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Anotace
Tato práce se zabývá problémem, jak v textovém souboru co nejjednodušeji vyjádřit animovaný 3D
skeletální model, tedy například: zjednodušenou kostru člověka, část ruky a podobně. V rámci této
práce jsme navrhli reprezentaci modelů ve formátu, který splňuje JSON konvence, dále byl
implementován jednoduchý prohlížeč pro zobrazení modelů, který jsme napsali v Javě. Pro zobrazení
3D grafiky používáme Java3D knihovny. Skeletální model se skládá z jednotlivých kostí; ke každé
kosti lze přiřadit geometrický tvar (hranol, válec, kužel...) a nastavit některé parametry (poloha,
natočení, barva). Prohlížeč navíc poskytuje grafické rozhraní s časovou osou, ve kterém je možné
upravovat animaci modelu.

Abstract
This thesis deals with representation and animation of simple 3D skeletal models, such as simplified
human skeleton, part of hand etc. In the course of this work, we proposed a JSON-based text
representation of skeletal models and implemented a viewer of those files in Java. For 3D graphics, we
used Java3D library. The skeletal models are comprised of individual bones; each bone can be
assigned a predefined geometric shape (box, cylinder, cone...) and various properties which can be
animated (position, rotation, color). The browser also provides GUI with a timeline, where you can
edit the animation of the model.

5

Obsah
1. Úvod
2. State of the art
2.1. 3ds Max
2.2. Blender
2.3. Skeleton3D
2.4. Datové formáty
2.4.1. VRML (Virtual Reality Modeling Language)
2.4.2. ASE (ASCII Scene Export)

3. Návrh řešení
3.1. Úvod do JSON
3.2. Použité prostředky
3.3. Použité knihovny
3.3.1. miglayout-4.0.jar
3.3.2. java-json.jar
3.4. Struktura skeletálního modelu
3.4.1. Umisťování kostí do prostoru
3.4.2. Příklad sestavení kostry
3.5. Animace kostí
3.5.1. Barva
3.5.2. Rotace

4. Implementace
4.1. Struktura projektu
4.2. Balíček Skeleton
4.2.1. Třída Bound
4.2.2. Třída BoundShape
4.2.3. Třída Scene
4.3. Balíček KeyManager

5. Závěr
5.1. Budoucí možná vylepšení
5.2. Zkušenosti uživatelů
5.3. Testovací data
6. Seznam literatury
7. Přílohy
7.1. Uživatelský manuál
7.1.1. Nároky na systém
7.1.2. Instalace
7.1.3. Načtení modelu, pohyb ve scéně a spouštění animace
7.1.4. Práce s editorem klíčových snímků
7.2. Struktura JSON
7.2.1. Bound
7.2.2. BoundShape
7.2.3. AnimationKey
7.3. JSON schema

6

7
8
8
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
14
14
15
18
22
22
23
25
25
26
28
29
30
32
33
33
34
34
36
37
37
37
37
37
40
42
43
44
46
48

1. Úvod
V dnešní době již existuje velké množství programů pro vytváření 3D animace, ať už placené, jako
například 3dsMax, Maya atd. nebo bezplatné jako např. Blender, tyto programy umožňují vytvářet
téměř jakékoliv animované 3D světy, avšak vyžadují hlubší znalost problému. Pojem modelování 3D
světů pokrývá mnoho různých oblastí: modelování krajiny, modelování částic, modelování interiérů
atd. My jsme se v tomto projektu zaměřili na vytváření skeletálních modelů, jinými slovy, vytváření a
animace 3D koster. Vytvořili jsme uživatelské rozhraní, které dovolí i uživatelům bez předchozích
zkušeností s modelováním 3D grafiky, vytvářet jejich vlastní jednoduché modely a ty následně
animovat.
Možné užití našeho programu (prohlížeče) vidíme například v lékařství při rehabilitaci pacienta. Lze
například vytvořit databázi animovaných modelů, které by pokrývaly téměř všechna cvičení, která se
používají při rehabilitaci. Ovládání programu je na tolik jednoduché a intuitivní, že to zvládne osoba i
s minimálními znalostmi 3D grafiky.
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2. State of the art
Existuje mnoho různých 3D grafických editorů, které mají podporu pro skeletální modelování. Asi
nejznámější programy v této oblasti jsou 3ds Max, Maya, Blender atd.

2.1. 3ds Max
3ds Max v dnešní době patří mezi jeden z nejlepších programů pro modelování 3D světů, mimo jiné
obsahuje velké množství efektivních nástrojů a utilit pro vytváření animace postav. Jedná se o
komerční program a v dnešní době jeho cena pro Evropu začíná na 3.900,00 € (Stand-Alone License)
[1].
Více informací o 3ds Max si pak lze přečíst na jeho oficiálních stránkách [2].
Následující obrázek znázorňuje vývojové prostředí tohoto programu [3]:
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Na následujícím obrázku je ukázka, jak se taková animace v programu může vytvářet (kostra z kvádrů
se ve finále potáhne kůží, přidají se materiály a vznikne animovaný tygr pochodující podél čáry) [4]:

2.2. Blender
Blender je další široce používaný 3D grafický editor, za jeho použití však není potřeba nic platit, je
freeware. Více informací o Blender si pak lze přečíst na jeho oficiálních stránkách [5].
Následující obrázek znázorňuje vývojové prostředí tohoto programu [6]:

Blender lze zařadit mezi nejpropracovanější freeware 3D grafický editor, umožňuje vytvářet velmi
realistické 3D světy a má dobrou podporu pro modelování skeletálních modelů, avšak většina
designových studií používá spíše komerční programy.
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2.3. Skeleton3D
Skeleton3D je náš prohlížeč, který jsme v rámci této bakalářské práce naprogramovali. Umožňuje
načítat pouze skeletální modely, které se pak v prohlížeči dají animovat. Zatím náš program nemá
svoji vlastní stránku, pouze repositář [7], který lze naklonovat i bez přihlášení.
Na následujícím obrázku je ukázka našeho programu:

2.4. Datové formáty
Existuje velké množství standardů, jak popisovat virtuální realitu (standardem se v tomto kontextu
rozumí soubor pravidel, konvencí a omezení, jak by měl textový soubor vypadat). My jsme sice pro
ukládání modelů vymysleli svůj vlastní standard, který se zapisuje v souladu s JSON standardem, ale
stejně nás zajímalo, jakou strukturu mají běžně používané reprezentace. Zaměřili jsme se především na
VRML a ASE (jelikož jsem ASE kdysi používal pro export modelů z 3ds Max).
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2.4.1. VRML (Virtual Reality Modeling Language)
Jedná se o jeden z nejrozšířenějších standardů, více informací si o tomto standardu si lze přečíst
například na adrese [8].
V následující tabulce je ukázka, jak takový VRML standard vypadá a jakou virtuální realitu popisuje
[9]:
#VRML V2.0 utf8
# The VRML 2.0 Sourcebook
# Copyright (c) 1997
# Andrea L. Ames, David R. Nadeau, and John L. Moreland
# A brown hut
Group {
children [
# Draw the hut walls
Shape {
appearance DEF Brown Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.6 0.4 0.0
}
}
geometry Cylinder {
height 2.0
radius 2.0
}
},
# Draw the hut roof
Transform {
translation 0.0 2.0 0.0
children Shape {
appearance USE Brown
geometry Cone {
height 2.0
bottomRadius 2.5
}
}
}
]
}

2.4.2. ASE (ASCII Scene Export)
Jedná se o standard textového souboru, do kterého lze např. z 3ds Max exportovat modely. Kdysi jsem
používal 3ds Max a občas jsem potřeboval vyexportovat modely do jednoduchého textového souboru
pro účely dalšího zpracování pomocí C# nebo C++. Tento standard nás během práce na tomto projektu
několikrát inspiroval. Více o tomto standardu si lze přečíst v oficiální online dokumentaci k 3ds Max
[10].
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3. Návrh řešení
3.1. Úvod do JSON
Jak už bylo zmíněno, modely, které je možné do prohlížeče načítat, jsou uloženy v souboru, který
splňuje konvence JSON (JavaScript Object Notation). JSON je soubor pravidel, konvencí a omezení,
který nám říká, jak by měl textový soubor vypadat. JSON se často používá ve webových technologiích
pro ukládání datových struktur, získal si velkou oblibu díky jednoduchosti a čitelnosti. Při výběru
formátu pro ukládání modelů jsem se rozhodoval mezi XML a JSON. Jelikož jsem před tím XML
běžně používal, tak původní myšlenka byla uchovávat modely právě v XML, jak se ale modely
rozrůstaly, textová reprezentace v XML se stávala poměrně nepřehledná, a jelikož se předpokládalo,
že se modely budou vytvářet i ručně, rozhodli jsme se, že pro tyto účely bude lepší použít právě JSON,
více o JSON si lze přečíst na jeho oficiálních stránkách [11].
JSON umožňuje definovat základními datovými typy:
−
−
−
−
−
−

Integer (celočíselné číslo se znaménkem)
Double (desetinné číslo se znaménkem)
Boolean (hodnota typu true nebo fase)
String (textový řetězec)
Pole, kde každá buňka může mít libovolný typ
Objekty - můžou v sobě uchovávat libovolné datové typy

Syntaxe jazyka je opravdu jednoduchá, následující tabulka znázorňuje příklady datových položek:
Definice

Popis

"myInt":13

Datová položka myInt typu Integer

"myDouble":3.14

Datová položka myDouble typu Double

"myBool1":true,
"myBool2":false

Datová položka myBool1 a myBool2 typu Double

"myString":"Some text"

Datová položka myString typu String

"myArray":[13,3.14,"text"]

Pole myArray, které obsahuje 3 buňky různého typu

"object1":{
"var1":13,
"var2":3.14,
"object2":{}
}

Definice objektu object1, který obsahuje 3 datové
položky:
− var1 (typu int)
− var2 (typu double)
− object2 (typu objekt)

(pokud objekt obsahuje více datových položek, tak se tyto atributy oddělují čárkou ",")
V kapitole 7.3. JSON schema, je podrobně vysvětleno, jakou strukturu by měl splňovat JSON soubor,
aby ho zvládnul prohlížeč správně načíst.
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3.2. Použité prostředky
Samotný prohlížeč jsem napsal v Javě za použití Java3D knihoven. Když jsme se rozhodovali v čem
napsat prohlížeč, v úvahu připadalo několik možných řešení:
−

Jedna z možností byla napsat prohlížeč v jazyce C# ve Visual Studio. Jelikož v tomto
programovacím jazyce jsem již programoval, návrh se mi docela líbil. Navíc jsem měl
zkušenosti s XNA Game Studio - to je nadstavba jazyka C#, pro vytváření 3D grafiky
(podobně jako Java3D pro Javu). Nakonec jsme ale od této možnosti ustoupili, protože jsem
chtěl zkrátka programovat v Javě, abych měl motivaci se ji lépe naučit, a abych konečně
pronikl do SWING.

−

Jako další možné řešení, bylo napsat prohlížeč v Javě za pomocí JOGL knihovny. Tato
knihovna umožňuje programovat na hodně nízké úrovni, téměř na úrovni ovládače OpenGL,
to znamená, že spoustu věcí, o které by se dokázala postarat Java3D nebo XNA (v případě C#)
by programátor musel napsat sám. Tuto možnost jsme ale celkem rychle odmítli, protože pro
náš jednoduchý prohlížeč určitě postačí Java3D a navíc ušetří spoustu programátorské práce

−

Po zvážení všech pro a proti jsme se nakonec rozhodli pro Java3D a to z několika důvodů:
•

Java3D výrazně zjednodušuje vývoj

•

Java3D vytváří graf scény, tedy stromovou strukturu, kdy potomci jsou závislé na rodiči.
Toho se dá dobře využít při modelování našich skeletálních modelů - když budeme otáčet
rodičovskou kost (např. rameno), tak se s rodičem bude otáčet i jeho potomek (v tomto
případě loket).

•

Java, Java3D a vývojové prostředí NetBeans IDE se dají volně stáhnout a používat - není
potřeba nic platit za využívání těchto prostředků

•

Pro účely našeho jednoduchého tyčkového modelu Java3D naprosto vyhovuje

3.3. Použité knihovny
Při vytváření prohlížeče jsem použil několik volně šiřitelných knihoven pro Javu:

3.3.1. miglayout-4.0.jar
Komponenty, jako jsou například: JButon, JSlider atd. se do okna programu umisťují pomocí
speciálních layoutů. Java standardně podporuje několik druhů layoutů, jako jsou například:
BorderLayout, GridLayout atd. každý layout má svou specifickou vlastnost, v případě GridLayout se
komponenty umisťují do mřížky. Výhodou použití layoutů je to, že se programátor nemusí starat o
konkrétní rozměry komponent, tuhle práci na sebe bere layout, který sám umisťuje komponenty do
okna, nastavuje jim velikost a pokud je potřeba, tak tyto parametry za běhu mění (např. v závislosti na
změně velikosti okna programu). Více informací o standardních layoutech si lze přečíst v dokumentaci
k Javě [12].
MigLayout je univerzální layout, jedná se o jeden z nejvíce propracovaných layoutů, které se běžně
používají. Prakticky vše, co se dá navrhnout pomocí standardních layoutů Javy, lze navrhnout i
pomocí MigLayoutu. více o MigLayoutu si lze přečíst na jeho oficiálních stránkách [13].
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MigLayout ale není přímo součástí standardních knihoven Javy, proto, bylo potřeba tento layout
dodatečně přidat do projektu, lze ho bezplatně stáhnout a používat například na této adrese [14].
Většinu rozmisťování komponent v programu řešíme právě pomocí tohoto layoutu.

3.3.2. java-json.jar
Další užitečná knihovna, kterou v programu používáme je java-json.jar. Tato knihovna obsahuje
speciální třídy pro převod textu ve formátu JSON na objekty, ze kterých pak získáváme potřebné
hodnoty. Tento postup, lépe znázorňuje následující jednoduchá ukázka:

try {
String JSON = "{\"myInt\":5,\"myString\":\"Simple text!\"}";
JSONObject myJSON = new JSONObject(JSON);
int
myInt
= myJSON.getInt("myInt");
String myString = myJSON.getString("myString");
System.out.println("myInt:
" + myInt);
System.out.println("myString: " + myString);
}
catch (JSONException e) {
JOptionPane.showMessageDialog( null, e.getLocalizedMessage(),
"Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}

Výstup je pak následující:

myInt:
5
myString: Simple text!

Více informací o knihovně java-json.jar si lze přečíst na jeho oficiálních stránkách [15]. Knihovna je
také volně šiřitelná a dá se stáhnout například na této adrese [16].
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3.4. Struktura skeletálního modelu
V této kapitole se zaměříme na samotnou strukturu skeletálního modelu, to znamená, jak jsou
definovány kosti, jak jsou mezi sebou propojeny, jak se definují jejich tvary atd. Jako inspirace nám
posloužil formát textový formát *.ase, do kterého některé 3D grafické editory dokážou exportovat
modely. Tento formát pro uchování modelů je textový, proto ho lze snadno otevřít v libovolném
textovém editoru a prozkoumat. Zjistil jsem, že se tento soubor skládá z několika logických částí, které
jsou mezi sebou propojeny, například část pro uložení souřadnic vrcholů, část pro uložení hodnot
animace, část pro uložení materiálů atd., tyto části jsou mezi sebou propojeny pomocí textových
identifikátorů. Takto vznikla myšlenka rozdělit náš model v Javě na několik logických částí (tříd):
•

Bound.java
Všechny modely se skládají z kostí, které na sebe navazují a vytvářejí stromovou strukturu.
Tato třída uchovává takové parametry kosti, jako jsou například: rodič, úhel natočení, směrový
vektor kosti, barva, pozice (jen v případě "main" - viz. příloha kapitola 7.2.1. Bound) atd.

•

BoundShape.java
Každá kost musí mít svůj geometrický tvar - to co uvidí uživatel. Tato třída uchovává
geometrickou reprezentaci kosti, tedy parametry, jako jsou: typ tvaru (válec, hranol, kužel,
neviditelná kost atd.), dále pak nezbytné parametry pro daný typ, tedy například pro válec
potřebujeme vědět poloměr podstavy, pro hranol musíme znát šířku a hloubku atd. Výška
tvaru se pak spočítá ze směrového vektoru kosti, který je součástí třídy Bound.

•

AnimationKey .java
Jedná se o třídu vnořenou do třídy Bound. Obsahuje informace o tom, jaké hodnoty budou mít
parametry kosti v daném čase. Obsahuje hodnoty typu: čas (time), barva, natočení atd.
Reference, na kost zde není uvedena, protože třída AnimationKey je vnořena do třídy Bound,
a proto nemá smysl používat referenci, když má přímý přístup.

V Java3D vytváříme objekty, jako jsou např. válce, koule, hranoly atd., tyto objekty transformujeme
(natáčíme, roztahujeme, posouváme...), a následně se tyto objekty renderují (vykreslují do podoby, jak
je vidí uživatel v prohlížeči). Pokud za běhu aplikace změníme nějakou transformaci objektu, tak se to
okamžitě promítne do celého modelu, render se postará o překreslení a my můžeme sledovat změny. Z
toho plyne, že Javu3D lze rozdělit do dvou logických částí:
•

Graf scény (stromová struktura vnořených objektů), který uchovává informace o modelu, tedy
popisuje, jak by měl celý 3D model vypadat

•

Samotný renderer, který na základě těchto popisů vykreslí objekty na plátno, plátnem může
být například JPanel
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3.4.1. Umisťování kostí do prostoru
Jak již bylo zmíněno, třída Bound vždy reprezentuje jen jednu kost. Jejím důležitým parametrem je
třísložkový vektor, v pořadí (x, y, z), který nám určuje směr a délku kosti:
float[] dirVector = new float[3];
Například, pokud bychom přiřadili vektoru následující hodnoty
dirVector = new float[]{0.7f, 0.5f, 0};
Tak to znamená, že tato kost, která "vychází" z koncového bodu předka má směrový vektor (0.7, 0.5,
0) a délka této kosti je rovna √0.7 + 0.5 + 0 . Abychom mohli kost správně umístit do prostoru,
potřebujeme znát počátek směrového vektoru, z tohoto důvodu třída Bound obsahuje další užitečný
parametr:
Bound parent;
Jak již napovídá název, tento objekt je reference na rodiče. Počátek naší kosti se tedy umístí do
koncového bodu rodiče.
V programu se ale ve skutečnosti o umístění kosti vždy stará její rodič, je to vlastně stromová
struktura, kdy se rekurzivně postupuje od nejvyššího uzlu k uzlům s větší hloubkou. Aby tento
požadavek mohl rodič splnit, potřebuje reference na své potomky, k tomu ve třídě Bound slouží tento
ArrayList:
ArrayList<Bound> children

= new ArrayList<>();

Zde bych chtěl poznamenat, že jsem si vědom toho, že není zcela vhodné, aby třída Bound uchovávala
referenci na svého rodiče, protože této reference se využívá POUZE při inicializaci kosti, sice to nějak
nebrání bezchybnému běhu programu, ale pokud bych měl na projektu dále pracovat, byla by to první
věc, kterou bych opravil.
Prohlížeč podporuje "neviditelné" kosti, jsou to pomocné propojovací kosti, které umožňují posunout
potomka o určitou vzdálenost vzhledem k rodiči (ramena nezačínají od krku, ale jsou posunuty). Než
ale pro každé posunutí definovat pomocnou kost, je mnohem vhodnější přímo do definice kosti přidat
parametr offset. Byla by to určitě další věc, kterou bych v budoucnu opravil.

Tohle byl zatím hodně teoretický popis, nyní tento postup ukážeme na konkrétním příkladu, a zároveň
budou vysvětlené některé techniky Java3D.
Každý objekt má vnitřní soustavy souřadnic, základní objekty Javy3D, jako jsou například Box,
Cylinder atd., mají vnitřní soustavu souřadnic umístěnou v těžišti jím opsaného kvádru (Obr. 1.1).
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y
z

x

Obr. 1.1 - souřadnicová soustava
Každá transformace objektu, ať už rotace, posun, či natahování probíhá vzhledem k počátku soustavy
souřadnic daného objektu. Na následujícím obrázku (Obr. 1.2) je znázorněna rotace našeho objektu:

y
z

x

Obr. 1.2 - příklad transformace (rotace)
Pokud ale před začátkem rotace tento objekt posuneme podél osy y o půlku jeho délky a teprve pak
objekt budeme rotovat, tak se bude otáčet kolem svého "počátku" Na následujícím obrázku (Obr. 1.3)
je tento postup znázorněn ve třech krocích (1 - výchozí, 2 - posunutí, 3 - natočení):
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Obr. 1.3 - rotace objektu kolem počátku
Tohoto faktu můžeme dobře využít při konstrukci skeletálního modelu a to tak, že všechny kosti při
inicializaci umístíme do svého počátku.

3.4.2. Příklad sestavení kostry
Uvažujme situaci, kdy potřebujeme vygenerovat jednoduchý skeletální model, složený ze dvou kostí
Bound1 a Bound2. Známe směrové vektory těchto kostí a víme, že Bound1 je rodič pro Bound2,
neboli Bound2 je potomkem Bound1. Na následujícím obrázku (Obr. 1.4) je ilustrace, jak takový
model může vypadat (nalevo je hotový model, napravo jsou směrové vektory):

Bound2
y
Bound1

y
z

Bound1
x

z
Bound2
x

Obr. 1.4 - generování kostry na základě směrových vektorů
Nyní popíšeme, jak se takový model po krocích vytvoří.
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Nejdříve transformujeme Bound1, protože vždy začínáme od rodiče a postupně vykonáme několik
kroků
1. Kost Bound1 je již inicializována
2. Bound1 posuneme o půlku její délky podél osy y, tak aby "počátek" kosti ležel v počátku její
lokální soustavy souřadnic
3. Spočítáme odchylku úhlů směrového vektoru (dirVector) od os souřadnicového systému, a
podle těchto úhlů natočíme Bound1
Tento postup znázorňuje následující obrázek (Obr. 1.5):
Bound1:
1)

2)

3)

y

y

y
z

z

z

x

x

x

Obr. 1.5 - postupná transformace kosti Bound1
Takto jsme přidali kost Bound1, jelikož provedené transformace samy o sobě představují další
objekty, celé to zapouzdříme do speciálního objektu TransformGroup (objekt Javy3D). Nyní tento
postup opakujeme pro kost Bound2 (Obr. 1.6):
Bound2:
1)

2)

3)

y

y

y
z

z

z

x

x

x

Obr. 1.6 - postupná transformace kosti Bound2
Takto jsme vytvořili 2 kosti. To, že jsme obě kosti zapouzdřili do dvou různých TransformGroup nám
nyní dává možnost tyto objekty libovolně posouvat v globální soustavě souřadnic, vnořovat, atd.,
avšak střed otáčení každé kosti se nemění, zůstává v podstavě (v počátku lokální soustavy souřadnic).
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Nyní už jen zbývá spojit obě kosti do jednoho celku. Jelikož Java3D umožňuje vnořovat jeden
TransformGroup do druhého, tak tato vlastnost nám pomůže celkem snadno dokončit model v těchto
dvou krocích (Obr. 1.7):
1. Bound2 přidáme do TransformGroup kosti Bound1
2. Bound2 posuneme podle směrového vektoru Bound1
1)

2)
Bound2
y

y
z

z

Bound1

Bound1
Bound2
x

x

Obr. 1.7 - složení kostry
Nyní je model hotový, během vytváření modelu jsme ukládali reference na TrasformGroupy
jednotlivých kostí, když teď například TransformGroup kosti Bound1 začneme rotovat, bude se s ním
otáčet i kost Bound2 (Obr. 1.8):
1)

2)
Bound2

Bound2
y
Bound1

y
z

Bound1
x

z

x

Obr. 1.8 - transformace kosti Bound1, když je kostra sestavena
Budeme-li chtít rotovat Bound2, tak se tato kost bude otáčet kolem svých vnitřních lokálních
souřadnic, kost Bound1 ale zůstane na místě, protože je právě TransformGroup kosti Bound2 vnořen
do TransformGroup kosti Bound1, nikoli obráceně (Obr. 1.9):

20

1)

2)

Bound2

Bound2
y

Bound1

y
z

Bound1
x

z

x

Obr. 1.9 - transformace kosti Bound2, když je kostra sestavena
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3.5. Animace kostí
Animace kostí je založena na interpolaci klíčových snímků (animačních klíčů). V editoru animačních
klíčů lze na časovou osu pro každou kost umisťovat značky (=klíčové snímky) a těmto značkám
nastavovat základní parametry, jako jsou úhly rotací, barva, posunuti kostry atd. (podrobný popis
editoru viz. kapitola 7.1.4. Práce s editorem animačních klíčů). Každý animační klíč je tedy určen
těmito parametry:
•

Čas

•

Kost, na kterou se tento animační klíč odkazuje

•

Sada nastavení pro danou kost v daném čase

Animace pak v programu probíhá plynulou interpolací mezi těmito klíči. Tento způsob se běžně
používá v mnoha 3D programech, jako například 3DsMax u kterého jsem se v tomhle případě
inspiroval.
Zde bych chtěl zmínit, jak probíhá interpolace některých parametrů

3.5.1. Barva
Barva kosti je určena složkami (Red, Grean, Blue, Alpha), kde každá složka má celočíselnou hodnotu
a leží v rozsahu 0 až 255. Uvažujme například situaci, kdy chceme interpolovat mezi dvěma klíčovými
snímky, které jsou určeny těmito parametry:
−

Key1:

=

;

=

,

,

,

;. . .

−

Key2:

=

;

=

,

,

,

;. . .

Nyní v čase za předpokladu, že platí < < budeme mezi Key1 a Key2 interpolovat barvu
= , , , , její složky se pak určí podle následujících vzorců:
=

+

−
−

−

=

+

−
−

−

=

+

−
−

−

=

+

−
−

−
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3.5.2. Rotace
Rotace kostí jsou určeny třemi souřadnicemi (xRot, yRot, zRot), kde každá souřadnice vyjadřuje úhel
v radiánech, následující obrázek (Obr. 1.10) znázorňuje původní stav (1) po inicializaci rot=(0, 0, 0) a
jak se změní (2) po nastavení zRot=1.57rad ≈90°:

(1)

rot=(0, 0, 0);

(2)

y

rot=(0, 0, 1.57);
y

yRot

yRot

z

z

zRot

zRot

x

x

xRot

xRot

Obr. 1.10 - znázornění souřadnic rotace
Interpolace rotací probíhá stejným způsobem, jako u předchozího příkladu s barvou. Javě3D se pouze
předají tyto 3 interpolované parametry a ona se sama postará o správnou transformaci, tedy
programátor je oproštěn od nutnosti počítání s maticemi.
V případě interpolace barvy se nikdy nestane, že by nás výsledek programu něčím překvapil. U rotací
tomu tak bohužel není, zkrátka může nastat situace, kdy se kost sice natočí z pozice A do pozice B, ale
očekávaná trajektorie pohybu se liší od té skutečné. Tento problém je znázorněn na následujícím
obrázku (Obr. 1.11), šipka v kroku (1) znázorňuje požadovanou trajektorii pohybu, šipka v kroku (2)
znázorňuje skutečnou trajektorii pohybu. Jednoduše by se dalo říci, že správný pohyb je takový, kdy
se koncový bod kosti pohybuje ve stejné rovině, která prochází osou kosti původního stavu (1) a osou
kosti, po transformaci dostane (2):
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(1)

rot=(0, 0, -0.62);

(2)

y

rot=(0, -3.14, -0.62);
y

z

z

x

x

Obr. 1.11 - znázornění souřadnic rotace
Tento problém by se dal vyřešit, pokud by uživatel nastavil v kroku (2) hodnotu rot=(0, 0, 0.62), to
však vyžaduje hlubší uvažování ze strany uživatele. Další možností je přidat meziklíč, který "napoví"
programu, jak správně interpolovat.
Optimálním řešením je ale vyjádřit rotace pomocí quaternionů, případně dávat uživateli na výběr,
jakým způsobem chce pohyb interpolovat, jestli klasickou cestou nebo přes quaterniony. Bohužel z
časových důvodů jsem tohle téma nestihnul podrobně prozkoumat, ve většině případů se však tento
nedostatek neprojeví.
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4. Implementace
4.1. Struktura projektu
Celá strukturu projektu je znázorněna následujícím obrázku (Obr. 2.1):

Obr. 2.1 - hierarchie projektu
Ttřídy projektu jsou rozděleny do dvou balíčků:
•

Skeleton - obsahuje třídy pro vytvoření hlavního okna programu, pro načtení a uchování
modelu v operační paměti

•

KeyManager - tento balíček obsahuje pouze třídy pro vytvoření okna editoru klíčových
snímků

Ve složce Libraries jsou pak vidět všechny použité knihovny (byly popsány v kapitole 3.3. Použité
knihovny, proto je již dále nebudu popisovat):
•

miglayout-4.0.jar

•

java-json.jar
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4.2. Balíček Skeleton
Obsahuje tyto třídy:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Skeleton3D.java
MainWindow.java
Scene.java
JsonIO.java
PanelForDrawing.java
AnimationPanel.java
RotZoomMovePanel.java
MainMenuBar.java
Bound.java
BoundShape.java

Původní myšlenka byla popsat tyto třídy pomocí diagramů, ale jelikož vazby mezi třídami jsou
poměrně komplikované, rozhodli jsme se pro popis v tabulce, v pořadí, ve kterém se vytvářejí jejich
instance. V následující tabulce je pro každou třídu uveden název, její konstruktor (kromě
Skeleton3D.java) a krátký popis s některými zajímavými metodami:

Název

Popis

Skeleton3D.java

Zde začíná běh programu, vytváří se instance třídy MainWindow:
new MainWindow();

MainWindow.java

public MainWindow()
Extenduje od JFrame, stará se o vytvoření hlavního okna programu a dále
pak vytváří instance tříd:
Scene
PanelForDrawing
AnimationPanel
MainMenuBar

scene;
panelForDrawing;
animationPanel;
mainMenuBar;

Také inicializuje a spouští timer, který běží s periodou 40 milisekund,
tedy 25 fps.
Scene.java

public Scene(File file)
Obsahuje 2 důležité HashMapy:
private HashMap<String, Bound>
bounds;
private HashMap<String, BoundShape> boundShapes;
Vytvoří se instanci třídy JsonIO a následně se volá metoda objektu
JsonIO: fillVars(Scene scene), která se pokusí načíst model ze
souboru a naplnit proměnné bounds a boundShapes třídy Scene, vrací
false v případě chyby:
JsonIO jsonIO = new JsonIO();
boolean val = JsonIO.fillVars(this);
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JsonIO.java

public JsonIO()
Po zavolání následující metody se tato třída pokusí načíst model
public boolean fillVars(Scene scene)
V případě úspěchu naplní proměnné bouns a boundShapes třídy
scene (vraci true/false - uspech/neuspech)

PanelForDrawing.java

public PanelForDrawing()
Extenduje od JPanel, představuje kreslící plátno pro vykreslování modelu,
následující metoda se volá pokaždé, když byl úspěšně načten nový model
ze souboru a je potřeba reinicializovat kreslící plátno.
public void reinitSkeleton(Scene scene)

AnimationPanel.java

public AnimationPanel(Scene scene,
PanelForDrawing panelForDrawing)
Extenduje od JPanel, obsahuje panel ovládání animace a během
inicializace vytváří instanci RotZoomMovePanel, který rovnou na sebe
umístí (parametr panelForDrawing se této třídě předává jen proto, aby se
mohl následně předat třídě RotZoomMovePanel):
add(new RotZoomMovePanel(panelForDrawing));

RotZoomMovePanel.java public RotZoomMovePanel(
PanelForDrawing panelForDrawing)
Extenduje od JPanel, obsahuje tři tlačítka (JToggleButton[3]) pro
nastavování režimu transformací "Rotate", "Zoom" a "Move". Při změně
stavu, volá metodu:
panelForDrawing.setCurMouseStatus(...);
MainMenuBar.java

public MainMenuBar(MainWindow mainWindow,
Scene scene,
AnimationPanel animationPanel)
Extenduje od JMenuBar a představuje menu hlavního okna.

Bound.java

public Bound()
Tato třída v sobě nese všechny informace o jedné kosti, uchovává
reference na rodiče kosti a na všechny své potomky, ve své vnitřní
struktuře používá instanci třídy BoundShape pro vytvoření Shapu (obal
kosti). V této třídě je deklarovaná podtřída AnimationKey, která uchovává
informace o jednom klíčovém snímku, který se týká právě dané kosti.
Třída Bound je poměrně komplexní objekt, který podrobně popíšu dále.

BoundShape.java

public BoundShape()
Obsahuje informace o Shapu (typ + hodnoty charakterizující daný tvar),
dále pak metodu, která vrací již vytvořený tvar, jako objekt Java3D.
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4.2.1. Třída Bound
Tohle je nejkomplexnější třída v programu, která v sobě uchovává informace o jedné kosti, navíc je v
ní vnořena třída AnimationKey. Níže je popis nejdůležitějších private proměnných této třídy
(většina těchto proměnných se nastavuje pomocí setterů a getterů):

Definice některých privátních
proměnných

Popis

float[] dirVector;

Směrový vektor kosti

float xRot, yRot, zRot;

Úhly natočení kosti

float xMove, yMove, zMove;

Posunutí vůči předkovi, v podstatě směrový vektor předka,
dal by se použít zápis parent.getDirVector(),
ovšem v případě main kosti by tento postup selhal *

BoundShape boundShape;

BoundShape dané kosti

ArrayList<Bound> children;

Reference na všechny potomky

Bound parent;

Refernce na rodiče

TransformGroup shape;

Objekt Javy3D, obsahuje tvar kosti, která je posunuta o
1/2 své délky a následně natočen podle svého směrového
vektoru

TransformGroup tgShape;

Obsahuje daný shape a všechny TransformGroupy svých
potomků

ArrayList<AnimationKey>
animace;

Seznam animačních klíčů

* význam main kosti je popsán v kapitole 7.2.1. Bound

Dále je dobré zmínit některé důležité metody (většinou public):

Definice některých metod

Popis

void addChild(Bound ch)

Přidá referenci na potomka

void setParent(Bound parent)

Přidá referenci na rodiče

void initBoundPos()

Inicializuje tgShape, vytváří 3D objekt
kosti zavoláním metody
shape = boundShape.getShape
(dirVector,
material,
transparencyAttributes);
Dále nastaví posunutí vůči předkovi a do
vlastního tgShape přidá potomky
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void updateTransforms(int time)

Tato metoda se volá pokaždé, když dojde
ke změně času na animačním panelu a je
potřeba znovu nastavit transformace kosti,
jako parametr se předává čas v
milisekundách.

void addAnimationKey (AnimationKey a)

Přidá animační klíč do seznamu
animačních klíčů, které následně seřadí
podle času

AnimationKey
getAproximatedKeyAtTime(int time)

Vrátí animační klíč, aproximovaný
danému čase v milisekundách, mimo jiné
tuto metoda používá již zmíněná metoda
updateTransforms při aproximaci

AnimationKey
getAnimKeyAccordingiToTme(int time)

Pokud existuje animační klíč s časem,
který se rovná parametru, pak metoda
tento animační klíč vrátí, jinak vrátí null.

String toString()

Tato překrytá metoda se používala při
ladění.

4.2.2. Třída BoundShape
Tato třída obsahuje informace vždy o jednom tvaru (3D obal kosti, to co vidí uživatel), instance této
třídy byla použita ve třídě Bound v metodě void initBoundPos(), kde jsme získávali
TransformGroup kosti (tedy obal kosti, objekt Javy3D) příkazem:
TransformGroup shape = boundShape.getShape( dirVector,
material,
transparencyAttributes);
Sama o sobě tato třída obsahuje jen parametry daného BoundShapu (tyto parametry jsou podrobně
popsány v kapitole 7.2.2. BoundShape), tedy například typ, průměr, atp. Samotný tvar
TransformGroup se získá až po zavolání metody getShape(...), této metodě se předávají
následující atributy:
Definice atributů

Popis

float[] vector

Směrový vektor kosti

Material mat

Materiál se nastaví pro daný tvar, a jelikož je materiál sám
o sobě objekt Javy3D, tak se na něj ve třídě Bound
uchovává refernce a je-li potřeba, lze materiál měnit za
běhu

TransparencyAttributes ta

Podobně jako materiál, i tento objekt popisující
průhlednost lze měnit za běhu aplikace, proto se předává
jen reference, aby se nastavila danému tvaru

29

4.2.3. Třída Scene
Tato třída slouží pro jakési uložiště všech kostí a tvarů, obsahuje několik metod pro hromadnou správu
těchto objektů. Dále je popis základních funkcí této třídy:
1. Z této třídy se volá instance třídy JsonIO pro načtení modelu, dojde li k chybě při načítání, pak
pomocí metody boolean isLoadingAbborted() jakákoliv jiná třída může zjistit, jestli
načtení proběhlo úspěšně.
Pokud metoda boolean isLoadingAbborted() vrátí informaci o chybě (true), pak je
potřeba zablokovat editor animačních klíčů (není co editovat), zablokovat animační panel
(není co přehrávat) atp.
2. Tato třída uchovává hashmapy bouds a boundShape, kde klíč mapy je ID objektu
3. Obsahuje podpůrné metody pro editor animačních klíčů, o kterých si povíme za chvíli

Následující tabulka popisuje nejdůležitějších metod třídy Scene:

Definice některých metod

Popis

boolean isLoadingAbborted()

Indikuje, zda došlo k chybě při načítání JSON
souboru (true = chyba, false = vse OK)

void updateTransforms(int time)

Hromadně pro každou kost volá její vnitřní metodu:
void updateTransforms(int time)

void initBoundsPos()

Hromadně pro každou kost volá metodu:
void initBoundPos()

void unmarkAllKeys()

Kažý animační klíč obsahuje privátní proměnno
boolean markedInEditor, tato proměnná
indikuje, že je daný animační klíč vybrán (označen
červeně v editoru), touto metodou se tento parametr
hromadně pro každý animační klíč každé kosti
nastavuje na hodnotu false

void deleteMarkedKeys()

Hromadně se mažou všechny klíče, které mají
parametr markedInEditor=true

ArrayList<AnimationKey>
getMarkedKeys()

Vrací reference na všechny animační klíče, které
mají hodnotu markedInEditor=true

boolean moveMarkedKeys(int val)

Hromadně všechny animační klíče, kde
markedInEditor=true, posune o časovou
hodnotu zadanou v milisekundách. K posunutí
dojde jen v případě, že nenastala žádná kolize, tzn.:
žádné dva animační klíče nemají stejnou časovou
hodnotu a zároveň všechny animační klíče mají
časovou hodnotu v rozmezí časové osy. Metoda
vrací true, pokud posunutí proběhlo úspěšně.
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void fillBoundsOrdering(
Bound bound,
int curDepth)

Třída Scene obsahuje vnořenou třídu
BounOrdering, je to pomocná třída, která se
používá v editoru klíčových snímků, obsahuje jen
tyto 2 proměnné:
−
−

private int deap;
private Bound bound;

bound obsahuje referenci na jednu kost, deap
určuje hloubku (počet předků) na cestě od main k
této kosti
Popisovaná metoda
fillBoundsOrdering( ...) rekurzivně
naplňuje lineární seznam:
ArrayList<BoundsOrdering> ordering;
Pořadí v seznamu je stejné, jaké se zobrazí v editoru
animačních klíčů
ostatní metody třídy Scene

třída Scene pak ještě obsahuje několik metod typu
void printAllAnimationKeys(),
void printAllShapes(), atp., tyto metody se
používali při ladění programu.
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4.3. Balíček KeyManager
Tento balíček obsahuje všechny nezbytné třídy pro vytvoření okna editoru klíčových snímků:
−
−
−
−
−
−
−

KeyManagerWindow.java
HeadPanel1.java
HeadPanel2.java
TablePanel1.java
TablePanel2.java
CommandPanel.java
References.java

Třída References, má jediný účel - obsahuje reference na třídy: HeadPanel1, HeadPanel2,
TablePanel1, TablePanel2, CommandPanel a dále obsahuje několik sdílených proměnných,
které tyto třídy využívají.
Třídy, jejichž název končí na "...Panel.." (je jich celkem 5), extendují od JPanel, jejich umístění v okně
editoru animačních klíčů znázorňuje následující obrázek:

HeadPanel1

TablePanel1

HeadPanel2

TablePanel2
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CommandPanel

5. Závěr
Zadání bakalářské práce se mi podařilo splnit. Lze vytvářet různé skeletální modely, které se pak dají
animovat. Navíc, nad rámec zadání jsem vytvořil editor animačních klíčů. Práce na projektu mě bavila
a pracoval jsem s nadšením. Získal jsem mnoho nových zkušeností a mohl jsem projít všemi etapami
vývoje SW, od návrhu, přes implementaci a nakonec napsání dokumentace. Javu3D jsem předtím
nikdy nepoužil, naučil jsem se ji podle oficiální dokumentace [17].
Ze začátku jsem měl problém s umisťováním komponent pomocí základních layoutů, pak jsem se ale
dozvěděl o propracovaném MigLayoutu, který mi pomohl tento problém vyřešit. Od prvního semestru
na Otevřené Infornatice jsem se chtěl naučit Swing, ale většina znalostí byly spíše povrchní. Sice jsem
rozuměl, jak se používají události, komponenty atd., ale pokaždé, když jsem chtěl vytvořit nějaké
jednoduché GUI, strávil jsem nad tím spoustu času. Tato BP mě "dokopala" k tomu, abych se Swing
konečně naučil. Nyní dokážu poměrně rychle vytvářet GUI, a tohle si myslím, že je pro mě největší
přínos tohoto projektu. Swing jsem se naučil podle skvělé knihy [18].
Při práci na projektu asi nejtěžší pro mě bylo vymyslet způsob, jak by se dala kostry v Java3D
vyjádřit. Původní myšlenka byla všechny kosti reprezentovat jako směrové vektory a při každé změně
úhlu rotace přepočítávat hodnoty vektorů, pak by se na tyto vektory pomocí transformací umisťovaly
jednotlivé tvary kostí. Tato postup se nakonec ukázal jako zbytečně složitý, protože Java3D (díky
vnořování) umožňuje tento problém řešit mnohem elegantněji.

5.1. Budoucí možná vylepšení
Pokud bych na tomto projektu dál pokračoval, napadá mě několik vylepšení, co by se dalo udělat, níže
je popíšu v pořadí podle priorit:
−

Kostru lze animovat pouze tak, že se nastavují rotace pro jednotlivé kosti a mezi těmito
rotacemi se plynule přechází, v případě main kosti pak lze nastavit i posun. Tento způsob je
sice postačující, ale v některých situacích, jako je například chůze, by pro uživatele byl
mnohem jednodušší následující postup: označit chodidlo, přemístit ho na nové místo a
program by sám spočítal potřebné rotace stehenní a lýtkové kosti. Tento způsob by značně
ulehčil práci při vytváření animace, avšak vyžaduje mnohem hlubší propracovanost programu.
Byla by to nejspíše první věc, na kterou bych se zaměřil při vylepšování programu.

−

Určitě bych přidal možnost přiřazovat, kdy by se kostem daly přiřadit i jiné tvary, než základní
primitiva Javy3D, tedy například vyexportované tvary z některého 3D grafického editoru.

−

Určitě bych zapracoval na lepším podchycování chyb při načítání JSON souboru. Dále bych
se pokusil přidat validátor JSON přímo do prohlížeče.

−

Bylo by dobré dále upravit editor klíčových snímků, tak, aby šlo současně upravovat více, jak
1 klíčový snímek. Zatím lze jen hromadně mazat, nebo hromadně posouvat klíčové snímky.
Dále bych do editoru přidal možnost drag and drop.

−

V neposlední řadě bych opravil průhlednost, nyní sice lze nastavit tvarům průhlednost v
rozmezí <0,255> prohlížeč to zobrazí, depth test funguje, ale celé to vypadá moc
"kostičkovaně". Pokaždé, když jsem použil jiný (hezčí) režim průhlednosti, tak selhal depth
test, něco jsem dělal špatně.
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5.2. Zkušenosti uživatelů
Program testovali 3 uživatelé, kteří neměli předchozí zkušenosti s 3D grafikou. Po krátkém cca
desetiminutovém zaškolení již nikomu z nich nedělalo problém vytvářet vlastní animace nad
připravenými modely. Práce s prohlížečem je bavila.

5.3. Testovací dat
Ve složce "Testovaci_data" je 5 animovaných modelů:

Human.json

Hand.json

Board.json

Fan. json
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House.json

35

6. Seznam literatury
[1] Licence 3ds Max
http://store.autodesk.eu/store/adsk/en_IE/pd/ThemeID.25705700/productID.269713600
[2] Více informací o 3ds Max
http://www.autodesk.com/products/autodesk-3ds-max/overview
[3], [4] Obrázky převzaty z online dokumentace k 3ds Max
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/3ds-Max-Help/index.html
[5] Více informací o Blender
http://www.blender.org/
[6] Obrázek převzat z
http://www.blender.org/
[7] Repositář našeho programu
http://nit.felk.cvut.cz/gitlab/sazonsta/simple-animated-human-skeleton-model.git
[8] Více informací o VRML
http://www.wiley.com/legacy/compbooks/vrml2sbk/toc/toc.htm
[9] Obrázek a VRML kód příkladu převzat z
http://www.wiley.com/legacy/compbooks/vrml2sbk/ch02/02fig01.htm
[10] Více informací o ASE (Search -> ASE)
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/3ds-Max-Help/index.html
[11] Více informací o Blender
http://json.org/
[12] Více informací o standardních layoutech
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/layout/visual.html
[13] Více informací o MigLayoutu
http://www.miglayout.com/
[14] MigLayoutu lze stáhnout zde
http://www.migcalendar.com/miglayout/versions/
[15] Více informací o knihovně java-json.jar
http://json.org/java/
[16] java-json.jar lze stáhnout zde
https://github.com/douglascrockford/JSON-java
[17] Java3D dokumentace
http://docs.oracle.com/cd/E17802_01/j2se/javase/technologies/desktop/java3d/forDevelopers/j3dguide
/j3dTOC.doc.html
[18] Swing. Efektní uživatelská rozhraní (I. Portjankin), ISBN 978-5-85582-305-9

36

7. Přílohy
7.1. Uživatelský manuál
7.1.1. Nároky na systém
JSON soubory lze vytvářet v libovolném textovém editoru, pro spuštění prohlížeče je potřeba, aby na
PC byla nainstalována Java a její rozšíření Java3D. Program klade minimální nároky na HW.

7.1.2. Instalace
Aby se program spustil, je potřeba nainstalovat Javu3D, ve Windows se pak program spustí přes
příkazovou řádku nebo pomocí *.bat souboru. Podrobný popis instalace je v souboru ReadMe.txt na
přiloženém CD.

7.1.3. Načtení modelu, pohyb ve scéně a spouštění animace
Po spuštění aplikace Skeleton3D se zobrazí okno jako na následujícím obrázku:

Načíst model můžeme buď přes hlavní menu programu (File > Open...), nebo pomocí klávesové
zkratku CTRL+O:
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Zobrazí se okno průzkumníku, ve kterém vybereme soubor s modelem, a následně se tento model
načte, scéna pak může vypadat například takto:

Celou scénu můžeme natáčet, přibližovat/oddalovat a posouvat, k tomu slouží transformační panel v
dolním pravém rohu okna:

Chceme-li například scénu natočit, vybereme možnost "Rotate":

A tažením myši (drag and drop) budeme scénu natáčet, šipka na následujícím obrázku znázorňuje
směr tažení myši:
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Podobným způsobem můžeme scénu přibližovat a posouvat, k tomu slouží možnosti "Zoom" a
"Move". V dolním levém rohu okna je panel pro spouštění animace, takhle například může vypadat
scéna v režimu přehrávání animace:
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7.1.4. Práce s editorem animačních klíčů
Tento program má navíc podporu pro grafickou úpravu animace, editor animačních klíčů se spouští
buď přes hlavní menu programu (Key Editor > Show editor), nebo pomocí klávesové zkratku
CTRL+E:

Okno editoru:

Seznamu kostí

Časová osa
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Eitační panel

Okno editoru se skládá ze třech základních panelů:
−
−
−

Seznam kostí - zobrazuje všechny kosti, které jsou v programu použity
Časová osa - slouží pro grafické zobrazení klíčových snímků, jejich výběr a přidávání
Editační panel - umožňuje upravovat, mazat a posouvat klíčové snímky

Animace v programu je založena na principu klíčových snímků, které jsou znázorněny černými
obdélníky na časové ose, každý klíčový snímek má nastaveny některé parametry, jako jsou například
rotace, barva atp. Samotná animace pak probíhá tak, že program v čase interpoluje parametry objektů
k daným klíčovým snímkům.

Úprava již existujícího klíčového snímku
Levým tlačítkem myši označíme klíčový snímek a nastavíme mu nové hodnoty v editačním panelu.

Vytvoření nového klíčového snímku
Na časové ose vybereme políčko, kam chceme přidat nový klíčový snímek, jeho parametry se pak
aproximací automaticky nastaví.

Mazání a posun klíčových snímků
Přidržujeme li tl. CTRL, můžeme vybrat více klíčových snímků, následně je pak můžeme hromadně
mazat nebo posouvat o určitý počet políček (framů), k tomu slouží tl. "Delete" a "Move" v horní části
Editačního panelu.

Uložení změn
Provedené změny lze uložit v hlavním oknu programu, buď přes menu (File > Save), nebo klávesovou
zkratkou Ctrl+S. Případně lze uložit jako nový soubor (File > Save as...).
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7.2. Struktura JSON
Každý soubor, který chceme do projektu načíst, musí obsahovat tyto 4 atributy:

{
"bounds":[],
"shapes":[],
"animations":[],
"videoLength":10
}

Zde je popsán význam těchto atributů:
Datový typ

Popis

bouns

Seznam objektů typu Bound
Geometrická interpretace kostí, tedy uchovává informace, jako jsou např.: název
kosti, směrový vektor kosti, barva kosti, reference na tvar (BoundSjape) atp.

shapes

Seznam objektů typu BoundShape
Obal kosti - to co se zobrazí v prohlížeči, uchovává popis tvaru, tedy informace, jako
jsou např.: typ tvaru (CYLINDER, BOX...), poloměr atp.

animations

Pole objektů typu AnimationKey
Jeden animační klíč vyjadřuje aktuální stav jedné kosti v daném čase, animace se v
programu vytváří přechodem mezi jednotivými animačními klíči, uchovávají se zde
některé atributy o objektu Bound v určitém čase, tedy např.: barva, úhly rotací, atp.

videolength

Datová položka typu unsigned int
Vyjadřuje délka videa v celých sekundách

(ve zdrojovém kódu prohížeče používám stejné označení pro třídy Bound.java, BoundShape.java a
AnimationKey - vnořená třída ve třídě Bound)
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7.2.1. Bound
Pole "bounds" obsahuje reprezentace všech kostí, které program vytváří, každá položka tohoto pole je
objekt typu Bound, který můžeme zapsat například tímto způsobem:

"bounds":[
{ "id":"SomeBound",
"position":[0,1.0,0.5],
"color":[0,0,255,255],
"shape":"Shape1",
"children":["SomeBound1",...] },
{ ... },
{ ... }
]

Každý objekt typu Bound se definuje těmito atributy:
Datový
typ

Typ

Popis

id

String

textová hodnota, která jednoznačně identifikuje kost v programu

position

float [3]

směrový vektor kosti (x,y,z)

color

int [4]

barva, která je určena složkami (R,G,B,Opacity), každá složka musí
být v rozsahu <0,255>

shape

- String
- BoundShape

pokud je hodnota typu String, pak se jedná o identifikační klíč,
který odkazuje na objekt typu BoundShape, tedy např.:
"shape":"SomeShape"
lze však přímo zapsat definici objektu BounShape, např. takto:
"shape":{
"id":"SomeShape",
"type":"CYLINDER",
"radius":"0.003" }
v tomto případě však id objektu nemusíme zadávat, pokud
prohlížeč nenajde v definici id, tak ho sám automaticky vygeneruje,
tedy postačí zápis:
"shape":{
"type":"CYLINDER",
"radius":"0.003" }
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children

(String,Bound)[]

pole potomků, tzn. seznam kostí, které se větví z koncového bodu
dané kosti, každý prvek v poli může být typu textový řetězec, v
takovém případě se jedná o odkaz na objekt typu Bound, nebo tento
objekt můžeme přímo v tomto poli vytvořit, na následujícím
příkladě je znázorněn odkaz na potomka "SomeBound" a zároveň
se vytváří nový potomek "SomeBound1":
"children":[
"SomeBound",
{ "id":"SomeBound1",
"position":[0,1.0,0.5],
"color":[0,0,255,255],
"shape":"Shape1",
"children":[] }
]
pokud bychom id vynechali, tak ho prohlížeč při načtení souboru
sám vygeneruje

Všechny popsané datové typy jsou nepovinné, tzn., můžeme jakýkoliv z nich vynechat a prohlížeč ho
nahradí výchozí hodnotou, dokonce i atribut id můžeme v některých případech vynechat.
Nabízí se ale otázka: "Jak prohlížeč pozná, co je výchozí kost, tedy vrchol celé stromové struktury?"
Pro tento účel je vyhrazen speciální objekt typu Bound u kterého je hodnota id rovna "main", tento
objekt musí být vždy obsažen v poli bounds, definujeme ho například takto:
{ "id":"main",
"position":[0,1.0,0] }
Atribut position určuje posunutí celé kostry v prostoru, zbylé atributy již nemá smysl definovat,
protože se jedná o bezrozměrný bod a prohlížeč je bude ignorovat, tohle platí pouze u objektu Bound s
hodnotou id rovnou "main".

7.2.2. BoundShape
Pole "shapes" obsahuje reprezentace tvarů - určují vzhled kostí, každý prvek tohoto pole je objekt typu
BoundShape, který můžeme zapsat například takto:

"shapes":[
{ "id":"SomeShape",
"type":"CYLINDER",
"radius":"0.003" },
{ ... },
{ ... }
]
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Objektem BoundShape můžeme popisovat celkem 5 různých tvarů, všechny mají společný atribut id a
atribut type. Zde je pro každý tvar uveden příklad zápisu:
NONE
{ "type":"NONE" }
neviditelný tvar (je výhodné používat pro pomocné kosti)

CYLINDER
{ "type":"CYLINDER",
"radius":0.003 }

CONE
{ "type":"CONE",
"radius":0.003 }

BOX
{ "type":"BOX",
"xSize":0.03,
"zSize":0.06 }

LINE
{ "type":"LINE",
"thickness":2 }

Opět platí, že jakékoliv parametry můžeme vynechat, pak se objektu BoundShape nastaví defaultní
hodnoty. Atribut id lze vynechat v případě, že objekt BoundShape je vnořen v definici objektu Bound.
Pokud do pole "shapes" přidáme objekt BoundShape s id rovným "default", pak se tento
BoundShape nastaví pro každý Bound u kterého není nastaven atribut shape.
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7.2.3. AnimationKey
Pole "animations" obsahuje seznam všech klíčových snímků, každý prvek pole "animations" je objekt
typu AnimationKey, který můžeme zapsat například takto:

"animations":[
{ "time":320,
"target":"SomeBound",
"colorEnable":1,
"color":[0,200,130,255],
"rotEnabled":[0,0,0],
"rotation":[0.0,0.0,0.0] },
{ ... },
{ ... }
]

Atributy "time" a "target" jsou povinné, všechny ostatní přidáváme podle potřeby.
−

Animace se v prohlížeči přehrává rychlostí 25fps, tedy jeden snímek trvá 1/25 vteřiny, což
odpovídá 40 milisekundám, atribut "time" udává umístění objektu AnimationKey na časové ose
a musí mít celočíselnou hodnotu rovnou násobku 40.

−

Atribut "target" určuje, kterého objektu typu Bound se daný AnimationKey týká (pouze
textová hodnota, nelze vnořit další objekt).

−

Atributy, jejichž název končí slovem "Enable", tedy např. "colorEnable", povolují použití
(=1) nebo zakazují použití (=0) určitého atributu (v našem případě "color"). Pokud by byl
atribut "color" zakázan ("colorEnable":0), tak by to prohlížeč interpretuje, jako by
atribut "color" v daném AnimationKey vůbec nebyl přidán.

Dále je uveden seznam všech atributů, které objekt AnimationKey může obsahovat:
Datový typ

Typ

Použití *

Popis

time

int

povinný

čas v milisekundách, hodnota musí být násobek 40

target

String

povinný

odkaz na Bound

colorEnable

int

not main

povoluje/zakazuje použití barvy <0,1>

color

int[4]

not main

barva, která je určena složkami (R,G,B,Opacity), každá
složka musí být v rozsahu <0,255>

rotEnable

int[3]

main,
not main

povoluje/zakazuje použití rotací, zvlášť po složkách
(x,y,z), hodnoty jsou <0,1>

rotation

double[3]

main,
not main

úhel natočení, určena složkami (x,y,z)

posEnable

int[3]

main

povoluje/zakazuje použití posunutí v prostoru, zvlášť po
složkách (x,y,z), hodnoty jsou <0,1>
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position
∗

double[3]

main

směrový vektor kosti (x,y,z)

povinný - každý objekt typu AnimationKey musí obsahovat tento atribut
main - atribut s tímto označením se může použít, pouze pokud platí "target":"main"
not main - atribut s tímto označením se může použít, pouze pokud neplatí "target":"main"
main, not main - atribut lze použít, ale není povinný
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7.3. JSON schema
K validaci, zda JSON je ve správném tvaru a zda obsahuje všechny povinné atributy se často používá
JSON schema:
{
"$schema":"http://json-schema.org/draft-03/schema"
"id":"Skeleton3D",
"type":"object",
"required":false,
"properties":{
"bounds": {
"type":"array",
"required":false,
"items":
{
"type":"object",
"id":"Skeleton3D/bound",
"required":false,
"properties":{
"id": {
"type":"string",
"required":false
},
"children": {
"type":"array",
"required":false,
"items":
[
{"$ref":"Skeleton3D/bound"},
{"type":"string"}
]
},
"position": {
"type":"array",
"required":false,
"items":
{
"type":"number",
"required":false
}
},
"shape": {
"type":"array",
"required":false,
"items":
[
{"$ref":"Skeleton3D/shape"},
{"type":"string"}
]
},
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"rotation": {
"type":"array",
"required":false,
"items":
{
"type":"number",
"required":false
}
}
}
}
},
"shapes": {
"type":"array",
"required":false,
"items":
{
"type":"object",
"id":"Skeleton3D/shape",
"required":false,
"properties":{
"id": {
"type":"string",
"required":true
},
"type": {
"type":"string",
"required":false
},
"radius": {
"type":"number",
"required":false
},
"xSize": {
"type":"number",
"required":false
},
"zSize": {
"type":"number",
"required":false
}
}
}
},
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"animations": {
"type":"array",
"required":false,
"items":
{
"type":"object",
"required":false,
"properties":{
"target": {
"type":"string",
"required":true
},
"time": {
"type":"number",
"required":true
},
"colorEnable": {
"type":"number",
"required":false,
"minimum":0,
"maximum":1
},
"color": {
"type":"array",
"required":false,
"items":
{
"type":"number",
"required":false
}
},
"rotEnabled": {
"type":"array",
"required":false,
"items":
{
"type":"number",
"required":false,
"minimum":0,
"maximum":1
}
},
"rotation": {
"type":"array",
"required":false,
"items":
{
"type":"number",
"required":false
}
},
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"posEnabled": {
"type":"array",
"required":false,
"items":
{
"type":"number",
"required":false,
"minimum":0,
"maximum":1
}
},
"positions": {
"type":"array",
"required":false,
"items":
{
"type":"number",
"required":false
}
}
}
}
},
"videoLength": {
"type":"number",
"required":true
}
}
}
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