  
Pro získání iterátoru na prvek slouží metody begin a end. Ty mohou být volány buď bez parametru 
nebo s celočíselným parametrem vyjadřujícím identifikátor kloubu. Metody bez parametru vrací 
iterátor vůbec prvního respektive iterátor za poslední kloub. Pokud je zadán parametr pointId, vrací 
metoda begin iterátor na prvek náležející tomuto identifikátoru, metoda end pak iterátor za poslední 
prvek, který náleží do části kostry počínající v kloubu jointId. Volání metody begin a end s totožným 
jointId tedy umožní procházet část kostry s počátkem v tomto kloubu. 
 iterator<Joint> begin() const; 

 iterator<Joint> begin(int jointId) const; 

 iterator<Joint> end() const; 

 iterator<Joint> end(int jointId) const; 

 

Mezi dalšími metodami, které jsou v rámci struktury kostry definovány jsou addJoint pro přidání 
nového kloubu. Právě při přidávání nových kloubů dochází k řazení podle algoritmu, který byl výše 
nastíněn. Metoda getParent vrací identifikátor nadřazeného kloubu. 
 int addJoint(int jointId, int parentJointId, char *name); 

 int addJoint(int jointId, int parentJointId); 

 int getParent(int jointId); 

 

3.1.4 Skeleton pose 
 

Z potřeby uchovat buď aktuální nebo základní polohu kostry vznikla tato třída. Princip činnosti 
spočívá v mapování transformace na identifikátor kloubu zpravidla definovaného pomocí Skeleton 
structure. U každého kloubu je uchovávána informace o posunu kloubu, rotaci a identifikátor kloubu. 
 typedef struct 

 { 

   Quaternion *rotation; 

   CVector3D *position; 

   int jointId; 

 } JointTransformation; 

 

Není přitom nutné, aby byla uchována poloha kompletní kostry, ale, v návaznosti na iteraci pouze nad 
určitou částí struktury kostry, mohou být definovány pouze některé transformace. Nad polohou kostry 
je rovněž vytvořen iterátor, který umožňuje přístup ke všem definovaným transformacím pomocí 
metod begin a end. 
 iterator<JointTransformation> begin() const; 

 iterator<JointTransformation> end() const; 

 

Klíčovou funkcí třídy SkeletonPose je metoda blend, která zajišťuje interpolaci dvou poloh kostry. 
Toho je využíváno při animaci zajišťující plynulý přechod dvou skeletálních animací nebo při přepisu 
polohy kostry definované v předešlých vláknech animace za předpokladu, že dochází k překrytí 
několika skeletálních animací. 
 void blendPose(SkeletonPose pose, float factor); 
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Třída zastřešující uchování polohy kostry by se neobešla bez metod pro nastavování a získávání 
transformací jednotlivých kloubů. Jejich definice je poměrně všeříkající a proto připojuji pouze jejich 
definici. 
 void setTranslation(int jointId, CVector3D *positi on); 

 void setTranslation(int jointId, float *position);  

 void setRotation(int jointId, Quaternion *rotation ); 

 void setRotation(int jointId, float *rotation); 

 void setPose(int jointId, CVector3D *position, Qua ternion *rotation); 

 void setPose(int jointId, float *position, float * rotation); 

 int getPose(int jointId, CVector3D *position, Quat ernion *rotation); 

 

3.1.5 Keyframe list 
 

Speciálně pro uložení klíčových snímků byl vytvořen interpolující AVL strom, který již byl 
představen. Ten by sice umožňoval uložení kompletní skeletální animace pro celou kostru tak, že by 
hodnota klíčového snímku byla kompletní konfigurace kostry v příslušném časovém okamžiku. To 
však není nejvhodnější řešení, protože by musela být vytvořena poměrně komplexní interpolační 
funkce. Navíc v rámci úspory místa mohou být u klíčových snímků různé rozestupy pro každý 
z kloubů, tím by se řešení pouze přes iAVL strom podstatně zkomplikovalo. Z toho důvodu byla 
definována třída KeyframeList, která interpolující AVL strom využívá, ale tím způsobem, že je strom 
použit pro každý kloub kostry samostatně a pro každý z kloubů jsou navíc definovány dva tyto 
stromy, jeden pro posun a druhý pro rotaci. Vzhledem k tomu, že tato třída již umožňuje uložení 
kompletní konfigurace kostry v čase, je při získání transformací pro jistý okamžik využita třída 
SkeletonPose. Metoda pro získání konfigurace kostry má navíc dvě varianty. První z nich uloží 
konfiguraci kostry pro všechny klouby definované v rámci klíčových snímků, druhá vychází 
z iterátoru nad třídou SkeletonPose, který umožňuje procházení pouze určité části kostry vycházející 
z některého z kloubů. Metoda potom vrací konfiguraci kostry pouze pro klouby definované v rámci 
tohoto iterátoru. 
 int getPose(int time, SkeletonPose *pose); 

 int getPose(int time, SkeletonPose *pose,  

  iterator<Joint> begin,  

  iterator<Joint> end); 

 

Přítomny jsou samozřejmě i metody pro nastavovaní klíčových snímků umožňující naplnění třídy 
daty. Rozhraní těchto metod je poměrně intuitivní, proto je uvedu bez dalšího vysvětlení. 
 void setPose(int jointId, int time, float *positio n, float *rotation); 

 void setPose(int jointId, int time, CVector3D *pos ition, Quaternion *rotation); 

 void setPosition(int jointId, int time, CVector3D *position); 

 void setRotation(int jointId, int time, Quaternion  *rotation); 

 void setPosition(int jointId, int time, float *pos ition); 

 void setRotation(int jointId, int time, float *rot ation); 

 

Poslední důležitou metodou je loadMS3DAnimation, která načítá klíčové snímky ze souboru ve 
formátu .ms3d. Veškerá data nesouvisející s klíčovými snímky jako geometrie objektu, textury nebo 
také konfigurace kostry jsou při načítání přeskočena a uloženy jsou pouze transformace v klíčových 
snímcích. Parametry této metody jsou název souboru, omezení načítaného intervalu klíčových snímků 
na hodnoty od-do a struktura kostry pro zjištění mapování názvů kostí na jejich číselné identifikátory. 
Povinný je pouze první parametr, ostatní jsou volitelné. Při absenci posledního parametru struktury 
kostry jsou klouby automaticky číslovány od 0 po jednom v pořadí, v jakém jsou uloženy v souboru. 
 



 

 bool loadMS3DAnimation(char *filename,  

  unsigned long int start,  

  unsigned long int end,  

  SkeletonStructure *skeleton); 

 

3.1.6 Memory manager 
Pro usnadnění správy paměti v rámci enginu jsem vytvořil nástroj MemoryManager, jež zastřešuje 
alokaci paměti a automatizuje její uvolnění při ukončení aplikace, částečně tedy zastává funkci 
garbage collectoru známou z některých programovacích jazyků. Rozhraní tohoto manageru je 
následující: 
 class MemoryManager 

 { 

  // vrací ukazatel na nov ě alokovanou pam ěť, size je po čet  

  // alokovaných prvk ů 

  template<class DataType> DataType *alloc(int size ); 

  // provede uvoln ění pam ěti o velikosti size prvk ů od pozice prt  

  template<class DataType> void dealloc(DataType* p tr, int size); 

  void clear(); 

 } 

 

Funkce alloc a dealloc jsou parametrizovatelné šablonou DataType, podle toho, pro jaký datový typ 
chceme paměť alokovat případně nealokovat. Size zde udává velikost pole těchto datových typů 
(pokud potřebujeme paměť pro jediný prvek, použijeme 1). Při destrukci objektu je veškerá 
alokovaná paměť automaticky uvolněna. Tento správce paměti je využit u několika součástí 
animačního enginu, nevětší využití však najde u manipulátorů objektů, které slouží jako podpora 
načítání sekvencí animací z .xml a jsou blíže popsány v kapitole 3.5.1. Způsob použití alokátoru je 
následující: 
 #include <new> 

 #include “MemoryManager.h” 

 

 // alokace pam ěti 

 Animation *anim = memMgr->alloc<Animation>(1); 

 // vytvo ření instance objektu 

 anim = new (anim) Animation(); 

 

3.1.7 Databáze animací 
 

Nejedná se o databázi v pravém slova smyslu, jde spíše o skladiště, do kterého jsou za běhu programu 
ukládány animace. V momentální podobě sem lze přiřadit existující animace pod textový klíč a 
následně na základě tohoto klíče animaci zpětně získat. Data zde uložená nejsou perzistentní, takže je 
třeba při spuštění animace provést kompletní naplnění daty. Při dalším rozšiřováním animačního 
enginu by byl tento nástroj předmětem poměrně velkého vývoje, možným rozšířením je například 
uložení kompletního obsahu databáze a opětovné načtení všech dat. Tím by odpadala nutnost plnění 
databáze při každém spuštění, stačilo by místo toho pouze zadat databázi název souboru s daty, načež 
by byly načteny veškeré animace, samozřejmě i různých druhů. Další možností rozšíření závisející na 
možnosti uložení databáze do souboru by mohla být pokročilejší správa paměti. Při jejím začlenění 
by byla pouze část nejpoužívanějších animací uchovávána v operační paměti, zbytek animací by 
obsahoval informaci  o umístění animace v souboru na pevném disku a k načtení animace by došlo 
pouze při jejím vyžádání. 



 

3.2 Animovaný objekt 

Aby bylo možné vytvořit obecně použitelnou animaci přenositelnou mezi různými externími 
aplikacemi, je nutné definovat jednotné rozhraní pro komunikaci s animovanými objekty. Ovšem 
vzhledem k tomu, že každá animace má jiné požadavky na vstupní data, je třeba rozhraní navrhnout 
tak, aby nebylo nutné implementovat nad externím objektem metody k nimž nemá potřebná data. 
Nemá například význam, aby kamera (která se fyzicky z žádných primitiv neskládá) implementovala 
rozhraní pro skeletální animaci a podobně. Na druhou stranu je však nutné najít jistý průnik 
funkčnosti všech animovaných objektů pro sjednocení práce s těmito objety, zejména jejich jednotné 
uchování. Na základě nastíněných požadavků jsem navrhnul následující rozhraní: 

 
Obrázek 3.3: Struktura rozhraní definovaných nad animovaným objektem 

 
Každé konkrétní rozhraní pro práci s objektem vychází z BaseObject, které samo o sobě neprezentuje 
žádnou vlastnost animovaného objektu, ale je použito pro sjednocení přístupu k různým objektům, a 
to zejména pro uchovávání referencí na animovaný objekt uvnitř enginu. Rozhraní odvozená z 
BaseObject poté reprezentují určité transformovatelné vlastnosti, které odráží povahu daného 
rozhraní. Následuje popis některých možných rozhraní: 
 

3.2.1 Skeletal Object 
 
Představuje rozhraní skeletální animace, přes které dochází k načtení / nastavení pozice a hierarchie 
kostry v základní poloze (bind pose) a načtení / nastavení aktuální pozice animovaného objektu. Toto 
rozhraní neobsahuje metody pro přístup k vrcholům polygonové sítě, a tak veškeré možnosti 
transformace spočívají pouze ve změně polohy kostry. Samotná transformace polygonové sítě 
následně musí probíhat buď v rámci externího enginu (tato možnost zvolena kvůli možnosti 
hardwarové akcelerace transformací na grafické kartě) nebo prostřednictvím objektu, který 
implementuje rozhraní jak pro skeletální animaci, tak pro přímý přístup k vrcholům objektu. Objekty 
reprezentující polohu kostry a její hierarchickou strukturu byly popsány v kapitole 3.1. 

 
 class SkeletalObject : BaseObject{ 

  // vraci strukturu kostry (navaznost kloubu na se be) 



 

  SkeletonStructure *getSkeletonStructure(); 

  // vraci zakladni polohu kostry 

  SkeletonPose *getSkeletonPose(); 

  // nastavi strukturu kostry 

  void setSkeletonStructure(SkeletonStructure *stru cture); 

  // nastavi zakladni polohu kostry 

  void setSkeletonPose(SkeletonPose *pose); 

  // ziska aktualni transformovanou polohu kostry 

  SkeletonPose *getPose(); 

  // nastavi aktualni transformovanou polohu kostry  

  void setPose(SkeletonPose *pose); 

 }; 

 

3.2.2 Movable Object 
 
Pomocí tohoto rozhraní dochází ke čtení / změně pozice a rotace animovaného objektu, toho je 
možno využít zejména pro pohyb objektu po křivce nebo v případě ovládání pohybu animovaného 
objektu uživatelem, popřípadě umělou inteligencí. 
 
 class MovableObject : BaseObject{ 

  // ziska pozici objektu 

  void getPosition(float *position); 

  // nastavi pozici objektu 

  void setPosition(float *position); 

  // ziska rotaci objektu 

  void getRotation(float *rotation); 

  // nastavi rotaci objektu 

  void setRotation(float *rotation); 

  // ziska vektor urcujici vrch animovaného objektu  

  void getTopVector(float *top) = 0; 

  // ziska vektor urcujici predek objektu 

  void getFrontVector(float *front) = 0; 

 };  

 

3.2.3 Polygonal Object 
 
Rozhraní slouží k přímému přístupu k vrcholům polygonové sítě. V enginu je pro přístup využito 
principu iterátoru nad jednotlivými vrcholy, kdy každý vrchol obsahuje informace o svých 
souřadnicích v základní poloze, transformovaných souřadnicích, souřadnice normály v základní a 
transformované poloze,  údaje o navázání vrcholu na kostru a podle potřeby další údaje jako 
například texturovací souřadnice, identifikátor polygonu, ke kterému vrchol náleží apod. Popsané 
rozhraní je vhodné pro použití s veškerými animačními technikami umožňujícími transformaci 
polygonové sítě (Freeform deformation, morping, skeletalní animace, …). 
 
 typedef struct 

 { 

  float *bindCoords; 

  float *bindNormal; 

  float *coords; 

  float *normal; 

  int *boneIds; 

  float *boneWeights; 

  int boneCount; 



 

 } Vertex; 

 

 class PolygonalObject : BaseObject{ 

  // iterator na první vertex polygonalniho modelu 

  iterator<Vertex> begin(); 

  // iterator na poslední vertex polygonalniho mode lu 

  iterator<Vertex> end(); 

 };  

 

3.2.4 Textured Object 
 
K animaci na úrovni textur je možné využít právě tohoto rozhraní, jejími metodami jsou načtení a 
nastavení textury k objektu. V dnešní době jsou však většinou modely potaženy větším množstvím 
textur, proto musí být při komunikaci s rozhraním předán i údaj identifikující o kterou texturu se 
jedná. Možným rozšířením by mohlo být začlenění iterátoru nad pixely textury, nicméně vzhledem k 
tomu, že animační engine v aktuální verzi neobsahuje nástroje pro animaci textur, jedná se pouze o 
orientační návrh rozhraní. 
 
 class TexturedObject : BaseObject{ 

  // ziska texturu prirazenou identifikatoru textur eId 

  void *getTexture(int textureId); 

  // nastavi texturu s identifikatorem textureId 

  void setTexture(int textureId, void *texture); 

 }; 

 

3.2.5 Text Object 
 
U objektů, které jsou reprezentovány určitou textovou informací nebo textovou informaci obsahují 
může být požadavek na změnu tohoto atributu. Proto bylo navrženo rozhraní, které obsahuje metody 
pro získání a nastavení tohoto textu. Možné využití rozhraní by mohlo být při začlenění zobrazování 
titulků do samotné animace. 
 
 class TextObject : BaseObject{ 

  // ziska text prirazeny k objektu 

  char *getText(); 

  // nastavi text objektu 

  void setText(char *text); 

 }; 

 

3.2.6 User-defined interface 
 
Vzhledem k tomu, že navržená rozhraní nemusí zdaleka odpovídat potřebám externího enginu, a také 
vzhledem k možnosti libovolného přidávání nových animačních technik z externího enginu, lze v 
podstatě bez omezení definovat nové, vhodnější rozhraní.  Jedinou podmínkou je, že budou všechny 
vycházet ze třídy BaseObject. Jako příklad dodefinovaného rozhraní mohou být informace nutné pro 
inverzní kinematiku, obsahující definici limitů ohybů v kloubech, nebo informace užívané při 
dynamických animacích (aktuální rychlost, zrychlení, kinetická energie v kloubu apod.) 



 

 
Každý objekt externího enginu, který chce využívat možností animačního enginu musí 
implementovat 1-n těchto rozhraní, přičemž implementovaná rozhraní musí přesně odpovídat 
nárokům animace, která je nad těmito objekty aplikována. 
 

3.3 Struktura a definice animací  
 
Vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými animačními technikami by bylo složité vytvářet komplexní 
rozhraní enginu, které by umožňovalo veškeré animace jednotně ovládat, proto jsem se rozhodl najít 
pouze takový společný prvek, pomocí něhož by bylo možné z animací tvořit sekvence. Společným 
prvkem je samotné provedení animace, kde jsou podstatnými parametry čas animace a animovaný 
objekt, což vedlo k definici základní třídy s jedinou abstraktní metodou animate. Jejími atributy jsou 
objekt, který požadujeme animovat, a čas animace: 
 class AnimationBase{ 

  int animate(BaseObject *target, unsigned long int  *time)  

 } 

 

To vede k tomu, že samotná animace si musí uchovávat svůj stav, jež je ovládán převážně externí 
aplikací, popřípadě v rámci volání metody animate. 
 
Objekt, který má být animován musí implementovat taková rozhraní objektu, aby byl schopen 
poskytnout dané animaci veškeré potřebné informace o svém stavu, jak je již popsáno kapitole 3.2, 
minimálně však musí být potomkem třídy BaseObject. Druhý parametr metody, čas animace má dvojí 
význam. Jednak vyjadřuje samozřejmě čas animace a zároveň slouží jako návratová hodnota v 
případě, kdy animace dokončila svůj běh. Hodnota času, kterou metoda vrátí se tedy vypočte 
následovně: 
 time = time  pokud time <= delka_animace 

 time = time - delka_animace  pokud time > delka_an imace 

 
Ukončení animace signalizuje kromě změny hodnoty času animace také návratová hodnota metody, 
které může nabývat hodnoty OK v případě, kdy animace byla provedena a čas time nepřesahuje délku 
animace, END pokud čas přesahuje za délku animace, případně jinou hodnotu vyjadřující možný 
chybový stav.  
 
Vzhledem k faktu, že animace uchovává svůj stav sama, je možné uložit i referenci na animovaný 
objekt i čas interně v rámci definice animace. Toho je v rámci implementace enginu hojně využíváno, 
přičemž interně uložená data mají přednost před těmi, která jsou předávány v rámci metody animate. 
Ty enginové animace, u kterých to má význam definují metodu  
 void setAnimatedObject(AnimatedObjectBase *animate dObject); , 
která umožňuje přiřadit animaci cílový objekt, nad nímž má být provedena animace. Tento objekt má 
následně prioritu před hodnotou předanou v rámci parametru target metody animate. Podobně lze 
animaci lokálně přiřadit čas. Postup spolu s uvedením požadavků na takové přiřazení je uveden 
v kapitole 3.4. Přednost lokálních hodnot před parametry metody animate však není určující 
vlastností a v případě definice vlastní animace může být priorita atributů opačná, je však třeba na tuto 
funkcionalitu pamatovat při vytváření sekvencí.  



 

Využití navrženého rozhraní umožňuje díky své jednoduchosti vytvářet velmi komplexní typy 
animací, které lze rozdělit do několika kategorií. Všechny nastíněné druhy animací pak shodně 
implementují rozhraní definované v AnimationBase. 
 

3.3.1 Animační kontejnery 
Aby bylo možné skládání animací do sekvencí, je nutné mít v enginu nástroje, pomocí kterých toho 
bude docíleno. Právě tuto funkcionalitu plní kategorie animačních kontejnerů. Ty samozřejmě 
implementují rozhraní třídy AnimationBase, ale od ostatních animací se odlišují tím, že je do nich 
možno umístit libovolné množství objektů s rozhraním AnimationBase, tím pádem i jiné animační 
kontejnery. Tyto kontejnery je dále možné dělit do tří podkategorií: 

3.3.1.1 Sekvenční 

Dochází k postupnému přehrávání animací ve stejném pořadí, v jakém jsou uvnitř kontejneru 
vloženy, přičemž žádná z vnořených animací nemá definován okamžik, ve kterém má být přehrána, 
počátek přehrávání je určen pouze délkou animací předcházejících. Právě tady se nejvíce využije 
vlastnost metody animate se změnou hodnoty času po dokončení animace, tento změněný údaj poté 
vyjadřuje pozici v animaci následující animaci dokončené. Důležitou vlastností sekvenční animace 
implementované v animačním enginu je, že není uchovávána pozice naposledy přehrávané animace. 
Místo toho jsou prováděny všechny animace podle pořadí od začátku tak dlouho, pokud návratová 
hodnota metody animate nabývá hodnoty END. Důvod tohoto rozhodnutí je ten, že sekvenční 
kontejner může obsahovat jiné vnořené kontejnery, které se mohou s vykonáváním programu měnit, 
pokud by byla uchovávána pozice v sekvenčním kontejneru, možná změna vnořených animací by již 
nemohla být reflektována. Dalším důvodem je problém, který by nastal při restartování časovače 
animace. Spolu s tím by bylo třeba smazat i aktuální pozici v sekvenční animaci, což by bylo 
nepříjemné omezení uživatele enginu. Při použitém přístupu je však třeba dbát na fakt, že požadavek 
provedení animace může být volán i vícekrát. V případě, kdy vnořená animace má určitou délku a 
aktuální čas přesahuje její délku, lze pouze změnit hodnotu času a žádnou transformaci objektu 
neprovádět, ale v případě řídících animací je již situace horší. Ty mají zpravidla délku 0 a tak není 
možné určit, zda se má činnost spustit či nikoliv. Proto je třeba ty činnosti, které jsou kritické omezit 
na pouze jediné provedení, popřípadě definovat vlastní sekvenční kontejner s požadovanými 
vlastnostmi.  

3.3.1.2 Paralelní 

V jeden okamžik se přehrává 0 až n nezávislých animačních vláken. Jedná se v podstatě o analogii ke 
zvukovým stopám. V tomto případě je však třeba dbát velké opatrnosti na pořadí vnořených vláken, 
vyčíslování vláken v enginu probíhá postupně podle jejich pořadí a každé vlákno tím pádem 
transformuje objekt, který již byl ovlivněn všemi předcházejícími vlákny. Každému vláknu je možno 
přiřadit celočíselnou hodnotu, která určuje prioritu provádění, přičemž´vlákno s nejnižší přiřazenou 
hodnotou je prováděna nejdříve, vlákno s nejvyšší hodnotou nejpozději. Nižší číslo vlákna má tedy 
vyšší prioritu, ale je třeba dát pozor, že při transformaci objektu mají přednost animace provedené 
později, animovaný objekt totiž sám uchovává stav animace a pokud dojde ke změně stavu objektu 
některým z předešlých vláken, je možné, že vlákno vykonané později tento stav buď přepíše, nebo 
bude předešlou změnou stavu ovlivněno. K ukončení paralelní animace dochází až v okamžiku, kdy 
dokončilo svůj běh každé z vnořených vláken. 



 

3.3.1.3 Kombinace 

Je možné vytvořit kontejner kombinující obě předchozí vlastnosti, avšak u enginem definovaných 
animací se toho nevyužívá vzhledem k tomu, že je možno tyto kontejnery libovolně zanořovat. 
Význam podkategorie kombinace by byl tam, kde je třeba určitým způsobem provázat animace 
vnořené v paralelně přehrávaných sekvenčních vláknech. Toho je však možné docílit také použitím 
paralelní a sekvenční animace s vložením speciálních řídících animací, které budou popsány dále. 
 
Tyto animační kontejnery tvoří naprosto fundamentální součást animačního enginu a právě díky nim 
je možné tvořit velice komplexní animované sekvence. Navíc je možné využít kontejnerů i na jiné 
účely než samotnou animaci, například přehrávání zvuků k animaci nebo spouštění akcí enginu ve 
stanovený časový okamžik, stačí jen vytvořit rozhraní implementující metodu animate, o spuštění se 
už potom postará samotný kontejner. 

3.3.2 Modifikátory času 
Kategorie byla zavedena v rámci zjednodušení vytváření nových animací a k minimalizaci jejich 
komplexnosti. V rámci bakalářské práce jsem vytvořil skeletální animaci, která v sobě zahrnovala 
údaje o rychlosti přehrávání animace, počátku animace a jejím konci. To s sebou neslo nepříjemnou 
nutnost nastavovat tyto údaje v rámci každé animace zvlášť. Při použití v rámci enginu by tuto 
funkcionalitu (rychlost, počátek, konec) navíc musela implementovat každá animace, u které by to 
mělo smysl. Proto jsem se rozhodl definovat samostatnou kategorii transformující čas animace. 
Nejedná se však o pravidlo a stále je možné definovat vlastní animace obsahující tyto atributy. 
Specifickým prvkem modifikátoru času je, že v jejím rámci nedochází k transformaci animovaného 
objektu. Místo toho pouze obsahuje vnořenou animaci (samozřejmě se může jednat i o kontejner), pro 
níž transformuje lokální čas animace. Přístup vede k nárůstu komplexnosti animovaných sekvencí, 
protože kromě samotných animací je třeba vkládat modifikátory, ale výhoda v podobě zjednodušení 
definice nových animací je v tomto případě mnohem důležitější a žádanější. Rovněž kategorii 
modifikátorů času lze rozdělit na několik podkategorií: 

3.3.2.1 Modifikátor rychlosti 

Čas animace je násoben hodnotou rychlosti přehrávání a tato hodnota (lokální čas) je následně 
předána vnořené animaci. Při dokončení vnořené animace je pak třeba hodnotu lokálního času opět 
převést na hodnotu globálního času podělením rychlosti animace. 
 localTime = time * speed 

 innerAnimation.animate(object, localTime) 

 time = time  // pokud vno řená animace stále b ěží 

 time = localTime / speed  // pokud animace dob ěhla 

3.3.2.2 Modifikátor fáze 

Tento modifikátor slouží ke změně fáze. To znamená, že posune počátek animace o hodnotu offset 
někam do středu definovaného intervalu animace a po dojití na konec animace pokračuje od začátku 
až po offset. Možné využití je například při animaci chůze, ve velkém množství případů (při 
libovolném sudém počtu nohou) jsou totiž kroky protějších nohou fázově posunuty o určitou hodnotu, 
lze tak jednoduše definovat animaci pro jedinou nohu a stejnou animaci přehrát i pro protější nohu 
pouze posunutou o určitou hodnotu, je však při tom třeba brát ohled na to, zda definovaná animace 
vůbec lze zrcadlit i pro protější nohu. Čas vnořené animace lze v tomto případě vypočíst následovně: 
 localTime = time + offset 



 

 innerAnimation.animate(object, localTime) 

Pokud vnořená animace dokončila svůj běh a navrácená hodnota času nepřesahuje hodnotu offsetu, 
provede se animace znovu tímto časem 
 localTime = localTime  // localTime je p řesah p ředešlého spušt ění 

 innerAnimation.animate(object, localTime) 

 time = time 

V opačném případě vypočteme novou hodnotu času time 
 time = localTime – offset 

3.3.2.3 Časové omezení 

Umožňuje přehrání pouze určité časti vnořené animace, má specifikován čas počátku a konce, kdy 
čas vnořené animace je získán přičtením času počátku a je omezen časem konce. Této vlastnosti je 
možno s výhodou využít u skeletální animace, kdy definice různých druhů pohybu může být uložena 
v jediném souboru a jedné dlouhé animaci. Ta se načte v celku a následně se už přehrávají pouze její 
části. Výpočty jsou následující: 
 localTime = time + startTime 

Pokud localTime nepřesahuje konec animace 
 innerAnimation.animate(object, localTime) 

 time = time 

V opačném případě 
 time = time + startTime – endTime 

3.3.2.4 Cyklení animace 

Poměrně často používaným modifikátorem času pravděpodobně bude cyklení animace, slouží tam, 
kde složením několika opakování krátké animace, dostaneme výslednou animaci, která vypadá 
spojitě. Jedná se zejména o animaci chůze a pohybu obecně, který se vyznačuje periodicitou, avšak je 
třeba dbát na to, aby začátek a konec této krátké animace na sebe navazoval. V opačném  případě je 
třeba za animaci zařadit ještě interpolaci začátku a konce. Počet cyklů, které se mají provést může být 
buď pevně nastaven nebo je možno k cyklu zařadit ukončující podmínku, při existenci ukončující 
podmínky by však tato animace náležela už spíše do kategorie řídících animací. Podmínka může 
sloužit například k testování pozice animovaného objektu při chůzi a po dosažení určité pozice s 
cyklením přestat. V enginu je však standardně pouze animace s pevně stanoveným počtem iterací. 
Princip výpočtu pozice je analogický k přehrávání sekvenčního kontejneru, vnořená animace se 
provádí tolikrát, dokud provedený počet iterací nedosáhnul hodnoty požadovaného počtu iterací nebo 
pokud návratová hodnota metody animate nabývá hodnoty END. Výpočet lokálního času je 
následující: 
 localTime = time 

Poté v každé z iterací provádíme 
 innerAnimation.animate(object, localTime) 

 localTime = localTime // p řesah vrácený metodou animate 

Potom hodnota času po dokončení všech iterací 
 time = localTime 

Hodnota času pokud nebyly všechny iterace dokončeny 
 time = time 

3.3.3 Řídící animace 
Doposud definované kategorie animací sice již umožňují poměrně flexibilní práci s časováním 
animací, ale stále neumožňují spuštění animace v pevně stanovený okamžik (implicitně začíná každá 
enginová animace v čase 0, při umístění do sekvence je čas jejího spuštění ovlivněn pouze délkou 



 

předešlých animací) nebo dynamicky zasahovat do běhu animace. Právě z tohoto důvodu jsem 
definoval další kategorii řídících animací, do které lze zahrnout následující podkategorie: 

3.3.3.1 Bariéry 

Kvůli potřebě pozdržení spuštění animací byly zavedeny bariéry, které mají podobnou funkčnost jako 
bariéry z paralelního programování. Tato bariéra je v podobě animace implementující rozhraní 
AnimationBase zařazena do sekvenčního kontejneru a umožní spuštění následujících animací pouze v 
tom případě, kdy je odemčena, v opačném případě se provádění animací v tomto místě zastaví. 
Bariéry lze dále rozdělit na kategorie podle toho, zda lze ještě před spuštěním animace určit, kdy 
dojde k jejímu odemčena (statická) či nikoliv (dynamická). 

• Statická bariéra 
Tento druh bariéry je implicitně uzamčený a k jejímu odemčení dojde automaticky. Zpravidla 
po dosažení určitého časového okamžiku, nelze ji tedy odemknout zásahem zvenčí. Význam 
statické bariéry je zejména v umožnění spuštění animace v přesně definovaný okamžik. 
Pokud například potřebujeme spustit některou animaci v čase 50 sekund, vytvoříme 
sekvenční kontejner, do kterého na pozici před naši animaci vložíme bariéru s daným časem 
odemčení. Se spuštěním následující animace se poté vyčká až do dosažení tohoto času. Před 
samotnou bariérou mohou být v sekvenčním kontejneru samozřejmě umístěny i další 
animace, z toho důvodu může nastat situace, že animace následující bariéře může být 
spuštěna později než v požadovaném čase, a to v případě, kdy souhrnná délka animací 
předcházejících bariéře přesahuje čas jejího odemčení. Nikdy se ale nestane, že by byla 
animace následující za bariérou spuštěna dříve než je požadováno. 

 

• Dynamická bariéra se současným přístupem 
V případě, kdy je potřeba synchronizovat animace umístěné v různých vláknech paralelního 
kontejneru (i různých kontejnerů) připadá v úvahu použití dynamických synchronizačních 
bariér, pomocí nichž lze zařídit současné spouštění animací. Bariéra je v tomto případě 
implicitně uzamčena, takže vlákna obsahující totožnou bariéru jsou pozastavena do té doby, 
dokud není bariéry dosaženo ve všech vláknech. Dosažení bariéry ve vlákně je v podstatě 
ekvivalentem odemčení bariéry, ovšem jedná se pouze o částečné odemčení, protože k 
úplnému odemčení je třeba všech vláken. Implementaci takové bariéry nastiňuje obrázek 3.1. 
Rozhraní třídy AnimationBase zde implementuje třída UnlockingAnimation, která má interně 
uloženo vlastní identifikační číslo a okamžik odemknutí. Okamžik odemknutí slouží kvůli 
opakované kompletní procházení sekvenčním kontejnerem, je tak možno při dalších 
animačních průchodech možno určit kdy došlo k odemčení. Identifikační číslo slouží jako 
parametr metody unlock, kterou dochází ke komunikaci se skutečným zámkem 
SynchronizationLock. Ten obsahuje seznam synchronizovaných vláken a seznam vláken, 
které již provedly odemčení. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Obrázek 3.1: Princip zámku se současným přístupem 

 

• Dynamická bariéra s výlučným přístupem 
Výlučné spuštění animací znemožňuje běh animace v kritických sekcích (část, která má být 
přehrána výlučně) ve vláknech obsahujících příslušnou bariéru, pokud se některé z vláken již 
nachází v kritické sekci, tzn. drží zámek bariéry. Tato bariéra se na rozdíl od synchronizační 
bariéry skládá ze dvou částí, a to uzamykací LockingAnimation a odemykací 
UnlockingAnimation, které komunikují se zámkem CriticalSectionLock metodami lock a 
unlock s parametrem identifikačního čísla vlákna. Zámek udržuje identifikátor aktuálního 
vlastníka zámku a aktuální pořadí žadatelů  o uzamčení. Při použití výlučného přístupu je 
třeba dbát na to, aby uzamčená bariéra také byla po provedení kritické sekce odemčena a 
zamezit vzniku deadlocků.  

 
Obrázek 3.2: Princip zámku s výlučným přístupem 

 
Vzhledem k tomu, že stav uzamčení zámku, identifikace uzamykajícího vlákna a čas odemčení 
(uzamčení) se musí uchovávat v rámci animačního objektu bariéry, s tím mohou souviset problémy v 
případě, kdy je celá animace restartována nebo je jinak měněn animační čas. Další problém může 
představovat fakt, že vlákna ve skutečnosti neběží paralelně, ale jsou prováděny podle priority. Proto 
může mezi odemčením bariéry, případným opětovným uzamčením a provedením animace uběhnout 



 

určitý čas. Eliminace tohoto prodlení by vyžadovala vytvoření plánovače úloh, ale nároky na engine v 
prozatímní podobě nebyly tak přísné, že by bylo nutné tuto problematiku řešit do takové hloubky jak 
je nastíněno. Nicméně doporučuji vlákna, mezi nimiž dochází k synchronizaci, umisťovat co nejblíže 
k sobě. 

3.3.3.2 Větvení animačního běhu 

Neodmyslitelnou součástí běžných programovacích jazyků jsou příkazy pro větvení toku programu. 
Podobné funkcionality lze dosáhnout i v rámci animačního enginu, a to vytvořením speciálních 
animaci, jež budou v rámci svého vykonání testovat hodnotu určité proměnné a na základě toho 
provést animace přiřazené jednotlivým větvím, můžou to být: 

• if – then – else 

• while 

• for 

• switch 
Tyto animace nejsou součástí enginu, jejich případná implementace je na uživateli enginu. Kategorie 
je zmíněna spíše pro nastínění možností enginu. Praktická možnost využití větvení může být 
například pro detekci restartu animace a následném odemknutí všech existujících bariér. Princip 
takové detekce by mohl spočívat v tom, že se bude při každém průchodu podmínkou kontrolovat, zda 
byl ukazatel času nižší, než je v aktuálním průchodu. Pokud je aktuální čas nižší, přejde se k 
provedení sekvenčního kontejneru obsahujícího bloky, které provádí změnu nastavení bariér. Taková 
podmínka by samozřejmě měla být provedena ještě před spuštěním ostatních animací.  
Použití větvení animačního běhu  má však jeden potencionální problém, a to při náhlém přepnutí 
výsledku podmínky. Pokud se již nějakou dobu vykonává jedna větev a v následujícím provádění 
animace se začne vykonávat druhá, dojde k prudké změně animace. 
 

3.3.4 Transformační animace 
 
Zatím byly definovány pouze prvky sloužící převážně k časovému rozložení animací. Pro 
kompletnost enginu je třeba definovat ještě animace zajišťující samotnou transformaci zobrazované 
scény. Vzhledem k návrhu enginu by nemělo být problémem implementovat v podstatě libovolnou 
animaci, stačí když si tato animace bude svůj stav uchovávat a bude parametrizovatelná časem a 
animovaným objektem, který bude splňovat určité nároky na rozhraní kladené animací. Základní 
verze enginu implementuje pouze některé z dále nastíněných animací, uvedení těch, které nejsou 
implementovány slouží spíše jako návrh na možnou funkcionalitu. 

3.3.4.1 Skeletální animace 

Primární animační technikou, kterou se engine zabývá je skeletální animace, princip algoritmu již byl 
prezentován v kapitole 2.4. Vzhledem k tomu, že se skeletální animace používá především pro 
animaci pohybu postav, vznikla, jako nadstavba klasické přímé kinematiky využívající předem 
známých klíčových snímků, spousta algoritmů, které činí skeletální animaci interaktivní ať už 
použitím inverzní kinematiky nebo zavedením dynamických prvků. Proto je kategorie skeletální 
animace dále dělena: 

• Přímá kinematika 



 

Přímá kinematika je v podstatě pouze nastavení polohy objektu na základě předem známých 
klíčových snímků. I přesto je tato technika skeletální animace využita hned ve třech 
podobách: 
� Klíčové snímky 

Všechny klíčové snímky se nacházejí ve třídě KeyframeList a odtud se získává i poloha 
kostry v čase bez jakékoliv další transformace. Tato technika je implementována ve třídě 
SkeletalAnimation. 

 
� Interpolace polohy 

Další variantou přímé kinematiky je interpolace polohy. Technika slouží k interpolaci 
dvou poloh kostry definovaných objektem SkeletonPose. To je vhodné pro zajištění 
plynulého přechodu mezi dvěma skeletálními animacemi, kdy krajní klíčové snímky 
nejsou navzájem návazné. Kromě počáteční a cílové polohy vyžaduje implementace této 
techniky ještě dobu, za jakou má být interpolace dokončena. Implementaci lze nalézt 
v třídě PoseInterpolation. 
 

� Interpolace klíčových snímků 
Další možnou variací je interpolace klíčových snímků. Jedná se o rozšíření techniky 
interpolace polohy, pouze s tím rozdílem, že jsou interpolovány celé animované 
sekvence místo poloh kostry. V principu metoda pracuje tak, že jsou obě interpolované 
animace přehrávány, ale polohy, které jsou z těchto animací získány jsou poté 
interpolovány, přičemž lze specifikovat počáteční a koncový poměr vah animací. Při 
animaci navíc dochází k časovému přizpůsobení (délky sekvencí jsou srovnány). Jako 
příklad by mohly posloužit animace chůze a běhu, pomocí nichž chceme získat 
pomalejší běh. Toho můžeme dosáhnout tím, že interpolujeme tyto animace 
s počátečním i koncovým poměrem váhy s hodnotou například 0,5. Pokud navíc bude 
třeba vytvořit plynulý přechod běhu do chůze s tím, že se během tohoto přechodu udělá 
jeden krok, jsou tyto animace interpolovány s hodnotami vah 1 a 0. Aktuální verze 
enginu tuto techniku nepodporuje. 

 

• Inverzní kinematika 
Metoda inverzní kinematiky v enginu momentálně implementovaná není, ale jedná se o jedno 
z pravděpodobných budoucích rozšíření. Implementaci algoritmů inverzní kinematiky lze 
zahrnout buď do třídy SkeletalPose a tím by mohla být snadno modifikována aktuální poloha 
animovaného objektu nebo v rámci samotné animace. Při využití inverzní kinematiky ale 
bude třeba rozšířit požadavky na rozhraní animovaného objektu. Sofistikovanější metody 
inverzní kinematiky vyžadují totiž definici limitních úhlů pro každý z kloubů a právě o tyto 
údaje by se rozhraní rozšířilo. Dále je třeba vyřešit způsob zadání pozice koncového efektoru. 
Ten může být zadán buď v rámci animovaného objektu a tím pádem by se rozhraní muselo 
dále rozšiřovat nebo pouze prostřednictvím metody objektu implementujícího inverzní 
kinematiku a potom by byla potřeba obsluha externím engine. 

 

• Dynamika 
Dynamika v kontextu skeletální animace zpravidla znamená začlenění výpočtů kinetické 
energie do transformace kostry. Ke každému z kloubů kostry tak přibývají další parametry 
nutné pro uchování a je tak nutné dále rozšiřovat rozhraní objektu. Kinetická energie kloubu 



 

pak má vliv na jeho výslednou polohu. Pro dosažení dynamiky scény se dnes hojně využívají 
fyzikální enginy, při potřebě jejich použití je možné buď fyzikální engine spouštět nezávisle 
na animačním engine nebo napsat nástroje umožňující spouštění akcí fyzikálního enginu přes 
animační engine. 

• Procedurální animace 
Procedurální animace je de facto rozšířením přímé kinematiky s tím rozdílem, že se 
nevyužívá klíčových snímků, ale poloha kostry v čase se generuje na základě algoritmu. 
Vhodným využitím procedurální animace může být například animace chůze, u které 
vyžadujeme aby se přizpůsobovala například sklonu terénu nebo váze, kterou musí avatar 
nést. Při potřebě začlenění této metody je opět třeba implementovat metodu animate rozhraní 
AniationBase a dále provést rozhodnutí, zda si parametry pro procedurální animaci ponese 
animovaný objekt v sobě a tím pádem je potřeba v rozhraní animovaného objektu 
implementovat metody pro jejich získání nebo bude tato procedurální animace ovládaná 
externě enginem, případně bude možné animaci přidat callback metodu, pomocí níž si 
animace sama požádá o parametry s kterými má vypočítat polohu kostry. 

 

• Kombinace 
Často je třeba v rámci skeletální animace kombinovat některé z představených technik. 
Například využití inverzní kinematiky často předchází transformace kostry do požadované 
polohy pomocí přímé kinematiky a až následně je poloha kostry pozměněna tak, aby koncové 
efektory dosahovaly požadované polohy. Dalším příkladem může být kombinace dynamiky a 
procedurální animace, kterou umožňuje Euphoria engine firmy Natural Motion. Tento engine 
spolupracuje s fyzikálním enginem a snaží se simulovat reálné chování postav zatímco 
fyzikální engine zajišťuje dynamickou část animace. Kombinace technik je snadno 
realizovatelná použitím paralelního kontejneru, je však přitom třeba dávat pozor na pořadí 
těchto animací ve vláknech. 

 
Metody skeletální animace implementované v enginu netransformují přímo vrcholy polygonové sítě, 
ale místo toho pouze nastavují animovanému objektu polohu kostry a vyžadují u animovaného 
objektu implementované rozhraní SkeletalObject. Toto rozhodnutí bylo učiněno kvůli výpočetním 
možnostem moderních grafických karet, kterých je možno využít k transformaci vrcholů při skeletální 
animaci. Transformace vrcholů je tedy v rukou uživatele enginu a je na jeho uvážení, zda použije 
hardwarové akcelerace. Přesto jsem se ale rozhodnul přidat do enginu animaci, která provede 
transformaci polygonové sítě a autor externího enginu jí může libovolně využívat, ovšem musí počítat 
s tím, že veškeré výpočty jsou prováděny na procesoru. Implementace s využitím hardwarové 
akcelerace by byla poměrně komplikovaná vzhledem k tomu, že přístup k vrcholům objektu je řešen 
iterátorem a navíc možnost načíst transformované vrcholy z vykreslovacího řetězce grafické karty je 
podporována až u novějšího grafického hardware a API využívajících jejich výpočetního výkonu. 
K transformaci polygonové sítě slouží animace SkeletalMeshTransformation, která při zařazení do 
animačních stop načte aktuální polohu kostry, jež je nastavena u animovaného objektu a poté 
transformuje vrcholy objektu. Je však nutné, aby tato transformace byla zařazena za všechny 
skeletální animace definované nad tímto objektem. Každá ze skeletálních animací navíc umožňuje 
transformaci pouze určité části kostry vycházející z jednoho z kloubů, princip je popsán u třídy 
SkeletonStructure. Důvodem je možnost spojení několika animací, kde každá obsluhuje pouze část 
těla. Například pro animaci obličejových partií se dnes hojně využívá možností skeletální animace a 
ta je povětšinou definována samostatně. 



 

3.3.4.2 Morphing 

Žádnou z metod interpolace povrchu v současné verzi animační engine neposkytuje, v případě 
implementace by bylo možné použít rozhraní PolygonalObject, které poskytuje iterátor nad vrcholy 
polygonové sítě. Při implementaci metody by pravděpodobně musel mít objekt provádějící tuto 
animaci definovány dvě polygonové sítě, a to počáteční a cílovou, které by se v rámci metody 
animate interpolovaly a následně namapovaly na vrcholy animovaného objektu. Při použití rozhraní 
PolygonalObject animovaného objektu by však muselo být možné mapovat vrcholy aktuální 
polygonové sítě (získaného interpolací krajních poloh) a animovaného objektu jednoznačně v poměru 
1:1, tzn. každý vrchol by měl svůj cíl v animovaném objektu, přičemž  by ještě muselo být zachováno 
pořadí vrcholů. Byla by možnost mapovat i aktuální tvar pouze na část polygonové sítě animovaného 
objektu, ale seznam transformovaných vrcholů by pak musel být jednoznačně definován. Takové 
mapování by bylo možné použít u animace obličeje, kde se zpravidla počet vrcholů v obličeji nemění. 
Ty jsou místo toho pouze přesunuty tak, aby dosahovaly požadovaného výrazu. Pokud je při 
interpolaci povrchu třeba vrcholy aktuální polygonové sítě animace dynamicky namapovat na vrcholy 
cílového modelu, bude pravděpodobně třeba buď iterátor vrcholů rozšířit o seznam polygonů, ke 
kterým vrchol náleží, popřípadě definovat nový iterátor nad polygony, který bude obsahovat 
informace o sousednosti polygonů. Při transformaci polygonové sítě animovaného modelu je třeba 
dbát na pořadí provádění animací, za všech okolností musí být morphing proveden dříve, než 
jakákoliv z ostatních metod, které transformují vrcholy polygonové sítě, protože souřadnice zdrojové 
i cílové polygonové sítě jsou přizpůsobeny základní poloze animovaného modelu. Při morfingu 
modelu, jehož vrcholy již byly transformovány by pak došlo k posunutí morfované části pryč. Při 
větších změnách polygonové sítě pomocí morphingu je třeba dát pozor i na opačnou kombinaci, je 
třeba mít na paměti, že polygonová síť musí i po interpolaci povrchu kopírovat svoji kostru, pokud 
tomu tak není, budou výsledky nepřesné. 
 

3.3.4.3 Deformace polygonové sítě 

Při potřebě modifikace polygonální sítě cílového objektu na základě určitých pravidel je možné 
využít technik volné deformace. Taková animace by šla snadno implementovat při využití objektu 
s implementovaným rozhraním PolygonalObject, je však třeba brát v úvahu fakt, že s tímto rozhraní 
lze měnit pouze pozice vrcholů polygonů, pokud by bylo třeba vytvářet nebo odebírat polygony, je 
nutné navrhnout nové rozhraní umožňující tuto funkcionalitu. Pokud by měly být atributy deformace 
parametrizovatelné, je možné buď definovat nové rozhraní pro animovaný objekt nebo přidat animaci 
metody, jimiž bude externí engine deformaci ovládat, popřípadě zaregistrovat animaci callback 
funkci. Při použití této techniky s metodou skeletální animace je třeba provést deformaci až po 
dokončení transformace polygonové sítě skeletální animací. Podobně jako v případě morphingu by 
totiž transformací před aplikací skeletální animace pravděpodobně došlo k odpoutání modelu od jeho 
kostry. 
 

3.3.4.4 Animace textur 

Často je třeba animovat objekt na úrovni textur a specielně z tohoto důvodu vznikla definice rozhraní 
TexturedObject. Rozhraní počítá s existencí více textur definovaných u modelu, ty jsou rozlišeny 
celočíselným identifikátorem. Vzhledem k tomu, že animační engine neprovádí vykreslování modelů 
ani si neklade za cíl diktovat tvůrci externího enginu formát uložení animovaných textur, je s texturou 



 

nakládáno jako s ukazatelem void *, přičemž definice objektu pro načítání a uložení animované 
textury je v rukou uživatele enginu. Tento objekt pro manipulaci s animovanými texturami musí 
implementovat následující rozhraní. 
  
 class AnimatedTexture{ 

  // time je čas animace, texture je void ukazatel na texturu 

  int getTexture(double time, void **texture); 

 } 

 
V aktuální verzi však není animace textur implementována, ale pravděpodobně se v některé z dalších 
verzí objeví.  
 

3.3.4.5 Posun objektu scénou 

Poměrně běžnou animací je pohyb objektu scénou, to engine umožňuje za pomoci rozhraní 
MovableObject animovaného objektu. Rozhraní obsahuje metody pro získání nebo nastavení pozice a 
rotace objektu, přičemž se předpokládá že se jedná o globální souřadnice objektu ve scéně a ve 
stejných souřadnicích musí potom být i souřadnice předané animaci jako její parametry. Pokud by 
byla potřeba definovat relativní pohyb od aktuální pozice objektu, je třeba přidat metody umožňující 
tuto činnost do rozhraní objektu nebo pro tento účel využít transformace kořene kostry skeletálního 
objektu. Pravděpodobně nejpoužívanější animací pro posun objektu scénou bude pravděpodobně 
pohyb po křivce, to engine umožňuje v několika variantách, a to nastavení pouze pozice objektu na 
základě pozice na křivce nebo nastavení pozice a rotace získané z pozice na křivce a aktuální hodnoty 
její tečny, případně nastavení pouze rotace objektu. Všechny animace posunu v enginu využívají 
Hermitovské kubiky pro snadnost nastavení a interpolační typ křivky. 
 

3.3.4.6 Prázdná animace 

Poměrně sporné je začlenění prázdné animace do kategorie transformačních animací, jedná se totiž 
v podstatě o uspání běhu animace na určitou, předem známou, dobu, analogicky k příkazu sleep 
z většiny běžných programovacích jazyků. Spornost spočívá v tom, že tato animace by mohla být 
začleněna také do kategorie modifikátorů času nebo řídících animací vzhledem k tomu, že animovaný 
objekt vůbec netransformuje. Kategorii modifikátorů času jsem definoval tak, že upravují hodnotu 
času pro jiné, vnořené animace, což se zde neděje. Oproti tomu kategorie řídících animací byla 
založena na definici uzamčených bariér, o kterou se v podstatě také nejedná. Proto jsem se rozhodl 
přiřadit animaci právě sem. Význam této animace je však pouze v pozastavení animované sekvence 
na určitou dobu.  
 

3.3.4.7 Ostatní 

Do kategorie ostatních lze zařadit v podstatě všechny další animace, které nepatří do předešlých 
kategorií, ale určitým způsobem transformují stav scény, popřípadě objektů externího enginu. Jako 
příklad lze uvést triggery (kód provádějící změny v externím enginu spuštěný metodou animate), 
které umožňují například provést spuštění zvuku nebo zobrazení titulků k aktuální animaci. Dále se 
může jednat o jiné, v předešlých kategoriích neprezentované animační techniky jako například 
simulace. Simulace v rámci animačního enginu může znamenat simulaci svalstva, které rozpohybuje 



 

model postavy nebo i simulace deformací objektů, to však zřejmě bude spíše úkolem fyzikálního 
enginu. Jako poslední příklad ostatních druhů animace uvedu částicové efekty, které jsou často 
nedílnou součástí animovaných sekvencí, a proto je žádoucí vytvořit rozhraní, které umožní tyto 
systémy zapojit do animačního enginu. Částicový systém by potom zřejmě musel implementovat 
rozhraní MovableObject tak, aby s tímto systémem bylo možno pohybovat po scéně a k tomu by 
přibylo rozhraní umožňující nastavení rychlosti, četnosti apod. Následně by bylo třeba vytvořit 
animaci ovládající tyto čističové systémy. 
 
Ne všechny z představených animací jsou momentálně implementovány, jedná se spíše o nastínění 
možností enginu. Seznam prezentovaných kategorií není v žádném případě konečný a při potřebě je 
možně vymyslet úplně nové druhy animací, které plně využijí potenciálu enginu. Jediným omezením 
na animace používané v animačním enginu zůstává nutnost implementace rozhraní (dědění) třídy 
AnimationBase. 

3.4 Práce s časem v enginu 
Jak bylo představeno v kapitole 3.3, řízení času animace probíhá přes parametr metody animate. U 
některých enginových animací je však možnost dosáhnout časové nezávislosti animace 
prostřednictvím metody  
 void setTimer(AnimationTimerBase *timer); 

, kde AnimationTimerBase představuje rozhraní navržené pro práci s časovačem. Toto rozhraní má 
následující podobu: 
 class AnimationTimerBase 

 { 

  unsigned long int getTime(); 

 }; 

 
Jedinou požadovanou metodou zde je metoda getTime, která vrací aktuální čas časovače 
v milisekundách. Vytvoření vlastního časovače pak spočívá pouze v dědění třídy 
AnimationTimerBase a implementaci metody getTime. Při přiřazení časovače k animaci definované 
v rámci enginu dojde k upřednostnění tohoto časovače před parametrem time metody animate. Právě 
díky této funkcionalitě se animace stává časově nezávislou. Přináší to však určitá úskalí spojená 
například s restartem animace. Pokud dojde k restartu spuštěné animace, je třeba, pokud je to žádoucí, 
provést také restart časovačů, které jsou přiřazeny přehrávaným animacím. Nejčastějším využitím 
přiřazení časovače animaci bude pravděpodobně při použití paralelního kontejneru, který obsahuje 
veškeré přehrávané animace. Tato kořenová animace pak bude automaticky získávat časový údaj 
z časovače a dále distribuovat aktuální hodnotu času všem svým vnořeným animacím, které již žádný 
časovač ve většině případů nebudou potřebovat. V rámci externího enginu potom postačí už jen volat 
metodu animate této kořenové animace s hodnotou času NULL. V rámci enginu byly definovány dvě 
implementace časovače, jedním je AnimationTimer. Jedná se o klasický časovač s přesností na 
milisekundy, který je možný ovládat metodami start, stop a restart. Druhým časovačem je 
AnimationTimerPrecomputed, ten vychází časovače AnimationTimer, oproti němu ale obsahuje 
metodu computeTime, jejímž účelem je vypočítat aktuální čas a uložit jej do interní proměnné. Tato 
předpočítaná hodnota času je následně vrácena při volání metody getTime, důvodem pro zavedení 
upraveného časovače byl požadavek, aby všechny animace využívající časovače byly animovány se 
stejným časem, pokud by byla použita základní varianta, aktuální čas by se v jednotlivých animacích 



 

lišil o čas strávený jejich prováděním. Proto je u tohoto časovače při každé iteraci vykreslování scény 
nutné nejdříve provést přepočítání času a následně spustit veškeré animace. 
 

3.5 Načítání animovaných sekvencí 
 
Pro načítání animovaných sekvencí jsem zvolil formát xml pro jeho snadnou čitelnost a 
editovatelnost. Vzhledem k tomu, že samotný animační engine umožňuje definici nových typů 
animací bylo třeba navrhnout načítání z xml souboru tak, aby i zde bylo možné nové animace snadno 
začlenit. Na základě tohoto požadavku bylo potřeba přizpůsobit definici elementů xml souboru a také 
definovat rozhraní, které přijme a zpracuje parametry získané z xml souboru. DTD navržené struktury 
xml souboru pak vypadá následovně: 
 <!ELEMENT animation_root (animation*)> 

 <!ELEMENT animation  (argument*, animation*, refer ence*)> 

 <!ELEMENT argument (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT reference EMPTY> 

 

 <!ATTLIST animation type CDATA #REQUIRED> 

 <!ATTLIST animation name CDATA #IMPLIED> 

 <!ATTLIST animation target CDATA #IMPLIED> 

 <!ATTLIST argument name CDATA #REQUIRED> 

 <!ATTLIST reference source CDATA #REQUIRED> 

 
Nejpodstatnějším je element animate, což je některá z animací definovaná v enginu. O kterou animaci 
se jedná udává povinný atribut type, volitelnými atributy jsou name reprezentující libovolný textový 
identifikátor přiřazený k animaci a target, což je textový identifikátor objektu, jež má být animován. 
Atributy specifické ke konkrétnímu typu animace jsou uloženy v elementu attribute, který obsahuje 
povinný atribut name indikující název atributu animace a jeho hodnota je uložena v textové podobě 
uvnitř elementu attribute. Při vícenásobném použití identické animace je možné využít elementu 
reference, který na místo výskytu tohoto elementu vloží odkaz na animaci přiřazenou pod 
identifikátorem definovaným v atributu source. Element animate následně může obsahovat libovolný 
počet vnořených elementů animation a reference (také attribute), ovšem toho je možné využít pouze 
tam, kde lze do animace vnořit jiné animace, například u kontejnerů nebo modifikátor času, ale u toho 
má logicky význam pouze jeden takový vnořený element. Všechny definice elementů jsou nakonec 
obaleny elementem animation_root. 
 

3.5.1 Animation manupulator 
 
Pro podporu načítání animací ze souboru bylo vytvořeno rozhraní AnimationManipulator, jeho 
úkolem je zpracování dat získaných z xml souboru. Při potřebě využití vestavěného loaderu je nutné 
pro každý typ animace použitý v xml souboru třeba definovat samostatný manipulátor, ten lze 
vytvořit děděním ze třídy AnimationManipulatorBase a implementací metody create. 
 
 class AnimationManipulatorBase 

 { 

  AnimationBase *create(AnimatedObjectBase *target,   

   map<string, string> keyArgs,  



 

   vector<AnimationBase *> innerAnimation); 

 } 

 
Návrh této metody kopíruje vlastnosti elementu animation definovaného pro vstupní xml soubor. 
První argument target metody create odpovídá objektu, který má být animován, nyní již převeden 
z textového identifikátoru na referenci objektu (pokud není target u animace definován, je předána 
hodnota NULL), druhým argumentem je seznam elementů attribute vnořených animaci ve formě 
mapy, jejímiž klíči jsou hodnoty atributu name elementu attribute a přiřazenými hodnotami textový 
obsah elementu attribute. Posledním argumentem je seznam referencí na animace definovaných 
uvnitř aktuální animace. Při jakékoliv chybě při vytváření animace v manipulátoru je očekávána 
návratová hodnota NULL, a to ať už při chybě při alokaci paměti, chybných atributech nebo chybném 
množství vnořených animací. Veškerá správa paměti spojená s její alokací při vytváření nových 
animací je ponechána výhradně v režii alokátoru a očekává se, že alokátor při ukončení veškerou 
alokovanou paměť opět uvolní. U animací definovaných standardně v engine je pro tyto účely použit 
MemoryManager definovaný v kapitole 3.1.6. 
 

3.5.2 XML loader 
Pro načítání animací z xml souboru s uvedeným formátem slouží třída XMLLoader, ta pro svou 
činnost využívá databáze animace (AnimationDatabase) a manipulátorů. Definice rozhraní metody 
XMLLoader je následující: 
 class XMLLoader 

 { 

  // constructor 

  XMLLoader(AnimationDatabase *database,  

   AnimatedObjectBase *(*objectDb)(char *)); 

  // registrace manipulátoru pro typ typeName 

  void registerManipulator(std::string &typeName, 

   AnimationManipulatorBase *manipulator); 

  // na čtení animací ze souboru fileName 

  int loadXML(std::string &fileName); 

 } 

 

Při vytváření instance XMLLoaderu je třeba jako parametr předat referenci na databázi animací a 
callback metodu pro získání reference na animovaný objekt na základě jeho textového identifikátoru. 
Databáze slouží jako zásobník animací, do kterého se pod textový identifikátor přiřazují existující 
animace, přičemž ještě před načítáním souboru může databáze obsahovat libovolné množství 
přiřazených animací. Tyto dříve definované animace lze poté využívat i v elementu reference v 
souboru, který bude dále načítán. Je však třeba dávat pozor na přepisování animací v databázi, pokud 
by totiž existovaly dvě animace s totožným textovým identifikátorem, je původní ukazatel na animaci 
přepsán novým ukazatelem. Při opatrnosti s pojmenováním animací je možné do jedné databáze 
provést načtení více animačních xml souborů. Důležitou věcí, kterou je třeba zmínit, je, že při načtení 
animací do databáze ještě není automaticky zajištěno jejich přehrávání. Po načtení je nutné z databáze 
získat tu animaci, která v sobě obsahuje všechny ostatní aktivní animace (pravděpodobně se bude 
jednat o paralelní kontejner, ale není to podmínka), v případě potřeby jí nastavit časovač 
AnimationTimer a poté zajistit její pravidelné spouštění pří vykreslování scény. Callback metoda pro 
získání reference na animovaný objekt je poměrně jednoduchá, jejím parametrem je řetězec 
obsahující název požadovaného objektu definovaný v atributu target elementu animation, při 
neexistenci takového identifikátoru vrací metoda hodnotu NULL. Toto řešení přes callback funkci je 



 

zapříčiněno tím, že každý engine bude s nejvyšší pravděpodobností mít vlastní struktury pro uchování 
objektů. Velice důležitou je metoda registerManipulator, ta umožní k typu animace definovaném 
v atributu type elementu animation přiřadit manipulátor, který zajistí vytvoření patřičné animace. 
V případě, kdy by manipulátor nebyl nalezen, je animace ignorována. Poslední, poměrně všeříkající 
metodou je loadXML, která zajistí samotné načtení zadaného souboru. Elementy tohoto souboru jsou 
zpracovávány podle jejich pořadí na stejné úrovni, pokud ale aktuálně zpracovávaný element 
obsahuje vnořené elementy, jsou dříve zpracovány tyto elementy a pote dochází k návratu 
k původnímu elementu. Hierarchická struktura souboru je v této metodě konvertována do formátu, 
který je vyžadován manipulátorem. Jak už bylo naznačeno, metoda loadXML může být volána 
opakovaně, přičemž nová data jsou pak přidána k datům dříve načteným. 



 

4 Demonstrační aplikace 
Pro účely demonstrace byla vytvořena aplikace prezentující aktuální možnosti enginu. 

Základem této demonstrační aplikace je herní engine vytvořený Ing. Romanem Schulzem v rámci 
jeho bakalářské práce. Tento engine jsem zvolil zejména kvůli mé znalosti enginu z implementace 
bakalářské práce a navíc posloužil jako vhodné měřítko univerzálnosti animační knihovny, protože 
jsem si mohl sám vyzkoušet obtížnost zahnutí animačního enginu. Tato aplikace rovněž vhodně 
prezentuje definici xml souboru, ze kterého je načtena animovaná sekvence. Pro prezentaci animace 
jsem použil již existující modely s definovanou animací. Autory těchto modelů jsou Psionic, 
http://www.psionic3d.co.uk (pavouk) a Bart Seker, bartsick@yahoo.com (postava).  

4.1 Rozhraní xml souboru 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.5.1, pro načítání animací z xml souborů je definováno standardní 
rozhraní umožňující parametrizaci jednotlivých animačních metod. Tato parametrizace je prováděna 
pomocí elementu attribute a vnořených animací, přičemž každá animace má rozdílné požadavky na 
argumenty. Seznam animací definovaných v rámci prezentační aplikace a jejich argumenty jsou 
následující. 

• Prázdná animace 
Pozastavuje běh animace na určitou, přesně definovanou dobu. Této animaci je přiřazen typ 
sleep, jehož parametrem může být pouze doba čekání time. Hodnota time je vyjádřena 
v milisekundách, které jsou použity jako jednotka u veškerých animací. 

 <animation type="sleep"> 
  <argument name="time">1000</argument> 
 </animation> 

• Časové omezení 
Provádí přehrání pouze části jediné vnořené animace. Jejími argumenty jsou start a end 
vyjadřující počátek a konec ve vnořené animaci. Typ animace je partial. 

 <animation type="partial"> 
  <argument name="start">1300</argument> 
  <argument name="end">2708</argument> 
  <reference source="bert"></reference> 
 </animation> 

• Cyklení animace 
Typ cycle provede opakování vnořené animace, přičemž počet opakování je určen atributem 
count. 

 <animation type="cycle"> 
  <argument name="count">30</argument> 
  <reference source="small_walk"></reference> 
 </animation> 

• Změna rychlosti 
Provede modifikaci rychlosti přehrávání jediné vnořené animace. Obsahuje atribut speed 
udávající rychlost, snimace je označena typem speed. 

 <animation type="speed"> 
  <argument name="speed">2.0</argument> 
  <reference source=" walk"></reference> 
 </animation> 

• Sekvenční kontejner 



 

Je označen typem sequential, může obsahovat libovolné množství vnořených animací, které 
jsou sekvenčně přehrávány podle pořadí, v jakém jsou vnořeny. Sekvenční kontejner 
nedefinuje žádné atributy. 

 <animation type="sequential"> 
  <reference source="spider_walk"></reference>     
  <reference source="spider_bite"></reference> 
 </animation> 

• Paralelní kontejner 
Přehrává paralelně v jeden okamžik všechna vnořená vlákna, je identifikován typem paralel. 
Podobně jako sekvenční kontejner nedefinuje žádné atributy. 

 <animation type="parallel"> 
  <reference source="spider"></reference>     
  <reference source="man"></reference> 
 </animation> 

• Skeletální animace 
Typ skeletal označuje samotnou skeletální animaci, tato animace je načtena ze souboru 
určeného atributem source, přičemž rozsah načtených klíčových snímků může být omezen 
atributy start a end. Navíc může být transformována pouze určitá část kostry počínající 
v kloubu definovaném atributem root. Skeletální animace nesmí obsahovat žádné vnořené 
animace. 

 <animation type="skeletal" name="man"> 
  <argument name="start">1</argument> 
  <argument name="end">1000</argument> 
  <argument name="root">1</argument> 
  <argument name="source">Data/Gfx/Models/bert/mode l.ms3d</argument> 
 </animation> 

• Pose interpolation 
Tato animace slouží k plynulému prolnutí poloh kostry a k zajištění návaznosti animací. Je 
označen typem pose_interpolation. Atributy jsou poseStartSource a startPosition definující 
počáteční polohu kostry uloženou v souboru ms3d, poseEndPosition a endPosition definující 
koncovou polohu, duration vyjadřující délku přechodu a root, který, podobně jako skeletální 
aniace, slouží k vybrání transformace pouze části kostry. 

 <animation type="pose_interpolation"> 
  <argument name="poseStartSource">Data/Gfx/Models/ bert/model.ms3d</argument> 
  <argument name="startPosition">4959</argument> 
  <argument name="poseEndSource">Data/Gfx/Models/be rt/model.ms3d</argument> 
  <argument name="endPosition">4040</argument> 
  <argument name="duration">10</argument> 
  <argument name="root">1</argument> 
 </animation> 

• Mesh transformation 
Velice důležitou animací je transformace modelu na základě nastavené polohy, což provádí 
typ mesh_transfotmation. U této animace je třeba dbát na to, aby byla zařazena za provádění 
všech skeletálních animací a zároveň nezapomenout vložení této animace ke každému 
z modelů, jinak nedojde k jejich transformaci. 

 <animation type="mesh_transformation"></animation>  

• Pohyb po křivce 
Toto je důležitá animace zajišťující polohování objektů ve scéně. Křivka je zadána v atributu 
coordinates, kdy každý řídící bod musí mít syntaxi (time:x;y;z;tecna_x;tecna_y;tecna_z) 
popřípadě (time:x;y;z;tecna_x;tecna_y;tecna_z;normala_x;normala_y;normala_z), kde x,y,z 
definují aktuální pozici, tecna tečnu v bodě a normala vektor ukazující směr, kterým by měl 
být natočen vrch objektu. Time pak udává čas řídícího bodu. Dalšími atributy jsou move a 
rotate, jejichž hodnoty (0, 1) označují zda se má provádět posun resp. rotace objektu. Rotace 
je provedena na základě tečny a normály v bodě. Tato animace je označena typem spline. 



 

 <animation type="spline"> 
  <argument name="rotate">0</argument> 
  <argument name="move">1</argument> 
  <argument name="coordinates"> 
   (0:0;527;0;0;1;0;0;0;-1)  
   (200:0;527;0;0;1;0;0;0;-1) 
  </argument> 
 </animation> 

 
Soubor s definicí animované sekvence se nachází v adresáři /Data/Scripts/animation.xml. Za dodržení 
definované struktury animací a argumentů může dojít k libovolné editaci tohoto souboru, pokud se 
však v souboru vyskytne chyba, je pravděpodobné, že se jedna, popřípadě více animací nepřehraje. 

4.2 Dosažené výsledky 

Následuje několik obrázků získaných z demonstrační aplikace. 

 
Obrázek 4.1: Ukázka demonstrační aplikace 

 
Obrázek 4.2: Ukázka demonstrační aplikace 

 



 

 
Obrázek 4.3: Ukázka demonstrační aplikace 

 
Obrázek 4.3: Ukázka demonstrační aplikace 



 

5 Závěr 
Po zkušenostech z bakalářské práce, ve které jsem se specializoval na techniku skeletální animace 
jsem byl nucen radikálně přehodnotit přístup k animacím a od začátku předělat výsledky dosažené 
v rámci bakalářské práce. Spíše jsem se snažil navrhnout rozhraní animací tak, aby bylo co 
nejjednodušší a poskytovalo co nejmenší omezení na implementaci dalších technik a možností 
nastavení. O univerzálnosti enginu svědčí množství animací, jež byly v rámci diplomové práce 
implementovány a také ty, které na implementaci ještě čekají a jsou představeny v rámci technické 
zprávy. 
 
Nedílnou součástí definice rozhraní enginu je vznesení požadavků na animovaný objekt, jež musí 
implementovat metody umožňující přístup animací k vlastnostem objektu, avšak je třeba brát v úvahu 
rozdílnost požadavků na rozhraní u různých animačních technik. Proto byl zvolen model s více 
rozhraními, kde každé z nich poskytuje nástroje pro přístup k logicky souvisejícím parametrům 
objektu. Tato rozhraní je pak v rámci animovaného objekt možné spojovat ve velice komplexní 
rozhraní. Volba tohoto přístupu se mi osvědčila, protože animovaný objekt nemusí obsahovat 
implementace rozhraní pro získání vlastností, které ve skutečnosti neobsahuje, ale místo toho se 
implementují pouze ta rozhraní, které mají u daného objektu význam. Pro samotné animace to 
znamená jednotnost přístupu k animovanému objektu, je však třeba dbát na to, aby objekt předaný 
animaci implementoval veškerá rozhraní, která daná animace vyžaduje. 
 
Podoba požadovaného rozhraní animací je velice minimalistická, ale právě v tom tkví jeho síla. 
Různé animace mají často jen dva společné rysy, které jsou využity u každé animace, a to čas 
animace a cíl animace, který má být transformován. Právě takové rozhraní i přes svoji jednoduchost 
poskytuje dostatek flexibility pro manipulaci s časem animace, který je pro definici komplexnějších 
animovaných sekvencí naprosto fundamentální. Přesunutí ovládací logiky specifické pro animační 
techniku mimo samotné provádění animace pak neklade žádné omezení na škálu implementovaných 
technik. Programátor externího enginu využívající možností této knihovny bude mít přece jen lepší 
prostředky a povědomí pro nastavení animací, které chce skutečně využívat. 
 
Výsledné vlastnosti enginu splnily mé požadavky, které jsem si před začátkem vývoje stanovil. Těmi 
byla snadná rozšiřitelnost o nové animace a možnost přehrávání komplexních animovaných sekvencí 
s aplikací různých animačních technik. Snadného přidávávání nových animací bylo dosaženo díky 
jednotnosti definovaných rozhraní, která nekladou přílišné nároky ani omezení na podobu nových 
animací. Přehrávání komplexních animovaných sekvencí je umožněno flexibilní prací s časem 
animace a také implementací animačních kontejnerů. Oproti počátečním plánům jsem navíc 
implementoval nástroje pro načítání animovaných sekvencí z formátu xml, což umožňuje názorné 
ruční nastavení animované sekvence mimo kód aplikace využívající animačního enginu, a není proto 
nutné při každé změně animace kompilovat znovu aplikaci. Aby však bylo načítání možné, musí 
každá z animací využívaných v xml definovat další rozhraní mnou pojmenované jako manipulátor. 
 
Mezi mé plány do budoucna patří jednoznačně rozšiřování enginu o nové animační techniky, k čemuž 
samotný engine svým návrhem přímo vybízí. V nejbližší době by to byla především inverzní 
kinematika a jiná rozšíření skeletální animace. Dalším předmětem změn by byla animační databáze, 
do níž bych chtěl přidat „dump“ databáze do souboru a opětovné načtení, čímž by bylo dosaženo 



 

persistentnosti dat. Rozšířením možností databáze by mohla být i správa paměti. V operační paměti 
by byly uloženy pouze animace aktuálně využívané, u ostatních by byla definována pozice v souboru 
s daty, kde může být daná animace nalezena. Rovněž bych se chtěl zaměřit na optimalizaci výkonu. 
V momentálním stavu je engine vytvořen spíše s ohledem na maximální funkcionalitu. 
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