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Úvod

O projekte
Zorientovať sa na neznámom mieste môže byť náročné aj pre vidiacich, ešte náročnejšie je
to však pre slabozrakých či nevidiacich. Caneless prináša revolučné riešenie. Hololens
okuliare spolu s aplikáciou Caneless Vás budú navigovať v priestore pomocou zvuku. Budete
sa tak cítiť istejšie aj na nových miestach.

Predstavenie technologického kontextu
Caneless je Unity aplikácia, ktorá sa nasadí na zariadenie Microsoft Hololens. Nevidiacemu
používateľovi aplikácia na základe modelu umožní prostredníctvom menu zvolenie cieľa miesta v budove. Aplikácia používateľa naviguje až k cieľu pomocou priestorového zvuku.
Zvuk vydávajú body umiestnené v rozšírenej realite, a tak nevidiaci v každom momente vie,
ktorým smerom pokračovať v ceste.

Používateľ
Zákazník
Aplikácia nie je vyvíjaná na zákazku, produktovým vlastníkom je vedúci tímu (znamená
učiteľ, nie Scrum master).

Persóny
Na začiatku sme sa snažili identifikovať typického používateľa. Použili sme techniku
vytvorenia persón. Persóny viď nižšie.

Koncový používateľ
Kvôli testovaniu produktu a získanie spätnej väzby plánujeme osloviť Úniu nevidiacich a
slabozrakých Slovenska.
Ďalším dobrovoľníkom na testovanie aplikácie je takmer nevidiace dievča, vek cca 10 rokov.
Spätnú väzbu chceme zbierať priamo od nevidiacich, keďže do ich zážitku sa vidiaci človek
nemusí prirodzene vžiť.

Vízia
Možné smerovanie produktu v budúcnosti dokumentuje Príloha B.

Persóny, vytvorené nástrojom [1]

Globálne ciele projektu
Hlavným cieľom Caneless je uľahčiť navigáciu pre zrakovo hendikepovaných v pre nich
nových neznámych priestoroch pomocou priestorového zvuku alebo hlasových upozornení.

Požiadavky na zimný semester
Plánovaný stav produktu ku koncu januára 2019:
● Zmapovať 4. poschodie na FIIT STU
● Efektívne pracovať s 3D modelmi v portáli
○ Prehliadanie
○ Pridať/odobrať landmark
○ Editovať landmark
● Funkčný mód pre technika a používateľa
● Navigácia na určitý landmark
○ Navigácia po konkrétnej ceste
○ Navigácia s použitím priestorového zvuku
● Upozornenie na prekážku (zvuk)
● Spoľahlivé ovládanie hlasom
● Marketing
○ Tričká
○ Perá
○ Nálepky
● Stretnutie s úniou nevidiacich
○ Začať aktívnu komunikáciu
● Predvedenie prototypu v Siemense
● Testovanie prototypu na nevidiacom (aspoň 1x)
● Produktová prezentácia projektu
● Analýza existujúcich riešení

Požiadavky na letný semester
Vzhľadom na znalosti získané v priebehu práce na projekte počas zimného semestra je
potrebné upraviť požiadavky na produkt. Hlavnou požiadavkou však naďalej zostáva
funkčná navigácia. V priebehu práce na projekte sme získali možnosť odprezentovať náš
projekt na TechInno Day a IITSRC, ktoré sa konajú počas letného semestra.
Plánovaný stav produktu ku koncu mája 2019:
● Funkčný mód pre technika a používateľa
● Navigácia na určitý landmark

●
●
●

●
●
●
●
●
●

○ Navigácia po konkrétnej ceste
○ Navigácia s použitím priestorového zvuku
Upozornenie na prekážku (zvuk)
Spoľahlivé ovládanie hlasom
Marketing
○ Tričká
○ Perá
○ Nálepky
Predvedenie prototypu v Siemense
Stretnutie s úniou nevidiacich
○ Začať aktívnu komunikáciu
Testovanie prototypu na nevidiacom (aspoň 1x)
Produktová prezentácia projektu
Účasť na TechInno Day a predvedenie produktu
Účasť na IIT.SRC a predvedenie projektu

Celkový pohľad na systém
Časti systému
●

●
●

Webový portál
○ modul: Webová aplikácia
○ modul: Nástroj na správu grafovej reprezentácie landmarkov
Hololens aplikácia
○ modul: Hololens klient
Databáza
○ služba: Azure File Storage

Architektúra
Architektúra systému pozostáva z troch hlavných častí:
● Hololens aplikácia
● webový portál
● dátový server
Na dátovom serveri sa nachádzajú údaje o naskenovaných modeloch hololens aplikácie.
Konkrétne informácie o landmarkoch v JSON formáte. Cez webový portál (označené
červenou farbou) bude možné upravovať prepojenia naskenovaných modelov. Samotné
skenovanie priestorov, navigácia a odosielanie údajov o landmarkoch prebieha na zariadení
Hololens prostredníctvom našej aplikácie.

Viď Príloha C - samostatný dokument pre architektúru systému. Obsahuje komunikačnú
architektúru komponentov systému, vrátane UML diagramov.

Modul: Hololens klient
Analýza
Nástroje
Vzhľadom na tému zameranú vyslovene na zariadenie Microsoft Hololens, bolo pomerne
jednoduché vybrať si, ktorú technológiu použiť pre klientskú aplikáciu.
Vybrali sme si Unity3D engine:
● Engine stavaný pre tvorbu hier (interaktívny aplikácií)
● Plne integrované vývojárske rozhranie
● Poskytuje množstvo Out-of-the-box riešení bez potrebnej implementácie
● Natívna podpora pre zariadenia Hololens
● Podpora pre tvorbu aplikácií využívajúcich rozšírenú realitu
Vývojári s Microsoft prinášajú s Hololens zariadenim taktiež API integrovateľné práve s
Unity3D pre zjednodušenie tvorby hololens aplikácií.
Microsoft Mixed Reality Toolkit, konkrétne High-level API:
● Zoskupenie skriptov a komponentov pre urýchlenie vývoja aplikácii
● Podpora pre VR/AR/XR platformy
● Viac informácií o nástroji: https://github.com/Microsoft/MixedRealityToolkit-Unity

Požiadavky
1.
2.
3.
4.

Zobraz (Vymenuj) cieľové destinácie
Vyber cieľovú destináciu
Zobraz smerové body prostredia
Naviguj do cieľa
4.1.
Informuj o priebehu navigácie

Návrh
Tok klientskej aplikácie
Klientska aplikácia sa skladá z tzv. technického a používateľského módu. Tieto módy sú
bližšie popísané v používateľskej príručke, viď kapitolu Používateľská príručka.

Prepínanie obrazoviek
Zoznam obrazoviek:
● hlavné menu
● technický mód

●

navigácia

Scéna

Hlasový príkaz

hlavné menu

Yes

U

používateľský mód

User mode

M

používateľský mód

- (žiadny 15 sekúnd)

-

používateľský mód

Technician

T

technický mód

Technician mode

N

technický mód

Back to menu

H

hlavné menu

technický mód

Kláves Nová scéna

Akcie hlasovými príkazmi
Scéna
technický mód

Hlasový príkaz Kláves

Akcia

Anchor

A

Načítanie všetkých World
Anchorov

Place

Z

Vložiť World Anchor do scény

Clear

C

Vymaž všetky World Anchory
zo scény

Send

Backspace
U

Povoliť/Blokovať skenovanie
okolia

Go

-

Spustenie navigácie k
cieľovému bodu

Help

-

Scan
používateľský mód

Nahraj World Anchory na
server

Implementácia
Úvod do Unity scén
Unity klientska aplikácia je postavená na princípoch scén.
Scéna
● Prostredie a menu aplikácie
● Scéna v Unity predstavuje akoby jednu úroveň v hre (v našom prípade v klientskej
aplikácií)
● Do každej scény umiestňujeme prostredie, prekážky a podobne (vykonáva za nás
prístroj Hololens) v Unity vo forme tzv. herných objektov
● Tvoríme aplikáciu po kúskoch - scénach

Pomocou knižnice Microsoft Mixed Reality Toolkit transformujeme štandardné Unity scény
na scény Mixed Reality. Kde pridáva do hierarchie základné herné objekty pre tzv.
“holographic headset”.

Aplikácia momentálne neobsahuje veľa scén. Avšak jednotlivý modul klientskej aplikácie
bude implementovaný v samostatnej scéne. Pri vývoji sa zároveň učíme. Pre tento účel sme
vytvorili najprv Demo Unity3D aplikácie (dokumentuje Príloha D).
Hierarchia
● Okno obsahujúce zoznam všetkých herných objektov v danej scéne
● Môžu to byť priame inštancie tzv. “asset súborov” alebo tzv. “prefabrikátov”
○ Asset súbor - 3D model
○ Prefabrikát - typ assetu, ktorý dovoľuje ukladať celé herné objekty s ich
komponentami a vlastnosťami. Správa sa ako šablóna, z ktorej vieme vytvoriť
novú inštanciu objektu v scéne

Navigácia
Postupnými iteráciami sa dostávame k najdôležitejšej časti MVP a tou je navigácia po
načítaní Spatial Mesh.

Pri tvorbe výsledného funkčného prototypu navigácie bol dosiahnutý konsenzus až po
vyskúšaní viacerých dostupných možností implementácie navigácie. Po viacnásobných
testovaniach prístupov ku navigácií sme identifikovali problémy ktoré znemožnujú použitie
niektorých metód:
Limitácia výpočtovej sily zariadenia
Bol často dosiahnutý limit výpočtového výkonu zariadenia a preto niektoré prístupy ku
navigácií neboli použiteľné na zariadení.
Hardvérová špecifikácia Hololens zariadenia:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/hololens-hardware-details
Bludiskový efekt
Niektoré odskúšané prístupy neposkytovali plnú informáciu o prostredí od začiatku
navigácie používateľa až po cieľové miesto. Riešenie takéhoto problému si vyžaduje
vytvorenie vhodnej heuristiky, čo vyžaduje veľa implementácie a najmä zdĺhavého testovania
v rozličných priestranstvách pre vytvorenie uspokojivej heuristiky pre daný prístup ku
navigácií.
Prepoužiteľnosť riešenia
Tím sa snaží o vytvorenie prenositeľného riešenia Caneless pre akékoľvek zariadenia. To
znamená raz naskenovaný model prostredia pomocou technického používateľa a využitie
výstupu skenovania na akomkoľvek zariadeni Hololens.
Tieto problémy znemožňujú použitie štandardnejších implementačných prístupov navigácie
používaných v Unity a v prácach iných autorov. V MVP bol použitý menej zložitý prístup ku
navigácií pomocou tzv. “World Anchors”.

Prvotné prístupy ku navigácií
Jedným z prvotných návrhov implementácie bol za pomoci Unity NavMesh komponentu.
Pomocou tohto komponentu dokážeme priradiť používateľovi agenta, ktorý dokáže hľadať
najkratšiu cestu po vygenerovanom teréne.
NavMesh komponent nemá štandardne sprístupnené “runtime” generovanie terénu po
ktorom sa dá pohybovať. Preto museli byť upravené príslušné skripty daného komponentu
NavMeshSurface.
Toto umožnilo generovať terén a upravovať jeho vlastnosti. Terén zobrazený na obrázku
modrou plochou je plocha po ktorej sa agent môže pohybovať. Generovanie terénu si
vyžaduje dobre naskenovaný model prostredia alebo úpravu v modelovacom nástroji pre
jeho optimálne generovanie.

Následne pomocou komponentu NavMeshSurface je možné vypočítať najkratšiu cestu k
zvolenému cieľu. Táto cesta je vyobrazená viditeľnou čiarou a je aktualizovaná pri každom
načítaní snímku (ang. frame). Toto je štandardný nástroj pre generovanie navigácie pre
objekty v Unity scéne.
Problémy znemožňujúce použitie tohto prístupu:
● Naskenovaný model musí byť vyhladený bez nedokonalostí v skenovaní pre
použiteľné vytvorenie spojitej prechodnej plochy (na obrázku modrá farba)
● Zariadenie si pamätá takto naskenované okolie iba do určitej vzdialenosti, čo
spôsobuje už spomínaný bludiskový efekt.
● Zariadenie nedokáže uložiť takto naskenované prostredie ako jeden model
● Prípadné spojenie modelov priestorov a načítanie do zariadenia je veľmi výpočtovo
náročné z pohľadu použiteľnosti aplikácie
● Zariadenie veľmi neresponzívne pracuje s naskenovaným modelom
● Potrebné použitie náročných operácií knižnice (nedostatočný výkon zariadenia)
Okrem komponentov NavMesh bol taktiež implementovaný a testovaný prístup ku navigácií
pomocou open source knižnice A* Pathfinding Project1. Toto riešenie bolo sprevádzané
podobnými problémami opísanými v predchádzajúcej časti.
Výhodou tejto knižnice a riešenia bola podpora generovania prechodných plôch počas behu
aplikácie a tým pádom responzívnejšia aplikácia, menej zaseknutí avšak stále aplikácia
nefungovala žiadúco na zariadení.

1

https://arongranberg.com/astar/


MVP - navigácia
Navigácia funguje na pomocou World Anchorov (ďalej smerové body) po priestore.
Predpokladom je, že technický používateľ pri skenovaní priestorov poukladal tieto smerové
body po priestore a vytvoril z nich graf zložený z ciest medzi nimi.
Nevidiacemu používateľovi sa pri spustení navigácie tento graf načíta a je pomocou neho
navigovaný k zvolenému cieľu.
Po spustení navigácie ku cieľu sa nájde jednoducho najbližšia pozícia bodu v grafe a od
daného bodu sa začne navigovať.
Aktuálny predpoklad funkčnosti navigácie je, že smerové body musia byť položené tak aby
medzi aktuálnym a predchádzajúcim bodom nesmie byť stena.
Kroky zvukovej navigácie:
1. Používateľ vyberie cieľ pomocou hlasu
2. Po výbere cieľa hlasovým príkazom “Go.” spustí hlasové navádzanie
3. Objaví sa zvukový bod, ktorý v pravidelných intervaloch vydáva zvuk
a. V dostatočnej blízkosti bodu sa zvuk posúva smerom ku ďalšiemu
smerovému bodu
b. Priebežne počas prechodu smerovými bodmi používateľ dostáva priebežnú
informáciu kde na ceste ku svojmu cieľu sa práve nachádza
4. Pri príchode do cieľa je upozornení zvukovou hláškou
Jednotlivé smerové body sú dvoch typov dvere alebo kancelária. Jednotlivé kancelárie na
jednej chodbe sú namapované na dané dvere chodby. Smerové body sú takto rozdelené kvôli
jednoduchosti vkladania pri skenovaní. Zároveň sa môže používateľovi takto jednoducho
oznámiť, že budú nasledovať prechodové dvere a má si dať pozor
Aktuálne navigačný algoritmus funguje iba na pevne zadaný cestách medzi jednotlivými
smerovými bodmi
Zvuky navigácie
Zvukový bod, ktorý sa pohybuje s používateľom je umiestnený vo výške zariadenia, ktoré má
na hlave kvôli ľahšiemu rozpoznávaniu smeru zvuku. Bod vydáva zvuk s frekvenciou pól
sekundy aby používateľ často odozvu ktorým smerom sa má navigovať.
Zvuk bol vybratý spomedzi viacerých zvukov. Hlavným faktorom výberu bola ľahká
rozoznateľnosť ktorým smerom sa zvukový bod nachádza a taktiež, miera ako dlho dokáže
človek takýto zvuk bez rozptýlenia sa. Najvhodnejší zvuk pri testovaní členov tímu vyšiel
zvuk sonarového pípania.
Ďalšia práca
Jednotlivé smerové body budú udržiavať informáciu, z ktorých dverí (nie kancelárií) sa dá
dostať k aktuálnemu bodu. Taktiež jednotlivé dvere budú vedieť z ktorých dverí sa dá k nim
dostať. V prípade rohových chodieb bude potrebné vytvoriť pomocné smerové body kvôli
problému so stenami.
Následne celý tento graf smerových bodov bude možné preniesť na webový portál.

Menu
Aplikácie nie je tvorená obrazovkami ale hlasovými informáciami sprevádzajúcimi
používateľa pri navigácií
●

Hlavného menu aplikácie pri spustení - jediná obrazovka v celej aplikácií

●

Hlasové menu - sprevádzajúce používateľa v aplikácií
○ Hlavné menu - prehrávané počas hlavného menu
“Hello I am Peter and I will be your assistant. Please make sure your device is
mounted properly. Are you ready to start?”
○

Scéna používateľského módu s Navigáciou - po hlasovom príkaze Yes v
hlavnom menu

"Loading navigation. Please wait a moment."
○

Scéna používateľského módu s Navigáciou - po prejdení času pri
naskenovaní terénu

"You are now ready to start the navigation. Say go to start the navigation."
○

Scéna používateľského módu s Navigáciou - po prejdení smerového bodu

“N waypoints remaining”
○

Scéna používateľského módu s Navigáciou - po dosiahnutí cieľa

“You have reached the destination.”
Scéna technického módu neobsahuje žiadne obrazovky ani zvukové informácie.

Testovanie
Aplikáciu pokrývajú jednotkové testy. Používame TestRunner v rámci Unity3D Editor, žiadnu
externú knižnicu. Viď Metodika pre testovanie. Pokrývame len metódy, ktoré má zmysel
testovať kódom, napr. uloženie .obj súboru v súborovom systéme Hololens zariadenia. Zatiaľ
netestujeme metódy používateľského zážitku, napr. neexistuje naprogramovaný test pre
zaznenie zvuku. Každý prírastok ale testujeme po šprinte priamo na Hololens. Snažíme sa
dostať do fázy, kedy navigácia bude testovateľná priamo na koncovom používateľovi.

Modul: Webová aplikácia
Analýza a návrh
Nástroje
Pre účely aplikácie bolo potrebné delegovať väčšinu funkcionality na klienta, preto bol
zvolený webový rámec Angular a and nginx aplikačný server, ktorý je optimálny pre tento
účel.

Požiadavky
Možnosti pre používateľa:
● webový portál poskytuje širšie predstavenie produktu
● webový portál poskytuje kontaktné informácie
● webový portál poskytuje funkcionalitu pre správu grafovej reprezentácie landmarkov

Obrazovky
Na nasledujúcich obrázkoch sa nachádza obrazovka domovskej stránky a obrazovka stránky
s modelmi. Na obrazovke s modelmi možno vidieť ilustračný obrázok na mieste zobrazenia
reálneho modelu vzhľadom na to, že na implementácii tohto zobrazovania sa ešte stále
pracuje.
(Návrh obrazoviek m
 ožno vidieť už priamo online v nasadenej aplikácii.)

Implementácia
Aplikácia je implementovaná v TypeScripte, využíva webový rámec Angular a skladá sa z
komponentov.

Komponenty
Komponenty sa generujú využitím Angular-cli príkazom:
● ng -g component nazov_komponentu
Koreňový komponent:
● app.component
○ je vykreslený v i ndex.html
○ vykresľujú sa v ňom všetky ďalšie komponenty
Ku každému komponentu prislúchajú súbory:
● .html (obsahujúci html štruktúru)
● .css (obsahujúci štýly)
● .ts (obsahujúci logiku)
● .spec.ts (obsahujúci testy)
Príslušné súbory sa nachádzajú vo vlastnom adresári pomenovanom podľa názvu daného
komponentu.
Všetky komponenty sú zaregistrované v module a
 pp.module.ts v časti declarations.
Komponenty aplikácie: navigácia, pätička, kontaktný formulár, domovská stránka s
vlastnosťami produktu, komponent na zobrazenie modelov.

Stránky
Aplikácia má dve stránky: domovskú a stránku na prácu s modelmi.
Domovská stránka (home-page komponent) obsahuje základné informácie o aplikácii a
kontaktný formulár.
Stránka na prácu s landmarkami. (Pôvodne bola určená na prácu s 3D modelom, ktorú
obsluhovala vnorená unity aplikácia vykresľovaná pomocou WebG.)

Moduly a externé knižnice
Aplikácia využíva ďalšie dostupné moduly pre Angular, ako je napríklad AppRoutingModule
na routovanie.
Všetky moduly sú zaregistrované v module app.module.ts v časti i mports.
Moduly, ktoré využíva konkrétny komponent sú importované v jeho definícii (.component.ts)
Potrebné externé knižnice, ktoré nie sú dostupné vo forme modulu, sa nachádzajú v
priečinku a
 ssets/scripts (s výnimkou WebGL, ktoré má v assets vlastný priečinok).

Testovanie
Všeobecné pravidlá testovania sú zhrnuté v dokumente s názvom Metodika pre testovanie.
Pre účely testovania sa používa štandardný rámec pre testovanie Angular/JavaScript
aplikácií, a to Jasmine spolu s Karma test runner-om. Jednotkové testy sa vytvárajú pre
všetky verejné metódy komponentov. V prípade statických komponentov, ako je napríklad
úvodná stránka, sa testy zameriavajú na správne vykresľovanie komponentov. Všetky testy
sa nachádzajú v súboroch .spec.ts, ktoré prislúchajú k jednotlivým komponentom. Spúšťanie
testov je súčasťou build pipeline.

Ukážka testu

it(
 'should be invalid with too short message', () => {
const msg 
= 
component
.
form
.
controls
[
'msg'];
msg.setValue
(
'123'
);
expect(msg
.
valid
).
toBeFalsy
();
});
}

Na začiatku každého testovacieho súboru sa vytvorí daný komponent a jeho html mockup
(orámovaná časť testu) - táto časť je automaticky vygenerovaná Angularom. V prípade, že
komponent využíva ďalšie moduly, tieto sú zapísané do importov vo funkcii beforeEach.
Každý test je pomenovaný tak, aby bolo zrejmé, čo testuje. Testy testujú vždy len jednu
funkcionalitu.

Technická dokumentácia
CI/CD = kontinuálna integrácia/nasadenie

Visual Studio Team Services
TFS projekt https://tfs.fiit.stuba.sk:8443/tfs/StudentsProjects/TP-2018-2019

Verzovací systém
Používame Git server vo VSTS. Vetvenie dokumentuje Metodika pre manažment verzií
kódu.Platí rovnako pre všetky repozitáre modulov.

Zdroj: [2], upravené

Webový portál
Verzie
Docker 18.06.1-ce

Dockerizácia2
Jeden Dockerfile ako kontajner pre:
● Angular aplikácia
● nginx aplikačný server
● jednotkové testy Jasmine+Karma
Kontajner je vystavený na porte 80.

2

Tutoriál pre prácu s Docker-om v Prílohe F

Repozitár
caneless
Obsahuje Dockerfile aj skript kontinuálnej integrácie.

Spustenie servera
Pomocou bash skriptu:
./caneless.sh <arg1> <arg2>
arg1: docker image name & docker container name
arg2: port
Iniciuje docker build, spustia sa jednotkové testy. V prípade úspechu následne aplikáciu
nasadí na špecifikovaný port. Úplný obsah skriptu:
#!/bin/bash
# 1 image AND container name
# 2 server port
# container port must match Dockerfile!
docker container stop $1
docker build -t $1 .
docker run -d -p $2:80 --rm --name $1 -it $1

CI/CD
Kontinuálnu integráciu zabezpečuje VSTS build Linux agent ako služba nasadený na Ubuntu
serveri. Na rovnakom serveri je portál aj nasadený.
Definícia VSTS:

caneless_build_development
caneless_build_deployment

deployment verzia (master vetva): http://147.175.149.217:8000
development verzia (develop vetva) http://147.175.149.217:8001

Zdroj: [2], upravené

Hololens klient
Verzie
Windows 10
Visual Studio 2017
Unity 2017.4.13f1 LTS
HoloToolkit 2017.4.1.0

Repozitár
HololensApp

CI
Definícia VSTS:

hololens-CI

Kontinuálnu integráciu zabezpečuje VSTS build Windows agent ako služba (rozšírenie
HoloLens Unity Build) nasadený na Windows 10 serveri.

Nasadenie na zariadenie Hololens
Návod: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/using-visual-studio
Použiť Visual Studio BuildPlatform x86 a BuildConfiguration Debug.

Ako vyvíjať
Keďže príprava vývojového prostredia je pomerne komplexná, pripravili sme samostatný
návod (Príloha E). Zahŕňa použitie emulátora a ako nastaviť build konfiguráciu v Unity.

Používateľská príručka
Používateľské príručky Hololens aplikácie. Hololens aplikáciu je možné používať v dvoch
režimoch a to technickom, kde aplikáciu ovláda technik a v používateľskom režime, kde
aplikáciu ovláda nevidiaci hlasovými príkazmi.
Táto príručka je okrem návodu na spustenie a ovládanie samotnej aplikácie rozdelená na
dve väčšie časti, a to pre technického používateľa a pre bežného používateľa. V časti
Technický používateľ je návod, ako ovládať aplikáciu v technickom režime. V časti Bežný
používateľ je návod, ako ovládať aplikáciu v bežnom/používateľskom režime, pričom
informácie sprostredkuje používateľovi technik.

Spustenie aplikácie
Používateľ si najprv nasadí na hlavu HoloLens, následne ich zapne pomocou tlačidla, ktoré
sa nachádza na zadnej časti zariadenia vľavo. Po zapnutí HoloLens používateľ si musí
otvoriť menu zariadenia pomocou gesta “rozkvitnutia” (angl. bloom), ktoré je zobrazené na
obrázku 1.

Obr. 1 - gesto rozkvitnutia
Po otvorení tohto menu používateľ hlasovým príkazom “All apps” vyvolá zoznam všetkých
aplikácií na zariadení. Z tohto zoznamu si vyberie pomocou hlasového príkazu “Caneless”
našu aplikáciu.

Technický používateľ
Úlohou technického používateľa je zmapovať interiér budovy a položiť body na významné
miesta ako sú kancelárie, výťahy, knižnica a iné. Tieto body predstavujú projekciu interiéru.

Spustenie technického módu

Obr. č. 2 - Hlavné menu

Po zapnutí aplikácie sa zobrazí hlavné menu na obr. č. 1 a používateľ je uvítaný hláškou
“Hello I am Peter and I will be your assistant. Please make sure your device is mounted
properly. Are you ready to start?”. Technický používateľ si z ponuky vyberie technický mód
kliknutím na tlačidlo Technician mode alebo hlasovým príkazom technician. Po úspešnom
načítaní technického módu technického používateľa uvíta hláška “Welcome in technician
mode!”a zobrazí sa mu technické menu - obr. č. 3

Obr. č. 3 - technické menu

Skenovanie
Výber a načítanie skenovacej scény
Technický používateľ si v technickom móde vyberie možnosť “Scanning”, a to buď kliknutím
na tlačidlo Scanning na obr. č. 3 alebo hlasovým príkazom scanning. Načítanie skenovacej

scény môže trvať dlhší čas - približne 4 až 8 sekúnd. Po úspešnom načítaní skenovacej
scény je technický používateľ uvítaný hláškou “Welcome in scanning.”.
Mapovanie priestoru
Po úspešnom načítaní skenovacej scény sa po krátkom čase technickému používateľovi
začne objavovať modrá sieť polygónov indikujúca časť namapovaného prostredia. V
skutočnosti si HoloLens pamätajú oveľa väčší namapovaný priestor. Táto modrá sieť
sa pravidelne každých 3.5 sekúnd aktualizuje a rozširuje na základe polohy technického
používateľa - HoloLens mapuje priestor pred technickým používateľom do vzdialenosti
približne 2 metre. Mapovanie priestoru je prednastavené na zapnuté.
Dôležitým predpokladom na úspešné mapovanie priestoru HoloLens je dobré osvetlenie
miestnosti. V opačnom prípade sa technickému používateľovi zobrazí hláška “Finding your
space...” V prípade, že sa technickému používateľovi zobrazí táto hláška aj v dobre
osvetlenej miestnosti, musí počkať krátky čas (približne do 10 sekúnd) na jednej pozícii a
nasmerovať okuliare na jedno miesto, čím dá okuliarom priestor na získanie potrebnej
lokalizačnej priestorovej informácie.
Limitáciou HoloLens pri mapovaní priestoru sú lesklé povrchy, ako napríklad LCD displej,
alebo sklo, ako napríklad sklenené dvere. Takéto povrchy nie je s aktuálnym hardvérom
možné zmapovať. Pri skenovaní preto musí technický používateľ sklenené dvere otvoriť.
Ovládanie stavu mapovania priestoru
Technický používateľ má možnosť pozastaviť mapovanie priestoru, čím sa vypne pravidelná
aktualizácia prostredia, alebo ho opätovne spustiť hlasovým príkazom scan
. V prípade, že
priestorové mapovanie bolo pozastavené, je o tomto stave technický používateľ
oboznámený výrokom “Spatial mapping is turned off!”. V opačnom prípade je technický
používateľ oboznámený o opätovnom spustení mapovania priestoru výrokom “Spatial
mapping is turned on!”.

Pridávanie bodov
Načítanie existujúcich bodov
Pridávanie bodov je možné iba v skenovacej scéne. Pred vytváraním nových bodov musí
technický používateľ načítať všetky doposiaľ vytvorené body hlasovým príkazom anchor. Po
úspešnom načítaní a zobrazení bodov je o tom oboznámený technický používateľ výrokom
“All world anchors have been loaded successfully!”. V prípade, že sa v databáze bodov
nenachádzajú žiadne body, je technický používateľ o prázdnej databáze bodov
oboznámený výrokom “Zero world anchors in world anchor store!”. Na obr. č. 4 je ukážka
načítaného bodu z databázy existujúcich bodov.
V prípade, že technický používateľ skenuje úplne nové priestory, je potrebné pred pridaním
bodov vykonať hlasový príkaz clear, čím budú vymazané všetky pôvodné body
nachádzajúce sa na inom mieste. O vymazaní je technický používateľ oboznámený výrokom
“World anchor store is cleared!”.

Obr. č. 4 - existujúci bod

Pridanie nového bodu
Po úspešnom načítaní už existujúcich bodov technický používateľ môže pridať nový bod
hlasovým príkazom place. Nový bod je vytvorený meter pred technickým používateľom.
Stredom súradnicového systému v rozšírenej realite je pozícia technického používateľa
pri spustení aplikácie. Po premiestnení technického používateľa je tento stred fixný a
preto ak pri pridaní nového bodu je otočený iným smerom ako pri zapnutí aplikácie sa tento
nový bod nemusí zobraziť meter pred ním, ale meter v jeho okolí. Nové body je možné
pridávať aj mimo modrej siete polygónov. Novo pridaný bod je automaticky uložený do
databázy existujúcich bodov. Na obr. č. 5 je ukážka práve pridaného bodu.

Obr. č. 5 - práve vytvorený bod

Zoznam (užitočných) príkazov
Anchor
Hlasový príkaz anchor je použiteľný v skenovacej scéne. Tento príkaz zobrazí všetky
doposiaľ položené body. Tento príkaz je nutné použiť pred vytvorením nových bodov v
zmapovanom priestore. Po úspešnom vykonaní tohto príkazu je technický používateľ
oboznámený o načítaní všetkých doposiaľ položených bodov výrokom “All world anchors
have been loaded successfully!” alebo o prázdnej databáze bodov výrokom “Zero world
anchors in world anchor store!”.
Place
Hlasový príkaz place je použiteľný v skenovacej scéne. Tento príkaz vytvorí nový bod meter
pred technického používateľa. V prípade iného natočenia ako pri zapnutí aplikácie tento bod
nemusí byť pred technickým používateľom, ale v metrovom okruhu okolo neho. Nový bod je
možné pridať aj mimo modrej siete polygónov. Novo vytvorený bod je automaticky uložený
do databázy existujúcich bodov. O úspešnom vytvorení bodu je technický používateľ
oboznámený výrokom “Landmark was successfully placed!”.
Clear
Hlasový príkaz clear je použiteľný v skenovacej scéne. Tento príkaz vymaže všetky body z
databázy existujúcich bodov. O vymazaní je technický používateľ oboznámený výrokom
“World anchor store is cleared!”. Tento príkaz je nutné použiť pred vytváraním bodov v
doposiaľ nezmapovaných priestoroch, ktoré nie sú spojené s už zmapovanými priestormi
(napr. dve rôzne poschodia).

Scan
Hlasový príkaz scan je použiteľný v skenovacej scéne. Tento príkaz zapína alebo vypína
mapovanie priestoru okuliar HoloLens. O vypnutí je technický používateľ oboznámený
výrokom “Spatial mapping is turned off!” alebo o zapnutí výrokom “Spatial mapping is turned
on!”. Mapovanie je predvolene zapnuté.
Technician
Hlasový príkaz technician je použiteľný v hlavnom menu. Tento príkaz otvorí technické
menu, ktoré po úspešnom zobrazení uvíta technického používateľa hláškou “Welcome in
technician mode!”.

Bežný používateľ
Aplikácia Caneless je určená pre ľudí s akýmkoľvek zrakovým postihnutím, predovšetkým
pre nevidiacich a slabozrakých.

Spustenie používateľského módu
Bežný používateľ si nasadí na hlavu HoloLens a zapne si aplikáciu Caneless. Po zapnutí
aplikácie Caneless sa spustí hlavné menu (znázornené na obrázku 6), ktoré sa dá ovládať
hlasovými príkazmi aj gestami (kliknutím). Aplikácia pri tom uvíta používateľa s hlasovou
správou:
“Hello I am Peter and I will be your assistant. Please make sure your device is mounted
properly. Are you ready to start?”

Obr. 6 - hlavné menu aplikácie Caneless
Ak používateľ odpovie “Yes”, alebo ak do 15 sekúnd si nevyberie jeden z aplikačných módov
(používateľský alebo technický), automaticky sa spustí mód bežného používateľa.

Navigácia
Potom, ako sa spustí mód bežného používateľa, začne sa načítať navigačná funkcionalita.
Používateľ je o tom obznámený správou:
"Loading navigation. Please wait a moment."
Po načítaní navigačnej funkcionality (čo trvá približne 4-8 sekúnd) aplikácia je pripravená na
navigáciu používateľa do cieľového bodu. Používateľ je informovaný o tom, kedy je aplikácia
pripravená správou:
"You are now ready to start the navigation. Say go to start the navigation."
Používateľ spustí samotnú navigáciu hlasovým príkazom “Go”.
Navigácia naviguje používateľa z jeho aktuálnej polohy do cieľového bodu tak, že cesta zo
začiatočného do cieľového bodu je rozdelená na menšie úseky, na konci každého takéhoto
úseku je jeden zvukový bod, aplikácia naviguje používateľa vždy k nasledujúcemu
zvukovému bodu. Navigácia prebieha pomocou priestorového zvuku, používateľ má sledovať
tento zvuk, teda vždy musí ísť tým smerom, odkiaľ počuje zvuk. Čím je zvuk hlasnejší, tým je
používateľ bližšie k nasledujúcemu zvukovému bodu. Pri dosiahnutí takéhoto zvukového
bodu aplikácia informuje používateľa o počte zostávajúcich zvukových bodov:
“N waypoints remaining”
(N je počet zostávajúcich zvukových bodov.)
Po tejto hláške aplikácia naviguje používateľa k ďalšiemu zvukovému bodu rovnakým
spôsobom. Ak dosiahnutý zvukový bod je už posledný, teda cieľový bod, používateľ je
oznámený o úspešnom ukončení navigácie pomocou správy:
“You have reached the destination.”

Zoznam (užitočných) príkazov
V používateľskom móde používateľ má možnosť kedykoľvek si využiť pomocník, ktorý je
možné vyvolať pomocou hlasového príkazu:
“Help.”
Tento pomocník vždy oznámi používateľovi aktuálny stav aplikácie. Ak používateľ ešte
nespustil navigáciu, pomocník mu povie, ako ju môže zapnúť:
“Say go to start the navigation.”
Počas navigácie pomocník oznámi používateľovi aktuálny stav a že čo má robiť používateľ:
“Navigating to X. Please follow the sound.” (X je názov destinácie, cieľového bodu.)
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Prezentácia produktu
V tejto prílohe sa nachádzajú logá a prezentačné prostriedky

Dizajn
Logo

Banner

Webstránka
caneless.com

Názov
Ozrejmenie pôvodu názvu tímu/značky:
angl. caneless
inšpirácia angl. cane = palica, angl w
 hite cane = slepecká palica
Caneless tak metaforicky vyjadruje samostatnosť, možnosť pohybu aj bez asistencie.

Promo video
Video bolo vytvorené pre účasť v súťaži TP Cup a je dostupné na youtube.com. Promo video
bolo aj súčasťou prezentácie na súťaži TECHINNO DAY.

Poster
Poster, plagát, bol použitý na prezentáciu v rámci súťaže IIT.SRC.

Kontakt
Tímový email: tp8fiit@gmail.com
Email pre produkt: info@caneless.com
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Architecture
The system architecture consist of three main parts. The first is the application itself,
deployed on Hololens device. The second part is a web portal and the last is a file server.
The file server contains data about scanned models, specifically landmark information data
in JSON format. It will be possible to edit connections of landmarks through the web portal
(marked in red). Space scanning, sending data about landmarks and the navigation is
running on Hololens device through our application.

Download landmark metadata from a file server
● Architecture:
○ The communication architecture is a client/server model
● Storage
○ Azure Files
Azure Files is a cloud service provided by Azure which we use
as external cloud storage. There are stored landmark metadata
in JSON format as a non-relational database in this service.
○ Azure Files use REST protocol for communication
● Sequence diagram
The sequence diagram shown below show how communication between
hololens application and the file server works. After user request, file server
returns landmark metadata.

Upload new landmark metadata to a file server
● Architecture
○ The communication architecture is a client/server model
● Sequence diagram
After command by technician data are collected and sent to a file
server where are stored

● Use Case diagram
A technician is able during space scanning or after it to upload landmark
metadata to a file server . In this case, model are landmark metadata.

Component diagram across the system
Hololens application is able to download and upload landmark metadata to/from a file server.
There will be possibility to edit connection among those landmark metadata through the web
portal in the future.
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Hololens Demo - Documentation
This documentation contains a short description of Hololens Demo application. It describes
created objects in the Hierarchy and scripts provided for the objects.
Hierarchy:
● SpatialMapping object
○ Includes spatial mapping observer - handles spatial mapping mesh
○ Created from SpatialMapping.prefab
○ Spatial mapping mesh visible during play in unity editor
● SM object
○ Contains spatial mapping observer - like SpatialMapping.prefab but it is
included in spatial mapping collider and spatial mapping renderer
○ Spatial mapping mesh visible only in emulator or hololenses directly
○ New addition to Mixed Reality Toolkit
● Ball
○ Contains rigidbody component for applying physics and gravity
○ Contains ResetObject script - resets object on space or “Reset” voice
command
● KeywordManager
○ Added Response() for Reset keyword
○ Speech Input Source - bind keyword to key
○ Speech Input Handler - bind object to response
Scripts:
● ObstacleHandler.cs
○ Raycasting on every frame
○ Detect obstacle in front of User’s head (camera)
● ResetObject.cs
○ Resetting gameObject in front of camera (position, velocity, rotation)
Most important objects are SpatialMapping and KeywordManager.
KeywordManager with his components handles and transform user voice inputs to actions.
SpatialMapping object contains components for generating Spatial Mesh. For development
its very effective because we can simply drag scanned room model to its placeholder and
test implementation in Unity editor not only in Hololens directly.
This is a very simple Hololens application that demonstrates usage of voice commands and
handling with Spatial Mapping.
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Installation of Unity for Hololens
Prerequisites:
●

●
●
●
●

Install Visual Studio 2017
○ Universal Windows Platform development
○ Game Development with Unity
○ Desktop development with C++
Install Windows 10 April 2018 Update
Update graphics drivers
Install latest Unity LTS version- Unity 2017.4. LTS version - install via Unity Hub + add the
Windows .NET scripting backend component during installation
Hololens toolkit - unitypackage
https://github.com/Microsoft/MixedRealityToolkit-Unity/releases/tag/2017.4.1.0

Hololens emulator prerequisites:
●
●
●

●

Windows 10 Pro or Education (support for Hyper-V virtualization)
Enable Hyper-V virtualization in BIOS (if not working)
Please ensure that the "Hyper-V" feature has been enabled on your system through Control
Panel -> Programs -> Programs and Features -> Turn Windows Features on or off ->
ensure that "Hyper-V" is selectedfor the Emulator installation to be successful.
Install HoloLens emulator for Windows 10 April 2018 Update

Project setup:

Import Hololens toolkit package

1. Save scene as “Main”
2. Mixed Reality Toolkit -> Configure -> Apply Mixed Reality Project Settings. Use the
default values.
3. Delete directional light
4. Mixed Reality Toolkit -> Configure -> Apply Mixed Reality Scene Settings
Demo Application for Hololenses is setup

Enable spatial mapping for the demo application
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/spatial-mapping-in-unity

● Open player settings (Edit > Project Settings > Player)

● Click on the "Windows Store
" tab

● Expand "Publishing Settings
" and check the "SpatialPerception" capability in the

"
Capabilities" list
● Import Hololens toolkit examples - Spatial mapping

● Drag the SpatialMapping.prefab into scene

● Drag theFakeSpatialMappingMesh.fbxinto Room model placeholderin Object
Surface Observerin SpatialMapping object

● We can move the SpatialMapping a bit in front of the camera
● Now if we hit playin the scene viewwe should see our fake spatial mapping mesh
like this

Second option for spatial mapping
●
●

Adding Spatial Mapping Colliderand Spatial Mapping Renderercomponents to anyobject
in the scene instead of SpatialMapping.prefab
For example create empty object SM in the scene and add components

●

Render State - Visualization to see the Visual Material in emulator

Building app with Emulator - with
●

Build project in Unity for Hololenses (Main scene must be in the Scenes In Build - if not drag
the scene from Hierarchy)

●

Open the solution and Set output device to Emulator and x86 version

●

Run the app
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How to dockerize
Docker & caneless
Build agent uses Docker version 17.06.2-ce

Install Docker
Windows Education/Pro
Windows Home (Docker Toolbox)
~~Linux subsystem on Windows~~ is not enough
Linux (commonly Ubuntu)
macOS (2010+ with virtualization)
Docker Toolbox for macOS

Test installation
docker run hello-world

Common issues
Docker Toolbox can't locate bash.exe
Solution: Reinstall Git, use C:\Program Files = not D:\ *, not *Program Files (x86)
Docker Toolbox/Docker for Windows fails create VM for the first time
Solution: Make sure Virtualization is enabled in BIOS
Can't use Docker for Windows
Solution: Make sure Hyper-V is enabled
Command docker not found
Solution: Add Docker to path
hello-world doesn't greet me on Linux
Solution: Make sure you have user permissions to use Docker

Build with Docker
Navigate to Dockerfile's directory
docker build -t my_image_name .

.. and launch server
docker run -p 80:80 --rm my_image_name

OR simply
docker-compose up

See localhost:80

Common issues
Server is not up on Docker Toolbox
Solution: Change localhost to IP of VM
docker-machine ip

Useful commands
See installed version
docker version

Show all images
docker image ls

List running containers
docker container ls

Stop running container
docker stop <container id>

Authenticate with Docker
docker login --username <username> --password <password> <server>

Clean-up after docker-compose up
docker-compose down

