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Abstrakt

Systém SAGE umožňuje týmům uživatelů spravovat jejich data na stěně slo-
žené z mnoha displejů. Pomocí vizualizací a animací mohou uživatelé zob-
razovat velké množství informací a manipulovat s nimi. Cílem této práce je
analyzovat a využít technologie pro ukládání a zobrazování obrazových dat s
rozlišením v řádu gigapixelů a pomocí těchto technologií implementovat apli-
kaci pro distribuované zobrazování obrazových dat na zařízení SAGE.

Klíčová slova Obrazová data, SAGE, stěna displejů, gigapixel, GigaPan,
Image Pyramid, vysoké rozlišení, OpenSeadragon, JavaScript.

Abstract

System SAGE enables teams of users to manage their data on wall composed of
many displays. Users can display great amount of information and manipulate
with it using visualisation and animation. The goal of this thesis is to analyse
and leverage technologies for storing and displaying gigapixel image data and
to implement application for distributed displaying on SAGE system.

Keywords Image data, SAGE, display wall, gigapixel, GigaPan, Image Py-
ramid, high Resolution, OpenSeadragon, JavaScript.
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Kapitola 1
Úvod

V dnešní době se rozlišení běžných fotoaparátů pohybuje mezi 10-12 Mpx
[0]. Fotografie pořízené pomocí těchto přístrojů si pak běžný uživatel zobra-
zuje na displeji s rozlišením FullHD, které odpovídá rozlišení přibližně 2 Mpx
(1920x1080). Běžné aplikace pro zobrazování obrazových dat však načítají
obraz do paměti celý a čím větší obraz je, tím větší jsou nároky na výkon po-
čítače, i když uživatel může v jednu chvíli zobrazit pouze omezené množství
informací.

Existují ale možnosti, jak pořizovat fotografie s rozlišením v řádu gigapi-
xelů (tisíců megapixelů) a fotografie s takto vysokým rozlišením zobrazovat
na stěně složené z jednotek až desítek displejů a pojmout tak mnohem větší
množství informací najednou. Při pokusu zobrazit takto velké množství dat
najednou běžným způsobem by nároky na výkon byly obrovské. Cílem této
bakalářské práce je najít řešení, které se s tímto problémem nepotýká. Je po-
třeba zjistit, jaká omezení s sebou nesou současné datové formáty pro ukládání
obrazových dat a jaký formát bude vhodné použít pro práci s gigapixelovými
obrazy a pro vykreslování na zařízení složeném z několika displejů.

Motivací pro výběr tohoto téma bakalářské práce byla možnost pracovat
na unikátním projektu využívajícím moderní technologie a možnost dalšího
uplatnění vzhledem k velkému zájmu o technologie pracující se stále vyšším
rozlišením.

1.1 Rozbor zadání

V rámci vývoje aplikací pro zařízení SAGE (stěna dělených displejů s rozliše-
ním 9600 x 4320 px), na jejímž vývoji spolupracuje několik bakalantů:

1. Analyzujte požadavky uživatelů a spolupracujících bakalantů na
distribuované zobrazování obrazových dat.
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1. Úvod

Hlavním zdrojem pro sběr požadavků na aplikaci pro zobrazování obrazových
dat jsou uživatelé zařízení SAGE a tedy i spolupracující bakalanti. Tyto poža-
davky jsou klíčové pro stanovení kritérií výběru technologie pro zobrazování,
vhodného datového formátu a vlastní návrh aplikace.

2. Analyzujte technologie pro distribuované zobrazování obrazových
dat ve vysokém rozlišení (důraz je kladen na otevřenost řešení, exis-
tenci API a rychlost vykreslování).
Cílem této části je prozkoumat technologie, tedy aplikace a knihovny, umožňu-
jící zobrazovat obrazová data ve vysokém rozlišení, stanovit hodnoticí kritéria
pro výběr nejvhodnější technologie pro implemetaci v rámci zařízení SAGE,
porovnat vybrané technologie podle těchto kritérií a následně vybrat jednu,
která bude použita při implementaci prototypu aplikace. Součástí tohoto bodu
je také analýza současného stavu řešení a technologií dostupných na zařízení
SAGE.

3. Analyzujte a navrhněte vhodný formát pro ukládání dat.
V této části je třeba analyzovat běžně používané datové formáty pro práci
s obrazovými daty a analyzovat formáty kompatibilní s technologií vybranou
v předchozím bodu, stanovit kritéria, včetně dostupnosti nástroje pro kon-
verzi z běžných datových formátů, podle nich porovnat kompatibilní formáty
a vybrat jeden, který bude použit jako výchozí pro vytvářenou aplikaci.

4. Navrhněte řešení (buď vlastní nebo jako modifikaci existující apli-
kace) a vytvořte funkční prototyp distribuované aplikace. Základní
funkční požadavky jsou synchronizované zobrazení obrazových dat,
plynulý posuv v obraze a možnost přiblížení a oddálení.
Návrh řešení je založen na poznatcích zjištěných v analytické části. Na základě
návrhu bude implementován prototyp aplikace pro zařízení SAGE. Bude také
navrženo a implementováno řešení konverze běžných datových formátů do vý-
chozího formátu zvoleného při analýze.

5. Řešení podrobte testům rychlosti, funkční synchronizace a stabi-
lity.
Implementovaný prototyp aplikace bude nasazen a otestován na zařízení SAGE
v laboratoři SAGELab. Protože jde o koncovou uživatelskou aplikaci, bude dů-
ležité testování uživatelské zkušenosti.
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1.2. Zařízení SAGE

Obrázek 1.1: Zařízení SAGE v rámci SAGELab ČVUT

[23]

1.2 Zařízení SAGE

Systém SAGE umožňuje týmům uživatelů spravovat jejich data v místnosti
pokryté displeji, jako by sama místnost byla jedno celistvé plátno. Uživatelé
tak mohou zobrazovat a manipulovat s velkým množství informací, vizuali-
zací a animací zároveň a přijít tak s komplexním řešením problému mnohem
rychleji a pohodlněji. [1]

V roce 2014 vznikla nová generace softwaru, tedy SAGE2. Zatímco původní
SAGE je psaný v jazyce C++, současná verze SAGE2 je kompletně vyvinutá
v jazyce JavaScript. Celý systém pracuje na bázi webové aplikace a vše se
ovládá pomocí grafického uživatelského rozhraní ve webovém prohlížeči Google
Chrome. Instalace žádného speciálního softwaru tedy není nutná a pouhým
přetáhnutím dat z jednoho počítače na vizuální reprezentaci displejů, může
uživatel přenést data přímo na stěnu displejů. [1]

1.3 Architektura a distribuované zobrazování na
zařízení SAGE

Celá tato část čerpá z článku [2] SAGE2: A New Approach for Data Intensive
Collaboration Using Scalable Resolution Shared Displays.
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1. Úvod

1.3.1 Proč web based technologie?

Výkon webových prohlížečů se zvyšuje mimořádnou rychlostí. Prohlížeče nyní
běžně podporují dvourozměrný i trojrozměrný rendering pomocí technolo-
gie HTML5 a WebGL. Komunikace přes WebSocket je nyní standardizo-
vaná a umožňuje stálou komunikaci mezi klientem a serverem. Prohlížeče také
umožňují zachytit události ze vstupních zařízení jako je myš, klávesnice a do-
tyková obrazovka. Webové prohlížeče jsou nyní všudypřítomnou aplikací a je
možné je nalézt skoro na jakémkoliv vizuálním výpočetním zařízení. Jsou ne-
závislé na platformě a nevyžadují pokročilé technické znalosti pro instalaci.
Webové prohlížeče také umožňují přístup k velkému množství dat uloženého a
dostupného přes cloudové technologie a pomocí nepřeberného množství apli-
kačních rozhraní umožňují vývojářům tato data načítat, vykreslovat je a ma-
nipulovat s nimi.

Tento nedávný rozvoj webových technologií umožnil zpracování vysoce
náročných grafických a síťových výpočtů, které bylo dříve možné dosáhnout
pouze pomocí nativních aplikací. Proto jsou v softwaru SAGE2 využity webové
prohlížeče a technologie pro renderování a uživatelskou interakci a cloudová
infrastruktura pro načítání dat a komunikaci v reálném čase.

1.3.2 Architektura

Architektura SAGE2 se skládá z několika komponentů. Hlavní komponent je
SAGE2 Server, propojený s několika client aplikacemi. Tyto aplikace umož-
ňují zpracování vstupu z periferií (Input Clients) a zpracování zvuku (Audio
Client), interakci s uživatelem (Interaction Clients) a samotné vykreslování
dat na displeje. Na obrázku je vidět, jak jsou jednotlivé části propojeny se
serverem, který ovládá všechny vstupy a výstupy a synchronizuje zobrazování
obsahu. Serverová aplikace je postavená na základě Node.js, což je platforma
pro vytváření síťových aplikací v jazyce JavaScript.

Jednou z předností webově založeného systému SAGE2 je hardwarová fle-
xibilita a jednoduchá konfigurace pro různá zařízení a velikosti displejů. Tento
systém tak může běžet jak na jednom tak na několika počítačích, každý s při-
pojeným jedním či několika displeji. Jakýkoliv z komponent systému SAGE2
tak může běžet na jednom počítači nebo být rozdistribuován do clusteru ně-
kolika počítačů.

Je nutné aby všechny monitory vypadaly jako jedno celistvé grafické pro-
středí, nezávisle na počtu nebo nastavení jednotlivých Display Client kompo-
nentů. Display Client komponenty jsou instance webového prohlížeče, připoje-
ného na SAGE2 Server, tím že zobrazují Display Client URL tohoto serveru.
Každá URL adresa má parametr, který odlišuje jednotlivé instance unikátním
ID a mapuje je na konkrétní řádek a sloupec v mřížce displejů. Na základě
pozice dané řádkem a sloupcem vykresluje každý Display Client svůj vlastní
výřez posunutím obsahu vzhledem k pozici v mřížce displejů. Díky tomu může
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1.3. Architektura a distribuované zobrazování na zařízení SAGE

Obrázek 1.2: Ilustrace zobrazující SAGE2 architekturu a komunikační schéma.

[2]

uživatel pracovat s materiálem rozprostřeným přes několik Display Client kom-
ponentů, které se dohromady zobrazují jako jeden celek.

V případě clusterového systému je tedy potřeba řešit distribuované vykres-
lování a synchronizované animace pro interaktivní aplikace, jako je například
zobrazování obrazových dat. Distribuované zobrazování je v systému SAGE2
řešeno tak, že každý Display Client vykresluje pouze část z celé aplikace, na
základě velikosti okna aplikace a její pozice. SAGE2 Server využívá WebSocket
zprávy pro synchronizaci animací a vykreslování tím, že vysílá broadcast s in-
strukcemi, do všech Display Client komponentů, aby se překreslili. Každý
Display Client odpoví serveru, když dokončí vykreslování jednoho snímku. Ve
chvíli kdy server obdrží odpověď od všech Display Client komponentů, vysílá
další příkaz k překreslení. Tímto způsobem zůstane aplikace vizuálně synchro-
nizovaná, i když výpočet a vykreslování běží na několika počítačích.
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1. Úvod

1.4 GigaPan
GigaPan jsou gigapixelové panoramatické obrazy složené až z miliard pixelů.
Tyto panoramatické snímky mohou být neuvěřitelně detailní a zachycené jako
jedna velká fotografie. Technologie GigaPan umožňuje fotografům vytvářet pa-
noramatické snímky ve vysokém rozlišení a nabízí tak nový, jedinečný pohled
na svět.[4]

Společnost GigaPan poskytuje možnosti jak takovéto snímky pořizovat a
také zobrazovat v rámci webového prohlížeče. Vzheledem k vysokému rozlišení
a úrovni detailu, jaký tyto snímky poskytují, a vzhledem k potenciálu, jaký
představuje zobrazení takovýchto obrázků na stěně dělených displejů s v ultra
vysokým rozlišením, je cílem této práce také analyzovat jak fotografie pořízené
touto technologií zpracovávat a možnosti jejich zobrazení na zařízení SAGE.
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Kapitola 2
Analýza

2.1 Požadavky uživatelů (spolupracujících
bakalantů)

Sběr funkčních a nefunkčních požadavků na aplikaci pro zobrazování obra-
zových dat ve vysokém rozlišení probíhal ve formě společných konzultací s
bakalanty, kteří pracují na vývoji aplikací pro zařízení SAGE. Těchto spo-
lečných konzultací se aktivně účastnili i vedoucí této i několika dalších ba-
kalářských prací, týkajících se vývoje aplikací pro zařízení SAGE, Ing. Jiří
Melnikov a Ing. Jiří Chludil a ovlivnili tak i výslednou podobu požadavků na
aplikaci pro zobrazování obrazových dat.

Významnou roli při tvorbě požadavků měl také spolupracující bakalant
Ondřej Brém, člen studentské grafické skupiny Grafit Fakulty Informačních
technologií ČVUT, který má zkušenosti s pořizováním GigaPan fotografií. Na
základě jeho poznatků byl vytvořen požadavek na zpracování formátů, které
podporují ukládání těchto fotografií.

2.2 Funkční požadavky

FP1 - Synchronizované zobrazení obrazových dat
FP2 - Plynulý posuv v obraze
FP3 - Možnost přiblížení a oddálení
FP4 - Mód omezeného/neomezeného zoomu
FP5 - Podpora vysokých rozlišení v řádu Gigapixelů
FP6 - Načtení obrazu z lokálního úložiště
FP7 - Načtení obrazu ze vzdáleného úložiště
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2. Analýza

2.3 Nefunkční požadavky
NP1 - Javascript - rozšíření aplikace SAGE 2.0
NP2 - Přístup přes webové rozhraní SAGE 2.0
NP3 - Vhodný datový formát pro ukládání obrazových dat
NP4 - Uživatelsky přívětivé a intuitivní ovládání
NP5 - Dokumentace v anglickém jazyce

2.4 Současný stav zobrazování obrazových dat na
zařízení SAGE

2.4.1 Aplikace pro zobrazování obrazových dat

V současné době je v systému SAGE dostupných několik aplikací pro zobra-
zování obrazových dat.

Výchozí Image Viewer
Základní aplikací je image viewer, nastavený jako výchozí aplikace pro zobra-
zování obrázků na zařízení SAGE. Tato aplikace podle dokumentace k soft-
waru SAGE [3] umožňuje zobrazovat obrazová data ve formátech JPEG, PNG,
TIFF, BMP a PSD. Jedinou další funkcí kromě zobrazení samotného obrázku
je zobrazení podrobných informací o zobrazovaném souboru, avšak neposky-
tuje žádné možnosti manipulace s obrazem, jako je zoom nebo posuv v obraze.
Aplikace je navíc nestabilní a při pokusu otevřít větší soubory často přestává
pracovat a způsobí výpadek SAGE serveru.

Multi-Res Image Viewer
Další aplikací je aplikace Multi-Res Image Viewer, která je určena pro zobra-
zování obrazových dat ve formátu image pyramid a je tedy vhodná pro práci
s velkými obrazy. Pro zpracování obrazových dat využívá knihovnu OpenSea-
dragon a umožňuje jak plynulý zoom tak posuv v obraze. Uživatelské rozhraní
je ale téměř nepoužitelné a pokud chce uživatel otevřít soubor, musí zasahovat
přímo do zdrojového kódu aplikace, což je pro běžné použití zcela nepřijatelné.

EVL Photo Slideshow
EVL Photo Slideshow je jednoduchá aplikace, která v určitém intervalu ná-
hodně zobrazuje slideshow obrázků definovaných v JavaScript souboru. Tato
aplikace není přizpůsobena pro zobrazování obrazových dat ve vysokém rozli-
šení, postrádá uživatelské rozhraní a ani přechody mezi jednotlivými snímky
nejsou nikterak plynulé.

Stereo Image Viewer
Poslední dostupnou aplikací je aplikace určená pro zobrazování trojrozměr-
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ných stereoskopických obrázků. Ani tato aplikace však neposkytuje žádné uži-
vatelské rozhraní ani žádné možnosti manipulace s obrazem.

Jedinou současně dostupnou aplikací pro zobrazování obrazových dat ve
vysokém rozlišení na zařízení SAGE je tedy aplikace Multi-Res Image Viewer.
Vzhledem k tomu, že aplikace je již nasazená na zařízení SAGE a bylo tedy
možné ji ihned otestovat, bude knihovna OpenSeadragon, na které je aplikace
založena, využita jako výchozí bod při rešerši technologií pro zobrazování ob-
razových dat ve vysokém rozlišení.

2.5 Technologie zobrazování

Pro zobrazování obrazových dat, jak pro konkrétní platformy, tak pro webové
technologie nezávislé na platformě, existuje nesčetné množství aplikací. Pokud
je ale cílem zobrazování obrazových dat v řádu gigapixelů na zařízeních, která
obsluhují i několik desítek displejů, je nutné vybrat takovou technologii, která
umožňuje rychle načítat a zobrazovat velké množství informací a v danou
chvíli využívat co nejméně z dostupných výpočetních prostředků.

Při zobrazování obrazu například s rozlišením 10–12 Mpx na displeji s roz-
lišením FullHD, což odpovídá přibližně 2 Mpx, v praxi běžná věc, je vždy
zobrazována jen omezená část informací obsažených v obrazu. Přesto je ale
nutné načíst obraz do operační paměti počítače celý ať už je jeho rozlišení
jakékoliv a jaká část je právě viditelná. Tím pádem čím větší obraz je potřeba
zobrazit, tím vyšší jsou nároky na výkon počítače. U fotografií, pořizovaných
současnými digitálními fotoaparáty tyto nároky nejsou nijak vysoké, a proto
se tyto technologie běžně používají při zobrazování fotografií na webu, osob-
ních počítačích či na datových projektorech. Při zobrazování obrazu s vyšším
rozlišením a na větších zobrazovacích zařízeních už jsou ale nároky na vý-
kon poměrně vysoké a maximální rozlišení, které může zdrojový soubor mít
a které je možné daným počítačem vykreslit, už není omezeno pouze maxi-
málním rozlišením použitého datového formátu, ale je omezené i samotným
výkonem počítače.

Při použití technologie využívající systému zvaného The Image Pyramid
tento problém odpadá [7].

2.5.1 The Image Pyramid

The Image Pyramid je termín popisující způsob ukládání a zpracování obra-
zových dat, který umožňuje načítat do paměti a vykreslovat pouze relevantní
část obrazu. Princip je založen na uložení jednoho obrazu v několika různých
rozlišeních a na rozřezání těchto jednotlivých obrazů na malé části - dlaždice
(tiles). Při zobrazení určité části obrazu se tak načte vždy pouze dané roz-
lišení, které je v daný moment dostačující, a konkrétní dlaždice, které jsou
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Obrázek 2.1: The Image Pyramid

[24]

viditelné. Tento systém je například běžně využíván pro zobrazení mapových
podkladů.

Použitím tohoto způsobu ukládání dat se tedy značně snižují nároky na
výkon počítače, který data zobrazuje, a odpadá problém s maximálním rozli-
šením, které může počítač zobrazit.

Při použití image pyramid se ukládá stejný obrázek v několika rozlišeních
a vznikají tedy redundantní data. V následujícím odstavci, který popisuje
způsob vzniku image pyramid, bude ukázáno, že výsledný obraz zabírá pouze
1.3 krát více místa než ten původní.[7]

2.5.2 Vytváření image pyramid

Využití systému image pyramid tedy řeší otázku výkonu a maximálního do-
stupného rozlišení pro zobrazování na daném zařízení. Výkon potřebný pro
zobrazování se odvíjí od rozlišení výstupního zařízení, nikoli od rozlišení zob-
razovaných dat. Pro využití tohoto systému musí být ale obrazová data nejprve
konvertována do odpovídajícího formátu.

V prvním kroku vytváření pyramidy probíhá škálování obrazu do několika
různých rozlišení, které budou tvořit vrstvy pyramidy. Nejnižší vrstva pyra-
midy je obraz v původním (tedy nejvyšším) rozlišení a každá další vrstva má
poloviční rozlišení jak na výšku, tak na šířku. Má tedy čtvrtinovou velikost.
Počet vrstev pyramidy tedy spočítáme jako log2(max(length, height)). V dru-
hém kroku jsou jednotlivé vrstvy rozřezány na dlaždice. Dlaždice mohou mít
různé rozlišení, ovšem často je výchozím nastavením rozlišení 256x256 pixelů.
Při prvním pohledu na automaticky generované pyramidy může být trochu
překvapivé jejich různorodé rozlišení. Většina dlaždic má rozlišení 258x258 px
a jen málokterá dlaždice má rozlišení opravdu 256x256 px. To je způsobeno na-
staveným překryvem. Jak je vidět na obrázku 2.2, kde je plnou červenou čarou
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Obrázek 2.2: Překryv dlaždic image pyramid

[25]

znázorněna vlastní dlaždice v definovaném rozlišení, tedy například 256x256,
a červenou čárkovanou čarou je znázorněna reálná velikost uložené dlaždice
včetně překryvu. Dlaždice na pravém a dolním kraji pak mají logicky menší
rozlišení v jedné nebo obou dimenzích.

Při generování pyramid tedy vznikají nadbytečná data. Za předpokladu,
že velikost obrazu na disku je dána pouze jeho rozlišením a při zanedbání
překryvu, lze výslednou velikost pyramidy spočítat pomocí rovnice 2.1.

∞∑
n=0

((1
4

)n)
= 4

3 (2.1)

Výsledná velikost obrazu tedy odpovídá čtyřem třetinám původní velikosti
a to je pouze malá cena za možnost zobrazovat veškerá obrazová data se
stejným výkonem nezávisle na rozlišení. [9]

2.6 Výběr knihovny

2.6.1 Hodnoticí kritéria

Dle zadání je hodnocení technologie založeno zejména na otevřenosti řešení,
existenci API a rychlosti vykreslování. Z analýzy požadavků také plyne, že
technologie musí podporovat funkce zoom a posuv v obraze a musí být pou-
žitelná v rámci systému SAGE. Je tedy vhodné vybrat technologii vyvinutou
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v programovacím jazyce JavaScript. Přípustné jsou ale i jazyky C a C++,
vzhledem k možnosti použití v rámci JavaScript kódu.

V menší míře bude také přihlíženo k aktuálnosti technologie a ke kvalitě
dokumentace. Pro zahrnutí do rešerše musí technologie nutně umět zpraco-
vávat obrazová data ve formátu The Image Pyramid a musí být použitelná
v rámci systému SAGE. Na základě hodnoticích kritérií pak bude vybrána
jedna knihovna, která bude použita pro vývoj nové aplikace pro zobrazování
obrazových dat ve vysokém rozlišení.

2.6.2 Testování rychlosti

Pro testování rychlosti a plynulosti vykreslování porovnávaných knihoven a webo-
vých aplikací bude použit nástroj pro vývojáře Chrome Developer Tools, kon-
krétně jeho část Timeline, dostupný ve webovém prohlížeči Google Chrome.
Nástroj Timeline umožňuje zaznamenat a analyzovat aktivity, které provádí
webová aplikace po dobu běhu. Tento nástroj také zaznamenává počet snímků
za sekundu, který bude použit jako hlavní hodnoticí kritérium rychlosti soft-
waru.

Testování bude probíhat v anonymním režimu prohlížeče Google Chrome
verze 42.0.2311.135 na počítači Asus N56VM, s procesorem Intel Core i7-
3610QM, 6 GB operační paměti a grafickou kartou NVIDIA GeForce GT
630M. Jako Zobrazovací zařízení bude použit FullHD monitor s obnovovací
frekvencí 60Hz.

Cílem lokálního testování bude zjistit, která aplikace zajišťuje nejplynulejší
zoom a posuv v obraze. Pro záznam aktivit bude vždy načtena webová stránka
s testovanou aplikací, nastaven mód pro prohlížení v režimu celé obrazovky.
Následovat bude maximální přiblížení, posuv v obraze po obvodu obrazu a
maximální oddálení.

Cílem pro testované aplikace bude co nejvíce se přiblížit 60 snímkům za
sekundu, což koresponduje s obnovovací frekvencí 60Hz většiny běžných dis-
plejů [11].

Na obrázku 2.3 je vidět zvětšený graf rychlosti vykreslování, pořízený ná-
strojem Timeline. Dvě vodorovné čáry značí hranice rychlosti vykreslování.
Vrchní čára značí hranici 30 fps (snímků za sekundu) čára pod ní značí rych-
lost vykreslování 60 fps. Osa x značí čas v milisekundách (ms) a osa y značí
dobu nutnou k vykreslení jednotlivých snímků. Šedé sloupce tedy značí dobu
nutnou pro vykreslení snímku a barevné části tohoto sloupce značí, která čin-
nost se během této doby prováděla. Žlutá doba odpovídá skriptování, zelená
vykreslování. Čím nižší sloupec je, tím se rychleji obraz překreslil a tím plynu-
lejší zobrazování aplikace je [11]. V tomto testu je tedy cílem aby se graf držel
na hladině 60 fps. Tedy ve výšce kolem druhé vodorovné čáry s popiskem 60
fps.
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Obrázek 2.3: Detail grafu Chrome Timeline

2.6.3 OpenSeadragon

OpenSeadragon je open-source webový software, který může být použit jako
samostatná webová aplikace a nebo jako JavaScript knihovna. OpenSeadra-
gon nemá žádné externí závislosti a je dostupný z repozitáře GitHub. Použití
tohoto softwaru je tedy velice snadné. Stačí pouze stáhnout aktuální verzi
z repozitáře, umístit do složky s vyvíjenou aplikací a používat jako knihovnu
nebo přímo jako samostatnou aplikaci v rámci webové stránky. [5]

Otevřenost řešení
OpenSeadragon je vydán pod licencí New BSD, která je kompatibilní s licencí
GNU GPL. Tato licence umožňuje neomezené šíření v upravené i neupravené
podobě za jakýmkoli účelem, pokud bude ponechán původní text licence a zá-
roveň upozorňuje na zřeknutí se odpovědnosti za dílo. [6]

Rychlost
Aplikace OpenSeadragon vykresluje obrazová data velmi plynule jak je patrné
i z grafu 2.4. Až na ojedinělé výkyvy se aplikace vykreslovala rychlostí 57 - 60
snímků za vteřinu.

Existence API a dokumentace
Knihovna disponuje velice rozsáhlým JavaScript API, které mimo jiné ob-
sahuje i funkce pro posuv v obraze a zoom, včetně několika možností jejich
konfigurace. Na webových stránkách OpenSeadragon je dostupná přehledná
dokumentace1 v anglickém jazyce.

Aktuálnost
V době psaní této práce je aktuální stabilní verze 1.2.1 vydaná na konci ledna
2015 a podle changelogu2 se již připravuje verze 1.3.0. Dokumentace pak byla
naposledy generována 30.4.2015, což je až nezvykle aktuální.

1https://openseadragon.github.io/docs/OpenSeadragon.html
2https://github.com/openseadragon/openseadragon/blob/master/changelog.txt
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Obrázek 2.4: Graf rychlosti OpenSeadragon

Obrázek 2.5: Graf commitů OpenSeadragon

[8]

Software je stále vyvíjen a poměrně často aktualizován, jak je vidět na
následujícím obrázku obsahujícím graf commitů 2.5 za poslední čtyři roky.

Shrnutí
Pro využití v rámci aplikace SAGE je vhodnější použít software OpenSea-
dragon jako JavaScript knihovnu než jako samostatnou aplikaci. Knihovna
OpenSeadragon splňuje veškeré požadavky a poskytuje mnoho možností vyu-
žití a také velice přehledné API včetně podrobné dokumentace.

Tato knihovna je také použita v jedné ze současných aplikací pro zob-
razování obrazových dat na zařízení SAGE. Výhodou je tedy možnost tuto
knihovnu otestovat přímo nasazenou na zařízení SAGE v prostředí laboratoře
SAGELab. Při testování rychlosti software působil velice plynule a ovládání
bylo pohodlné.
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2.6.4 GigaPan

Společnost GigaPan Systems, jejíž technologie jsou specializovány na vytvá-
ření gigapixelových panoramatických snímků, umožňuje na svých webových
stránkách3 takto vytvořené snímky také prohlížet.

Software GigaPan Upload umožňuje vybrat obrazy ve formátu JPG, RAW,
TIFF, PSB a PSD a nahrát je na server. Tyto soubory je pak možné zobrazit
v uživatelském portfoliu přímo na webových stránkách.

V portfoliu je dostupná možnost vygenerovat odkaz pro vložení Giga-
Pan prohlížeče s konkrétním snímkem uloženým na webu GigaPan na webové
stránky uživatele pomocí prvku HTML Inline Frame Element. Na webové
stránce, kde je tento prvek vložen, se pak objeví okno s konkrétním obrázkem
a tlačítky pro zoom, zobrazení na celou obrazovku a zobrazení celého obrázku.

Otevřenost řešení
Software GigaPan Upload pro nahrávání obrázků na server, kde jsou ob-
rázky rozřezány na dlaždice pro zpracování GigaPan webovým prohlížečem,
je volně dostupný na webové stránce4 a to pro operační systémy Windows
a Mac OS. Podle technické dokumentace se pracuje na podpoře operačního
systému Linux, ale v současné době zatím podporován není. Samotný GigaPan
Viewer, který zobrazuje výsledné obrázky na webových stránkách samostatně
dostupný není a je pouze součástí webové aplikace GigaPan.

Rychlost
Řešení společnosti GigaPan vykresluje obrazová data skoro bezchybně. Až na
jeden výkyv 2.6 se aplikace v průběhu testování vykreslovala rychlostí 59 - 60
fps.

Existence API a dokumentace
GigaPan Upload umožňuje pouze zvolit obrázek, vložit krátké jméno a krátký
popis, který se zobrazí v portfoliu, a nahrát ho na server. Jde o desktop aplikaci
a žádné API dostupné není. GigaPan Viewer je aplikace využívající techno-
logie JavaScript a Adobe Flash Player a pro použití v rámci aplikace SAGE
je dostupný přes již zmíněný HTML element, který umožňuje pouze velice
omezené možnosti konfigurace.

Vzhledem k tomu, že není dostupné API, není dostupná ani jeho dokumen-
tace. K softwaru GigaPan Upload je dostupná alespoň uživatelská příručka
a technický manuál, který popisuje například i teoretickou dobu nahrávání
obrázku na server a dobu jeho řezání na dlaždice. Technická dokumentace je
dostupná na webové stránce5.

3http://www.gigapan.com/
4http://gigapan.com/cms/shop/software/gigapan-uploader
5https://goo.gl/UDh8si
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Obrázek 2.6: Graf rychlosti GigaPan

Aktuálnost
Aktuální stabilní verze softwaru GigaPan Upload byla vydaná v srpnu roku
2013, tedy skoro dva roky stará. Stejně je na tom i technická a uživatelská do-
kumentace. Software je ale funkční, nová panoramata na webových stránkách
GigaPan denně přibývají a komunita na fóru je také aktivní.

Shrnutí
Použití technologie GigaPan pro nahrání obrázku na server a jeho automatické
rozřezání i samotné zobrazení na stránkách GigaPan je jednoduché a uživa-
telsky přívětivé. Webový GigaPan Viewer pracuje rychle a obrazová data vy-
kresluje plynule, bez znatelného zpoždění při načítání.

Možnosti použití v rámci aplikace SAGE jsou ale velice omezené absencí
API a konfigurace je možná pouze přes HTML element. Další nevýhodou je
také závislost na datových serverech společnosti GigaPan, protože toto řešení
neumožňuje ukládat obrazová data na jiném než GigaPan serveru.

2.6.5 Zoomify

Zoomify Image Viewer je JavaScript aplikace využívající pro zobrazování ob-
razových dat technologie HTML5 a Adobe Flash Player.

Hlavní předností Zoomify je spolupráce se společností Adobe, která vy-
víjí software Photoshop. V softwaru Photoshop je totiž přímo zabudován ná-
stroj pro export obrázku v nativním formátu Zoomify, který využívá systému
image pyramid. Jak bude podrobněji uvedeno v následující kapitole týkající
se datových formátů, Photoshop umožňuje zpracovávat data v jednom z mála
datových formátů podporující velmi vysoká rozlišení. Možnost exportovat ob-
rázek přímo do formátu Zoomify tedy odstraňuje mezikrok, ve kterém je nutné
konvertovat obraz v běžném datovém formátu na datový formát podporující
systém image pyramid. [12]
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Obrázek 2.7: Graf rychlosti Zoomify

Otevřenost řešení
Aplikace Zoomify je dostupná ve třech licencích a to Express, Pro a Enter-
prise. Základní verze Express obsahuje nástroj Zoomify Unlimited Conver-
tor pro konverzi obrázků do podporovaného datového formátu a JavaScript
aplikaci Zoomify Image Viewer, která zajišťuje zobrazování obrazových dat.
Verze Pro a Enterprise pak navíc obsahují kompletní zdrojový JavaScript kód
a mnoho dalších možností a konfigurace zobrazovací aplikace. Cena Express
verze je v době psaní této práce 19$, cena Pro a Enterprise verze, které obsahují
i kompletní zdrojový kód, je pak 39$ respektive 395$. Zoomify má speciální
nabídku pro výukové a studijní potřeby, ale žádná ze služeb Zoomify není do-
stupná zdarma.

Rychlost
Řešení které nabízí společnost Zoomify je v porovnání z předchozími webovými
aplikacemi o úroveň pozadu, jak je vidět na grafu 2.7. Rychlost vykreslování
se pohybovala mezi 12 - 25 snímky za vteřinu a to bylo znát i na manipulaci s
aplikací. Ta se chovala velmi trhaně a nezanechávala dobrý uživatelský dojem.

Existence API a dokumentace
Kompletní dokumentace i uživatelská příručka jsou pak součástí licencovaného
obsahu. Dokumentace obsahuje i seznam všech dostupných HTML parametrů,
které lze nastavit v rámci aplikace Zoomify Image Viewer.
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Aktuálnost
V současné době je dostupná aplikace Zoomify ve verzi V3 a podle webových
stránek technické podpory [12] se již připravuje verze V4, konkrétní datum
vydání ale zatím není dostupné. Aplikace se tedy stále vyvíjí.

Shrnutí
Software společnosti Zoomify jako jediný z porovnávaných řešení není do-
stupný zdarma v žádné verzi, proto by použití v rámci aplikace SAGE přiná-
šelo jisté komplikace. Velkou výhodou je integrace nástroje pro exportování v
nativním formátu Zoomify přímo z aplikace Adobe Photoshop. Při testování
rychlosti software působil značně trhaně a uživatelská zkušenost nebyla dobrá.

2.6.6 Závěr

Porovnáním jednotlivých řešení dle zvolených kritérií splňuje požadované vlast-
nosti nejlépe software OpenSeadragon. Hlavními výhodami oproti konkurenč-
nímu softwaru je použitá licence, dostupné zdrojové kódy, přehledné API,
aktivní vývoj a přehledná a aktuální dokumentace. Tento software také vy-
kazoval výborné výsledky při testování rychlosti a až na pár výkyvů držel
rychlost vykreslování na 60 snímcích za sekundu.

Po dohodě s vedoucím práce byla tedy knihovna OpenSeadragon zvolena
jako výchozí technologie pro návrh aplikace pro zobrazování obrazových dat
na zařízení SAGE.

2.7 Datové formáty

V této kapitole bude věnována pozornost existujícím formátům pro ukládání
obrazových dat a jejich použitelnosti při vykreslování na stěně displejů s vy-
sokým rozlišením.

Obecně lze datové formáty pro ukládání obrazových dat rozdělit na kom-
primované a nekomprimované. Pro účely této bakalářské práce bude ovšem
potřeba použít jiného dělení a to na běžně používané datové formáty a na
formáty využívající pro reprezentaci dat systému image pyramid.

V první řadě budou analyzovány datové formáty běžně používané pro uklá-
dání fotografií a obrázků. Dále budou popsány datové formáty využívající
systému image pyramid, podporované knihovnou OpenSeadragon, která byla
zvolena jako výchozí technologie pro návrh aplikace v předchozí části práce.

Na závěr této části budou popsány dostupné technologie pro převod ob-
rázků z běžně používaných datových formátů do formátů podporovaných kni-
hovnou OpenSeadragon.
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2.7. Datové formáty

2.7.1 Běžné datové formáty

Za běžné datové formáty se dají označit formáty BMP, PNG, JPEG, GIF,
TIFF a RAW. S těmito formáty se v počítačové grafice běžně pracuje a jsou
to také formáty, ve kterých se ukládají fotografie pořízené digitálními fotoa-
paráty a skenery. Tyto formáty s sebou nesou jistá omezení, jako například
nízké maximální rozlišení. V této části budou proto také popsány i formáty,
které nepoužívají systém image pyramid, ale umožňují ukládání obrazu v co
největším rozlišení. Mezi tyto formáty patři například formát PSB a BigTIFF.
Protože je cílem výsledné aplikace pracovat s co nejvyšším rozlišením, je nutné
umožnit uživatelům zpracovat co nejvíce formátů, které podporují takováto
rozlišení.
BMP
BMP (Windows Bit Map) je využíván jako standardní bitmapový formát pro
ukládání obrazů v prostředí Microsoft Windows. Přesto, že je formát založen
na interní bitmapové struktuře Windows, je podporován mnoha dalšími apli-
kacemi. [15]

GIF
GIF (Graphics Interchange Format) je formát souboru běžně používaný pro
zobrazování obrazů v dokumentech HTML na webu a jiných online službách.
GIF je formát vytvořený s cílem minimalizovat velikost souboru a čas po-
třebný pro elektronický přenos. [10]

PNG
PNG (Portable Network Graphics) je formtát původně navržený jako náhrada
a rozšíření již zastaralého formátu GIF. Tento formát využívá bezeztrátovou
kompresi a je poměrně široce podporován a často se využíván na internetu.[14]

JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) je formát popsaný standardem
ISO/IEC 10918 a běžně se používá pro zobrazování fotografií na webu a ji-
ných online službách. Jedná se o formát využívající ztrátovou kompresi dat a
velikost souboru komprimuje výběrovým vypuštěním dat. Vyšší úroveň kom-
prese má za následek méně kvalitní obraz. Ve většině případů ale platí, že při
použití nejvyšší kvality obrazu je výsledný obraz nerozeznatelný od originálu.
Tento formát je velmi rozšířen pro ukládání běžných digitálních fotografií a
jeho maximální rozlišení je 65535 x 65535 obrazových bodů. [10]

RAW
Je formát používaný pro pořizování vysoce kvalitních fotografií. Fotografie ve
formátu RAW obsahuje jen minimálně zpracovaná data ze senzoru. Tento for-
mát používají i některé skenery. [18]
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Photoshop (PSD) a Photoshop Big (PSB)
Formát Photoshop (PSD) je výchozí formát souboru pro práci v softwaru Pho-
toshop a je často využíván pro práci s fotografiemi. Tento formát podporuje
dokumenty s kterýmkoli rozměrem až do 30 000 obrazových bodů.

Formát velkého dokumentu (PSB) podporuje dokumenty s kterýmkoli roz-
měrem až do 300 000 obrazových bodů. [10]

TIFF a BigTIFF
Formát TIFF/TIF (Tagged-Image File Format) se používá k přenosu obrazů
mezi různými aplikacemi a počítačovými platformami. TIFF je univerzální
bitmapový obrazový formát, který podporují prakticky všechny aplikace pro
malování, úpravy obrazů a sazbu stránek. Také téměř všechny stolní skenery
umějí vytvářet obrazy TIFF. Dokumenty TIFF mají maximální velikost sou-
boru 4 GB a rozlišení 65535 x 65535 px. [10]

BigTIFF je nový obrazový formát, a narozdíl od klasického TIFF souboru,
který využívá 32bitovou hlavičku používá 64 bitů. BigTIFF tedy podporuje
rozlišení až v řádu TeraPixelů. [13]

2.7.2 Datové formáty podporované knihovnou
OpenSeadragon

OpenSeadragon podporuje několik protokolů dodávajících obrazová data a stále
přidává nové. Každý z podporovaných protokolů má za cíl umožnit konfiguraci
přes XMLHTTPRequest a inline konfiguraci. [16]

XMLHTTPRequest je JavaScript objekt, navržený společností Microsoft
a nyní standardizován v rámci mezinárodního konsorcia W3C, které se za-
bývá vývojem webových standardů. Umožňuje jednoduchý způsob získání dat
z URL bez nutnosti provést obnovení celé webové stránky. Může být tedy ob-
novena pouze část stránky, bez přerušení toho, co uživatel právě dělá. [17]

Legacy Image Pyramids (LIP)

Legacy Image Pyramids umožňuje využít již existující obrázky bez kon-
vertování nebo dynamického vytváření image pyramid. Při vývoji webových
aplikací se běžně vytvářejí různě velké verze stejného obrázku, jako například
thumbnail, detail a best. Tyto verze obrázku vlastně tvoří jakousi jednodu-
chou image pyramidu a díky podpoře Legacy Image Pyramids ji lze zobrazit
v aplikaci OpenSeadragon.

Konfigurace zdroje těchto dat, Legacy Tile Source, ještě není kompletně
specifikovaná a může se ještě v budoucích verzích změnit. Cílem ale je, aby
formát zůstal jednoduchý a příliš se nezměnil vzhledem k současné podobě.
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2.7. Datové formáty

[19]

Příklad LIP souboru formátovaného jako XML:

<image type=’ legacy−image−pyramid ’>
<l e v e l

u r l =’/example−images / rbc / rbc0001 /0001q . jpg ’
he ight = ’889 ’
width=’600’/>

<l e v e l
u r l =’/example−images / rbc / rbc0001 /0001 r . jpg ’
he ight = ’2201 ’
width=’1485 ’/>

<l e v e l
u r l =’/example−images / rbc / rbc0001 /0001v . jpg ’
he ight = ’4402 ’
width=’2970 ’/>

</image>

International Image Interoperability Framework (IIIF)

IIIF API specifikuje webovou službu, která vrací obrázek jako odpověď
na standardní HTTP nebo HTTPS požadavek. URL adresa specifikuje ob-
last, velikost, rotaci, kvalitu a formát požadovaného obrázku. URL může být
také konstruována tak, aby žádala základní technické informace o obrázku pro
podporu klientských aplikací. IIIF API je navrženo aby usnadnilo systema-
tické používání obrazových zdrojů z repozitáře digitalizovaných obrazů, udr-
žovaných organizacemi kulturního děditství. API může být přijato jakýmkoli
repozitářem nebo službou, a může být použito k získání statických obrázků
v odpovědi na správně sestavenou URL adresu. [20] [21]

Požadavek na LIP soubor ve formátu XML:

{scheme }://{ s e r v e r }{/ p r e f i x }/{ i d e n t i f i e r }/{ r eg i on }
/{ s i z e }/{ r o t a t i on }/{ qua l i t y } .{ format }

Příklad použití:

http ://www. example . org / image−s e r v i c e /abcd1234/ f u l l
/ f u l l /0/ d e f au l t . jpg

Využití tohoto formátu vyžaduje speciálně upravený image server, který
podporuje Cross–Origin Resource Sharing.

Deep Zoom Image (DZI)
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Deep Zoom Image je datový formát vyvíjený společností Microsoft, za-
ložený na technologii XML. Struktura tohoto formátu je velice přehledná
a skládá se z XML souboru, který popisuje parametry obrázku a z adresářové
struktury, která obsahuje samotné obrazové dlaždice, rozdělené do adresářů,
které reprezentují jednotlivé vrstvy.

Tento datový formát podporuje ukládání dlaždic ve dvou formátech a to
ve formátu PNG, zaručující bezeztrátovou kompresi nebo v kompaktnějším
formátu ztrátové komprese JPG.

Následující kód představuje příklad xml souboru ve formátu Deep Zoom
Image, který obsahuje pouze nejnutnější informace o daném obrázku. Para-
metr Format značí, zda jsou dlaždice uložené ve formátu png nebo jpg, Overlap
určuje velikost překryvu dlaždic, TileSize použitou velikost dlaždic a Size jsou
rozměry obrázku v maximálním rozlišení.

<?xml ve r s i on ="1.0" encoding="UTF−8"?>
<Image xmlns="http :// schemas . m i c ro so f t . com/deepzoom/2009"

Format="png "
Overlap="1"
T i l e S i z e ="256"
>
<S i z e

Height ="13720"
Width="63765"

/>
</Image>

Kompletní Deep Zoom schéma je popsáno na webové stránce Microsoft6.

Open Street Maps (OSM)

OSM je opensource schéma, které umožňuje zobrazovat podrobné mapové
podklady, které vznikají za podpory OSM komunity. Tento formát je přizpů-
soben zobrazování mapových podkladů a informací založených na geologické
poloze a není vhodný pro zobrazování obecných obrazových dat. Detaily k to-
muto formátu jsou dostupné na webové stránce7.

OpenTiled Map Service (TMS)

Tiled Map Service je dlaždicové schéma vyvíjené společností The Open
Source Geospatial Foundation a stejně jako schéma OSM je přizpůsobeno
k zobrazování geologických dat a mapových podkladů.

6https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645022(v=vs.95).aspx
7http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_map_tilenames#Zoom_levels
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2.8. Technologie pro vytváření image pyramid

2.7.3 Výběr datového formátu

Formáty OSM a TMS jsou přizpůsobeny pro zobrazování mapových podkladů
a geologických dat a nejsou tedy vhodné pro použití zobrazování například
panoramatických fotografií. V rámci systému SAGE jsou již aplikace pro zob-
razování mapových podkladů dostupné.

Formát LIP je vhodný pro zobrazování již existujících obrazových dat
v různých rozlišeních a jeho využití pro zobrazování nově vytvořených fo-
tografií a obrázků ve vysokém rozlišení tedy není vhodné.

IIIF specifikuje kompletní webovou službu, která poskytuje přístup k obra-
zovým datům ze speciálně upraveného image serveru. Využití tohoto formátu
by bylo možné, ale jeho použití by vyžadovalo zajištění dedikovaného image
serveru, což by velice komplikovalo výsledné řešení a jeho nasazení.

Schéma formátu DZI je velice přehledné a jeho použití v rámci knihovny
OpenSeadragon je snadné. Tento formát je navíc poměrně rozšířený mezi
komunitou OpenSeadragon, čemuž napovídá i množství způsobů, jak data
v tomto formátu generovat.

Po dohodě s vedoucím práce byl formát Deep Zoom Image (DZI) zvolen
jako výchozí formát pro ukládání a zpracování obrazových dat.

2.8 Technologie pro vytváření image pyramid

V předchozí části práce byl formát DZI zvolen jako výchozí formát pro práci
s obrazovými daty. V této části budou analyzovány technologie umožňující vy-
tvářet obrazová data ve formátu DZI a konvertovat formáty běžně používané
pro práci s obrazovými daty do tohoto formátu.

Při výběru technologie pro vytváření image pyramid je důraz kladen na
rychlost konverze, podporované vstupní datové formáty a možnost konfigu-
race výstupního formátu. Dalším kritériem výběru je možnost automatické
konverze, respektive možnost tuto technologii využít v rámci další aplikace
nebo skriptu, který automaticky konvertuje a nahraje obrazový soubor na
server, odkud bude možné tato data zobrazit v rámci aplikace na zařízení
SAGE.

Testování rychlosti zpracování a konverze proběhne na stejném počítači
jako proběhlo testování rychlosti v části Výběr knihovny. Jako testovací obrá-
zek byl využit panoramatický snímek ve formátu JPEG s rozlišením 26512 x
4320 pixelů a celkovou velikostí 123,599 MB.

Testovaný software byl vybrán ze seznamu poskytnutého na stránce Open-
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Seadragon8, zabývající se tvorbou image pyramid.

2.8.1 Deep Zoom Composer

Deep Zoom Composer je grafická aplikace pro generování image pyramid ve
formátu DZI vyvíjený společností Microsoft společně s vývojem tohoto dato-
vého formátu. Tato aplikace je blíže popsána na webové stránce společnosti
Microsoft9.

Deep Zoom Composer umožňuje zpracovat obrázky ve formátech PNG,
JPEG, TIFF a BPM. Tento nástroj nepodporuje zpracování obrázků ve for-
mátech pracujících s velkými rozlišeními, ale umožňuje v rámci grafického pro-
středí importovat několik obrázků, manipulovat s nimi a spojit je dohromady
v jeden velký obrázek. Tím je zajištěna podpora velmi vysokých rozlišení.

Podporované datové formáty

Deep Zoom Composer umožňuje zpracovat obrázky ve formátech PNG,
JPEG, TIFF a BPM. Tento nástroj nepodporuje zpracování obrázků ve for-
mátech pracujících s velkými rozlišeními, ale umožňuje v rámci grafického pro-
středí importovat několik obrázků, manipulovat s nimi a spojit je dohromady
v jeden velký obrázek. Tím je zajištěna podpora velmi vysokých rozlišení.

Možnosti konfigurace

Aplikace umožňuje pro výstupní soubor zvolit rozměry dlaždice, datový
formát JPEG nebo PNG včetně úrovně komprese.

Dostupnost a automatické zpracování

Aplikace je dostupná pouze pro operační systém Windows a neposkytuje
žádné možnosti automatické konverze ani využítí v rámci skriptu.

Rychlost

Aplikace využívá poměrně velké množství dostupných prostředků, při im-
portu obrázku do aplikace se využití operační paměti pohybovalo kolem 1 GB.
Už import obrázku trval skoro tři minuty. Využití prostředků při samotné kon-
verzi již nebylo tak kritické a pohybovalo se kolem 100 MB operační paměti.
Export obrázku trval přibližně 36 minut.

Na obrázku 2.8 je ukázka použití aplikace:
8http://openseadragon.github.io/examples/creating-zooming-images/
9https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff728358.aspx
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2.8. Technologie pro vytváření image pyramid

Obrázek 2.8: Aplikace Deep Zoom Composer

2.8.2 VIPS - Libvips

Libvips je knihovna pro vícevláknové zpracování obrazových dat bez ome-
zení velikosti. Libvips umožňuje pracovat s obrázky mnohem většími než je
dostupná operační paměť počítače. Vícevláknová podpora umožňuje až něko-
likanásobně zrychlit zpracování obrazových dat. [22]

Podporované datové formáty

Libvips umožňuje zpracovávat široké spektrum obrazových formátů, mezi
nimiž je PNG, JPEG, TIFF, BPM a hlavně také formáty PSB a BigTIFF
umožňující pracovat se soubory s vysokým rozlišením.

Možnosti konfigurace

Aplikace umožňuje pro výstupní soubor zvolit rozměry dlaždice, datový
formát JPEG nebo PNG včetně úrovně komprese stejně jako aplikace Deep
Zoom Composer. Navíc umožňuje zvolit velikost překryvu dlaždic, zvolit ma-
ximální hloubku image pyramidy. Nová verze také umožňuje automaticky vy-
tvořit zip archiv, který obsahuje vygenerovaná data.
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Dostupnost a automatické zpracování

Knihovna Libvips je dostupná pod licencí LPGP pro operační systémy
Windows, Linux a Mac OS X.

Tento nástroj podporuje jak grafické uživatelské prostředí tak i konverzi
přes příkazovou řádku. Vzhledem k tomu, že SAGE2 serverová aplikace běží
na operačním systému Linux, lze tento nástroj nainstalovat přímo na tento
server, kde budou uložena výsledná obrazová data, a uživatel nebude muset
pro využití skritpu instalovat žádný software pro konverzi obrazových dat do
formátu DZI.

Rychlost

Testování proběhlo v příkazové řádce operačního systému Linux, protože
tento způsob použití aplikace je reálně využitelný pro automatickou konverzi
v rámci aplikace SAGE.

Ukázka použití aplikace:

$ time v ips dzsave dendro4 . jpg dendro4

r e a l 0m4.765 s
user 0m7.248 s
sys 0m4.032 s

Zde je jasně vidět, že si nástroj Libvips s konverzí testovacího obrázku po-
radil nepoměrně lépe než nástroj Deep Zoom Composer a celý proces konverze
trval něco málo přes 7 vteřin.

2.8.3 Výběr nástroje

Po prozkoumání dalších nástrojů pro tvorbu DZI obrázků doporučených na
stránce knihovny OpenSeadragon bylo zjištěno, že ostatní dostupné nástroje
jsou buď nedokončené nebo pouze využívají knihovnu Libvips.

Nástroj Libvips splňuje všechny požadavky na zpracování obrazových dat
a bude tedy použit při návrhu a implementaci skriptu pro automatický upload
a konverzi obrazových dat.

Aplikaci Deep Zoom Composer pak lze doporučit pro grafickou manipulaci
s obrazovými daty a pro vytváření obrázkových koláží, které lze jistě dobře
využít pro zobrazování a prezentování v rámci zařízení SAGE na stěně displejů
s ultra vysokým rozlišením.
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Kapitola 3
Návrh

V předchozí kapitole byly popsány datové formáty pro ukládání obrazových
dat a technologie, pomocí kterých se tato data dají zobrazit. V této kapitole
bude navržen skript pro upload obrazových dat na server, odkud mohou být
zobrazována, a jejich automatickou konverzi do formátu vybraného v analy-
tické části. Navržena bude také i samotná distribuovaná aplikace pro zobra-
zování obrazových dat ve vysokém rozlišení na zařízení SAGE.

Aplikace Multi-Res Image Viewer, dostupná v rámci systému SAGE, již
umožňuje distribuované zobrazování obrazových dat ve vysokém rozlišení a spl-
ňuje část požadavků stanovených při analýze. Tato aplikace navíc využívá
knihovnu OpenSeadragon, která byla zvolena v analytické části jako vhodná
technologie pro zobrazování obrazových dat. Dle zadání je možné navrhnout
novou aplikaci nebo upravit stávající řešení. Stávající aplikace není příliš dobře
zdokumentována a orientace ve špatně dokumentovaném zdrojovém kódu vy-
žaduje značné úsilí a představuje mnoho úskalí. Díky využití kvalitní knihovny
OpenSeadragon nebude navržení a implementace nové aplikace o mnoho ná-
ročnější než úprava stávajícího řešení. Bylo tedy rozhodnuto, že bude navržena
a implementována nová aplikace, což umožní snadnější nasazení a testování
aplikace a v případě úspěšné implementace také lepší možnosti distribuce a pří-
padného rozšiřování a aktualizace.

3.1 Návrh distribuované aplikace pro systém
SAGE2

Aby bylo zachováno distribuované zpracování JavaScript aplikace jednotlivými
webovými prohlížeči respektive komponenty Display Client na jednotlivých
počítačích, musí být při návrhu aplikace dodržena struktura pro vývoj no-
vých aplikací pro systém SAGE2. Jak je uvedeno v dokumentaci pro software
SAGE2 [3]: „SAGE2 obsahuje jednoduchý software toolkit, který uživatelům
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Obrázek 3.1: SAGE2 Pointer a Widget

umožňuje vyvíjet nové aplikace nebo modifikovat existující aplikace tak, aby
bezproblémově a synchronizovaně pracovaly zobrazené přes několik displejů.
To otevírá možnost vytváření nové generace aplikací, které využívají předností
displejových stěn s ultra vysokým rozlišením.“

Pro interakci s aplikacemi v rámci systému SAGE2 lze využít nástroje
Pointer a Widget.

3.1.1 SAGE2 Pointer

SAGE2 pointer je prvek pro uživatelskou interakci s aplikacemi a s grafickým
prostředím systému SAGE2. Tento prvek vysílá události pomocí websocket
zpráv, které je možné zachytávat v rámci aplikace.

3.1.2 SAGE2 Widget

SAGE2 Widget je nástroj pro klientskou interakci s aplikacemi. Jde o ovládací
zařízení vyvolané pravým kliknutím prvku SAGE2 Pointer. Widget umožňuje
nakonfigurovat několik tlačítek a přiřadit jim speciální funkce v rámci aplikace,
případně může obsahovat posuvnou lištu a textové pole.

3.2 Návrh aplikace
Aplikace je navržena podle vzoru aplikace Multi-Res Image Viewer, která je v
současné době jedinou nasazenou aplikací, která dokáže zobrazovat obrazová
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data ve vysokém rozlišení a která byla popsána v analytické části této práce.
Návrh aplikace se také řídí dodržováním postupu pro vývoj nové aplikace

pro systém SAGE2, aby bylo zajištěno distribuované a synchronizované zob-
razování na stěně displejů.

3.2.1 Uživatelské rozhraní

Jak již bylo popsáno v analýze současného řešení, hlavním problémem původní
aplikace bylo špatné uživatelské rozhraní. Konkrétně aplikaci chyběla možnost
načítání obrazových dat přímo v rámci spuštěné aplikace a pro načtení kon-
krétního obrázku se musel upravovat zdrojový kód aplikace. Toto řešení je pro
koncového uživatele nepřijatelné.

V nově navrhované aplikaci bude načítání řešeno pomocí vstupního tex-
tového pole v rámci widgetu, který se vyvolá kliknutím pravým tlačítkem
pointeru na aplikaci.

Další způsob načítání obrázků a zároveň spouštění aplikace bude zakom-
ponování obrazových dat ve formátu image pyramid do serverové aplikace
SAGE2, aby těmto obrazovým datům mohla být přiřazena navrhovaná apli-
kace jako výchozí a uživatel tak měl možnost v media browseru aplikace
SAGE2, zobrazit dostupné obrázky a vybraný obrázek jednoduše otevřít v nově
navržené aplikaci, jak je zvyklý z klasických operačních systémů s grafickým
uživatelským rozhraním.

Pro zoom a posuv v obraze bude možné využít jak pomocí navigačních
šipek a kláves plus(+) a mínus(-), tak pomocí SAGE2 Pointeru.

SAGE2 Widget bude také pokrývat všechny možnosti manipulace s ob-
razem a navíc možnosti načítání nového obrázku pomocí zadání URL adresy
DZI nebo XML souboru, který obsahuje informace o obrázku, do textového
pole.

Aplikace je navržena tak, aby pracovala se SAGE Application API, popsa-
ným na webové stránce10.

Zde je nutné uvést, že aplikace SAGE2 je zatím dostupná pouze v beta
verzi a tak dokumentace a návod pro tvorbu SAGE2 aplikací ještě není kom-
pletní. Například kapitola dokumentace s názvem “How to write an app” (Jak
psát aplikaci) je zcela prázdná. Je ale dobré vědět, že se s ní do budoucna
počítá, což jistě urychlí vývoj nových aplikací pro systém SAGE2.

Z dostupné dokumentace je ale zřejmé, že každá nově navrhovaná aplikace
musí rozšiřovat aplikaci SAGE2_App.js, která popisuje základní strukturu
každé SAGE2 aplikace.

10https://bitbucket.org/sage2/sage2/wiki/SAGE2%20Application%20API
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3.2.2 Popis funkcí

Aby aplikace správně fungovala, musí pokrýt základní metody abstraktní třídy
SAGE2_App. Tyto metody jsou dostačující k tomu, aby byly pokryty všechny
požadavky na aplikaci a není proto nutné přidávat další metody specifické pro
navrhovanou aplikaci. Metody navrhované aplikace jsou popsány tabulkou 3.1.

Tabulka 3.1: Návrh metod aplikace

Metoda Popis
construct: function() Konstruktor třídy.

init: function(data)

Metoda init se volá ihned po konstruktoru a
slouží k počáteční inicializaci proměnných. V
této části bude vytvořen, inicializován a nakon-
figurován Viewer knihovny OpenSeadragon.
data – obsahuje inicializační data

load: function(state,
date)

Metoda load umožňuje spustit aplikaci s kon-
krétní hodnotou parametru state. V případě
aplikace pro zobrazování obrazových dat bude
parametr state využit k předání informace o ob-
rázku, který má aplikace zobrazit.
state – parametr pro předání stavu aplikace
date – datum

draw: function(date) Metoda draw slouží k nucenému překreslení apli-
kace.
date – datum

resize:
function(date) Metoda pro změnu velikosti aplikačního okna.

date – datum
event:
function(eventType,
position, user_id,
data, date)

Tato metoda bude zajišťovat zpracování událostí
ze vstupních zařízení jako je SAGE2 Pointer
nebo klávesnice. V této části bude řešena veš-
kerá uživatelská manipulace s aplikací.
eventType – typ události
position – x a y souřadnice události
user_id – data o uživateli, který událost vyvo-
lal
data – obsahuje další data o události
date – datum

quit: function() Metoda volaná při ukončování aplikace.
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3.2.3 Upload obrazových dat a automatická konverze

Pro pohodlné používání navrhované aplikace je nutné mít dostupná obrazová
data ve formátu DZI, jak je popsáno v analytické části této práce. Uživatel
tedy musí svá obrazová data nejdříve konvertovat do daného formátu a poté
je nahrát na server odkud budou data zobrazována. Pro zjednodušení tohoto
procesu bude sloužit skript, který nahraje obrazová data na server a tam
je pomocí nástroje Libvips konvertuje do požadovaného formátu. Výsledný
soubor je pak možné zobrazit pomocí výběru ve file manageru nebo přímo
v rámci navrhované aplikace.
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Kapitola 4
Implementace

4.1 Deep Viewer

Nově navržená aplikace je implementována jako rozšíření třídy SAGE2_App,
aby bylo možné aplikaci použít v rámci systému SAGE2. Implementace jako
rozšíření SAGE2_App také zaručuje, že výsledná aplikace bude pracovat dis-
tribuovaně a synchronizovaně na různě konfigurovaných SAGE2 stěnách dis-
plejů. Tím aplikace splňuje požadavek na distribuované zobrazování obrazo-
vých dat v rámci aplikace SAGE2.

Protože v dokumentaci SAGE2 pro vývoj nových aplikací chybí některé
podstatné části, byla aplikace Multi-Res Image Viewer použita jako vzor pro
implementaci nové aplikace.

Implementace samotné aplikace Deep Viewer pro zobrazování obrazových
dat nebyla příliš komplikovaná díky využití knihovny OpenSeadragon a jejímu
dobře dokumentovanému API.

4.1.1 Načítání obrázku

Hlavním nedostatkem původní aplikace Multi-Res Image Viewer je úplná ab-
sence možnosti výběru načítaného obrázku uživatelem. V nové aplikaci byla
tato možnost nejprve řešena pomocí jednoduchého vyskakovacího okna ve
webovém prohlížeči. Tato metoda zadávání byla otestována lokálně na jednom
monitoru a svou funkci plnila dobře. Při testování tohoto způsobu zadávání
na více monitorech ovšem nastal problém, že si aplikace s více vyskakovacími
okny nedokázala poradit s přesměrováním vstupu. Při použití systému s vyš-
ším rozlišením byl navíc vyskakovací prvek poměrně malý a špatně čitelný. Při
dalším vývoji aplikace bylo tedy upuštěno od využívání funkcí závislých na
webovém prohlížeči a pro zpracování vstupů bylo využito komponentů speci-
fických pro aplikaci SAGE2.

Výběr načítaného obrázku uživatelem je tedy řešen pomocí textového okna
v rámci prvku SAGE2 Widget. Uživatel zde zadá celou URL adresu umístění
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DZI souboru, který obsahuje kompletní informace o obrázku a byl vygenero-
ván při konverzi. Výběr potvrdí klávesou Enter a obrázek je okamžitě načten
do aplikace. Pro pohodlí uživatele je v textovém poli předem vyplněná URL
adresa na které aktuálně běží SAGE2 server a odkud bude uživatel pravděpo-
dobně chtít načítat uložené obrázky.

Jedním z funkčních požadavků je požadavek na načtení obrazu z media
browseru aplikace SAGE 2.0. Pokrýt tento požadavek je poměrně kompliko-
vané, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. Vzhledem k tomu, že
aplikace SAGE2 ještě není kompletně zdokumentována a manuály pro vytvá-
ření a začlenění nových aplikací do systému nejsou dostupné, je nutné použít
metod reverzního inženýrství a procházet zdrojové kódy celého SAGE2 sys-
tému.

V následující části práce je částečně popsána adresářová struktura systému
SAGE2 a konfigurační a zdrojové soubory, které musí být upraveny, aby bylo
možné zobrazovat a otevírat nový datový formát v media browseru.

server.js
Tento soubor představuje hlavní serverovou aplikaci. V tomto souboru jsou
rozšířeny metody updateRadialMenu a getSavedFilesList pro načítání nahra-
ných souborů jako jsou například obrázky a soubory pdf, o načítání obrazových
dat ve vysokém rozlišení, označené jako HighResImages.

src/node-itemloader.js
Tento soubor musel být upraven, aby se seznam dostupných souborů v media
browseru aktualizoval po nahrání nového dzi souboru.

src/node-assets.js
Tento soubor zajišťuje zpracování nově přidaných souborů a složek do adre-
sáře serveru. Adresáře prohledává jako potenciální nové aplikace a soubory
identifikuje podle typu a přidává je do seznamu pro media browser. V tomto
souboru je ošetřen případ, kdy metoda exifAsync, která zpracovává nově při-
dané soubory narazí na adresář a automaticky předpokládá, že se jedná o
novou aplikaci a pokouší se načíst soubor instructions.js, který obsahuje infor-
mace o aplikaci. Pokud ale tento soubor neexistuje, metoda vyhodí výjimku
a server se nepodaří spustit. Tento případ nastane, když je na server nahrán
obrázek ve formátu image pyramid, který obsahuje několik adresářů s jednot-
livými vrstvami. Nově naimplementovaná je také metoda listHighResImages
využívaná pro vypisování seznamu souborů v media browseru a metoda dele-
teHighResImage pro smazání souboru.

public/uploads
V tomto adresáři je vytvořen nový adresář highResImages pro ukládání obra-
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zových dat ve formátu DZI.

public/src/SAGE2_UI.js
Tento soubor popisuje webové uživatelské rozhraní a je v několika částech roz-
šířen o prvky highResImages, aby bylo možné s nimi v rámci media browseru
interagovat.

public/src/SAGE2_Interactions.js
Tento soubor se mimo jiné zabývá zpracováním nahraných souborů přetažením
do okna SAGE2 aplikace a je rozšířen tak, aby rozeznával koncovky .dzi a .xml.

public/src/radialMenu.js
Tento soubor umožňuje zobrazovat další media browser přímo v okně Dis-
play Client komponentu SAGE2. Zde je přidána možnost zvolit highResImage
ve Widget komponentu vyvolaném v Display Client oknu pravým kliknutím
SAGE2 Pointeru.

public/src/index.html
V tomto souboru je v části mediaBrowserDialog přidán prvek pro zobrazení
složky highResImages v media browseru.

Takovýto postup úpravy SAGE2 aplikace je bez podrobné dokumentace
poměrně náročný. Proces hledání všech souborů, které je nutné upravit, se se-
stává z vypisování WebSocket zpráv a hodnot proměnných do konzole, debu-
gování ve webovém prohlížeči a hledání podobných částí kódu, které například
zpracovávají soubory PDF.

Po zavedení těchto změn je možné pomocí funkce Drag and Drop nebo
tlačítka upload v media browseru nahrát soubor DZI nebo XML, který ob-
sahuje specifikaci obrázku ve formátu Deep Zoom Image. Tento obrázek je
pak možné pomocí media browseru otevřít. K jeho zobrazení je automaticky
použita nově implementovaná aplikace Deep Viewer. Pro zobrazení obrázku je
ale nutné, aby byl v adresáři highResImages dostupný i adresář obsahující sa-
motné dlaždice zobrazovaného obrázku. Protože se vzhledem k implementaci
softwaru SAGE2 nepodařilo zakomponovat automatické nahrávání adresáře
společně se souborem DZI, řeší tuto funkci skript pro nahrávání a automatic-
kou konverzi obrazových dat.

4.1.2 Dokumentace

Aplikace Deep Viewer je dokumentovaná podle standardu zavedeného u Ja-
vaScript aplikací a tříd, které jsou dostupné v rámci samotné SAGE2 apli-
kace. Tím je zachována konzistence a přehlednost aplikace. Celý kód je pak
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podrobně komentován.

Příklad standardní dokumentace metody event, která zpracovává události v
rámci aplikace SAGE2:

/∗∗
∗ Handles event p ro c e s s i ng f o r the app
∗
∗ @method event
∗ @param eventType { St r ing } the type o f event
∗ @param po s i t i o n {Object } conta in s the x and y
po s i t i o n s o f the event
∗ @param user_id {Object } data about the user who
t r i g g e r e d the event
∗ @param data {Object } ob j e c t conta in ing extra
data about the event ,
∗ @param date {Date} cur rent time from the s e r v e r
∗/
event : f unc t i on ( eventType , po s i t i on , user_id , data , date ){
}

4.2 Uploader a konvertor
Pro co nejjednodušší zobrazování obrazových dat v klasických formátech na za-
řízení SAGE je vytvořen skript, který nahrává na SAGE server obrazová data
ve formátech PNG, JPEG, TIFF, BPM, PSD, PSB a BigTIFF a následně je
konvertuje do formátu, ve kterém je lze zobrazit v rámci aplikace Deep Viewer.
Jako formát dlaždic pyramidy může být zvolen PNG nebo JPEG formát, tedy
buď bezeztrátová nebo ztrátová komprese. IP adresa cíle je adresa serveru na
kterém běží SAGE2 aplikace a kde je dostupný nástroj Libvips. Pro ověření
uživatele lze použít privátní klíč.

Struktura skriptu:

. / uploadImage { input f i l e } {output f i l e name}\
{ image pyramid format } {IP address }[− i p r i va t e key ]

Ukázka použití skriptu:

$ . / uploadImage huge . psb huge png 195 . 113 . 232 . 57

Tento skript nahraje na server vstupní obrázek, konvertuje ho do formátu
DZI a uloží na serveru. Uživateli pak vrátí XML soubor s koncovkou .dzi,
který obsahuje informace o nově vytvořeném obrázku. Uživatel pak tento .dzi
soubor může přetáhnout do okna SAGE2 nebo zvolit možnost upload v media
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browseru SAGE2 a obrázek se pak automaticky otevře v aplikaci Deep Viewer.
Toto řešení není ideální, ale výrazně zjednodušuje zobrazování obrazových dat
ve vysokém rozlišení oproti předešlému způsobu, který pokaždé vyžadoval zá-
sah do zdrojového kódu zobrazovací aplikace.

Vzhledem k tomu, že SAGE2 je zatím dostupná pouze jako beta verze,
lze předpokládat, že v dalších verzích tohoto systému již bude volba výchozí
aplikaci pro nový datový formát řádně implementována.

4.3 Nasazení
Pro účely analýzy a vývoje aplikace v rámci bakalářské práce byl poskytnut
vedoucím práce virtuální webový testovací server, na kterém je nasazena be-
taverze systému SAGE2. Na tomto serveru jsou upraveny soubory nutné pro
načítání obrazových dat ve formátu DZI. Na serveru je také instalován nástroj
Viplibs pro konverzi obrazových dat do formátu DZI. V neposlední řadě je na
serveru také dostupná nově vytvořená aplikace Deep Viewer, která umožňuje
distribuované zobrazování obrazových dat ve vysokém rozlišení.

Na fotografii 4.1 je vidět nově implementovaná aplikace Deep Viewer spuš-
těná v laboratoři SAGELab ČVUT.

Kompletní aplikace SAGE2 včetně upravených souborů, nové aplikace Deep
Viewer a skriptu pro upload a automatickou konverzi obrazových dat je do-
stupná na přiloženém médiu.
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Obrázek 4.1: Aplikace Deep Viewer nasazená v SAGELab ČVUT
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Kapitola 5
Testování

Část testování implementované a nasazené aplikace Deep Viewer na testova-
cím serveru bude popsána ve dvou krocích. Nejprve je aplikace otestována na
jednom monitoru s FullHD rozlišením a je možné porovnat výkon aplikace
s výkonem samotného softwaru OpenSeadragon a poté je aplikace testována
v laboratoři SAGELab v prostředí s dvaceti FullHD monitory.

Protože je jedním z požadavků zobrazování obrazových dat v řádu gigapi-
xelů, je pro testování zvoleno panorama s rozlišením 75548 x 20369 pixelů což
odpovídá rozlišení přibližně 1,4 gigapexelů.

Vzhledem k povaze aplikace není prováděno testování pomocí automatic-
kých testů. Testování probíhá manuálně a to načtením obrázku různými způ-
soby, přiblížením, krouživými pohyby v přiblíženém obrázku a oddálením se
současným kroužením.

Cílem testování na jednom monitoru je vykreslování rychlostí 60 snímků za
sekundu. Pro testování na dvaceti monitorech je pak cíl stanoven na 24 snímků
za sekundu, což se dá ještě považovat za plynulé vykreslování. Podstatný bude
ale také celkový dojem z používání aplikace.

5.1 Testování na jednom FullHD monitoru

Stejně jako v analytické části probíhalo testování pro výběr technologie zob-
razování obrazových dat ve formátu image pyramid, proběhne i testování vý-
sledné aplikace využívající tuto vybranou technologii.

Při spouštění serveru SAGE2 se v konfiguračním souboru volí počet a roz-
lišení displejů na kterých se bude SAGE2 aplikace zobrazovat. Díky tomu lze
aplikaci otestovat pouze na jednom FullHD monitoru a tyto výsledky porovnat
s hodnotami naměřenými při testování samotné knihovny OpenSeadragon.
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Obrázek 5.1: Testování Deep Viewer FullHD

5.1.1 Rychlost

Jak je možné vidět na grafu 5.1 nástroje Chrome Developer tools, aplikace
se po dobu testu až na pár krátkodobých výkyvů vykreslovala rychlostí při-
bližně 60 snímků za vteřinu, což byl cíl pro vykreslování na jednom monitoru.
Tyto výkyvy je možné přisuzovat náročnějšímu zpracování událostí v rámci
JavaScript kódu. Při testování byly tyto výkyvy téměř neznatelné a neovliv-
nily zážitek z používání aplikace.

5.1.2 Stabilita

Během průběžného testování v prostředí s jedním FullHD displejem systém
SAGE2 ani jednou nepřestal pracovat a během závěrečného testování nebyly
zaznamenány žádné známky nestability systému SAGE2 ani aplikace Deep
Viewer.

5.1.3 Synchronizace

Testování synchronizace na jednom displeji je bezpředmětné, proto je tato část
vynechána.

5.2 Testování v rámci laboratoře SAGELab
Systém SAGE v rámci laboratoře ČVUT, na kterém byla aplikace testo-
vána se skládá z dvaceti FullHD monitorů uspořádaných do čtyř řad a pěti
sloupců, čímž vzniká stěna o celkovém rozlišení 9600 x 4320 px. Každému
sloupci displejů je přiřazen jeden počítač, na kterém běží webový prohlížeč
Google Chrome roztažený přes celý sloupec displejů. V každém webovém pro-
hlížeči běží příslušný Display Client komponent aplikace SAGE2, který počítá
a vykresluje dané informace v rámci JavaScript webové aplikace. Na dalším
počítači pak běží serverová aplikace, která zajišťuje synchronizaci a správné
vykreslování informací na jednotlivých prohlížečích.
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5.2. Testování v rámci laboratoře SAGELab

Obrázek 5.2: Testování Deep Viewer 20xFullHD

Celkem tedy systém běží na šesti počítačích Dell PowerEdge T620 se 72 výpo-
četními jádry a grafickými kartami NVIDIA GeForce GTX 680. Podrobné in-
formace o laboratoři jsou dostupné na webové stránce http://sagelab.cesnet.cz/
o-laboratori/.

5.2.1 Rychlost

Při testování je patrné, že s vyšším rozlišením zobrazovacího zařízení znatelně
klesá i počet snímků vykreslených za sekundu, což je patrné na grafu 5.2.
Každý Display Client musí totiž vykreslit čtyřikrát více bodů než při testování
na jednom FullHD monitoru. Za velmi dobrý výsledek lze ale považovat, že i
při zobrazování na stěně s celkovým rozlišením 9600 x 4320 obrazových bodů
se rychlost vykreslování pohybuje kolem 30 snímků za vteřinu. Při pohybu
v obrazu a přibližování jsou již výkyvy v rychlosti vykreslování patrné, ale
aplikace je i přesto dobře použitelná a jak zoom tak pohyb v obraze se dají
označit za plynulé.

5.2.2 Funkční synchronizace

Testování funkční synchronizace proběhlo pouze vizuálně v rámci testování
rychlosti. Na aplikaci je vidět, že při rychlejších pohybech v obraze je překres-
lení na některých sloupcích stěny displejů nepatrně zpožděno. Během zlomku
vteřiny se ale obraz vždy dokreslí a každý Display Client zobrazuje správnou
část obrazu. Tento problém je ale na straně SAGE2 aplikace a v rámci imple-
mentace klientské aplikace není bez újmy na rychlosti vykreslování řešitelný.
K synchronizaci Display Client komponentů, které řeší vykreslování jednot-
livých sloupců dochází pomocí synchronizačních WebSocket zpráv, které si
vyměňují se SAGE2 Serverem a tyto zprávy se posílají současně. Konkrétní
Display Client ale pak může určitý sektor vykreslovat déle než jiný a pak
vzniká efekt zpoždění některého ze sloupců displejů.
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5. Testování

5.2.3 Stabilita

Během průběžného testování v prostředí SAGELab se stěnou dvaceti displejů
systém SAGE2 ani jednou nepřestal pracovat a během závěrečného testování
nebyly zaznamenány žádné známky nestability systému SAGE2 ani aplikace
Deep Viewer.

5.3 Výsledky testování
Během provedeného testování bylo ověřeno splnění požadavků na distribuo-
vané zobrazování obrazových dat ve vysokém rozlišení na zařízení SAGE. Pro-
vedeno bylo testování rychlosti vykreslování, funkční synchronizace a stability.
Výsledky testování jsou pozitivní a bylo ověřeno, že aplikace je připravená pro
další stádium testování.

Provedené testování bylo provedeno pouze pro zjištění, zda byly splněny
všechny funkční a nefunkční požadavky a zda je aplikace použitelná v rámci
zařízení SAGE. Pro kompletní otestování aplikace a její použitelnosti a zpět-
nou vazbu pro další vývoj aplikace je nutné provést ještě uživatelské testování
na větším počtu uživatelů. Po dohodě s vedoucím práce bude součástí této
práce také příloha obsahující vstupní a výstupní dotazník pro testující uživa-
tele a scénář obsahující několik úkolů, které pokryjí funkce testované aplikace.
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Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat požadavky uživatelů zařízení
SAGE na distribuované zobrazování obrazových dat. Dále analyzovat vhodné
technologie pro zobrazování a ukládání obrazových dat ve vysokém rozlišení a
na základě získaných poznatků navrhnout distribuovanou aplikaci pro zobra-
zování obrazových dat ve vysokém rozlišení na zařízení SAGE. Návrh vycházel
dle zadání z analýzy požadavků uživatelů tohoto zařízení a z analýzy dostup-
ných technologií.

Všechny body zadání byly splněny, navíc výsledkem mé práce je nejen
návrh prototypu, ale i funkční aplikace nasazená na zařízení SAGE, která
umožňuje jak zpracování a ukládání dat, tak i jejich zobrazování.

Věřím, že se v analýze povedlo vybrat v tomto okamžiku nejvhodnější for-
mát dat i technologii pro jejich zobrazování. Důkazem je vcelku jednoduchá a
přehledná implementace a z pohledu uživatele rychlé načítání obrazu i plynulá
manipulace s ním.

Již v současné implementaci je řešení prakticky použitelné, jak vyplývá
i z testování. Uživatel má možnost vybrat si z velkého množství vstupních
formátů obrazových dat, převést je na formát DZI a zobrazit je na stěně
displejů SAGE uživatelsky přívětivou formou a s tímto obrazem jednoduše
manipulovat.

V budoucnu by bylo vhodné doplnit automatické zpracování obrazových
dat v rámci systému SAGE bez nutnosti používání externího skriptu, což
však vyžaduje zásadnější změny v implementaci serverové aplikace. Vzhledem
k tomu, že mě práce s moderní technologií SAGE velmi zajímá a naplňuje, rád
bych se na implementaci tohoto řešení a na rozvoji dalších aplikací podílel i
nadále.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

GUI Graphical user interface

XML Extensible markup language

SAGE Scalable Amplified Group Environment

SAGELab laboratoř se stěnou dělených displejů s rozlišením 9600 x 4320 px

API Application Programming Interface

FullHD Rozlišení 1920x1080 (přibližně 2 Mpx)

HTML5 Verze značkovacího jazyka HTML sloužícího pro tvorbu webových
stránek

WebGL Web Graphics Library

URL Uniform Resource Locator

ČVUT České vysoké učení technické

RAW Surová data ze snímače digitálního fotoaparátu, nekomprimovaná

GB Gigabyte

px pixel

Mpx Megapixel

fps frames per second (snímky za sekundu)

New BSD New Berkeley Software Distribution Licence

GNU GPL General Public License

BMP Windows Bit Map
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A. Seznam použitých zkratek

GIF Graphics Interchange Format

PNG Portable Network Graphics

JPEG Joint Photographic Experts Group

PSD Formát Photoshop

PSB Formát Photoshop Big

TIFF Tagged-Image File Format

IIIF International Image Interoperability Framework

LIP Legacy Image Pyramid

XML Extensible Markup Language

DZI Deep Zoom Image

OSM Open Street Maps

TMS Tiled Map Service

VIPS Open source image processing software package
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Příloha B
Obsah přiloženého CD

Vzhledem k rozsáhlému obsahu SAGE2 serverové aplikace jsou uvedeny pouze
podstatné adresáře a soubory.

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
sage2 ................................ adresář se SAGE2 server aplikací

server.js .2 public
uploads

apps ................ adresář se SAGE2 klientskými aplikacemi
deepviewer ......adresář s nově implementovanou aplikací

highResImages ............ obrazová data ve vysokém rozlišení
uploadImage.sh...........................script pro upload a konverzi
testing.............................adresář s dokumenty pro testování

inputForm ...........................vstupní dotazník pro testování
outputForm.........................výstupní dotazník pro testování
testPlan ............................... scénář pro uživatelské testy

text ....................................................... text práce
thesis.pdf............................. text práce ve formátu PDF
thesis.ps................................ text práce ve formátu PS
thesis.tex..................zdrojová forma práce ve formátu LATEX
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