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Abstrakt: Práce  se  zabývá  návrhem  systému  využívajícího  digitální  fotoaparát
k automatickému pořizovaní  high dynamic range (HDR) map okolí.  Systém pořizuje
snímky s různými časy expozice a s různými směry pohledu. Použitím HDR komprese
na složené snímky získá  pro každý směr pohledu nový obrázek a tyto obrázky jsou
použity ke snadnému nalezení řídících bodů na celé ploše budoucího panoramatu. Pak je
spuštěna externí aplikace, která spojí pořízené snímky odděleně pro každý čas expozice
za použití těchto řídících bodů, a žádaná HDR mapa okolí je nakonec získána složením
spojených panoramat. Aplikace popsaná v druhé části práce implementuje tento systém.
Důraz  je  kladen  na  to,  aby  aplikace  byla  dostatečně  modulární  a  umožňovala
vícenásobné  implementace  jednotlivých  kroků.  Přiložená  aplikace  HDR  Panorama
obsahuje  ukázkové  implementace  navržených  rozhraní  a  umožňuje  s použitím
fotoaparátu Canon EOS a programu Hugin HDR mapy okolí  pořizovat a následně je
ukládat do souborů ve formátu RGBE nebo OpenEXR.
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Abstract: The  thesis  proposes  a  system for  automatic  high  dynamic  range  (HDR)
environment maps acquisition using a digital camera. The system acquires images with
different  shutter  speeds  and  in  different  directions.  It  uses  HDR  compression  on
combined images to obtain a new image for each direction and these images are used to
easily find control points on the whole area of the future panorama. Then an external
application is  run to stitch acquired images separately for  every shutter  speed using
these  control  points  and  the  desired  HDR  environment  map  is  finally  obtained  by
combining the stitched panoramas. The application described in the second part of the
thesis implements this system. The focus is given on the fact that the application should
be as much modular as possible to allow multiple implementations of all the individual
steps.  Enclosed application HDR Panorama contains  sample  implementations  of the
proposed interfaces and allows to acquire HDR environment maps using a Canon EOS
camera and Hugin stitcher and to save them in the RGBE or OpenEXR file format.
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