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1 Úvod 
Digitální fotoaparát je dnes brán jako běžná součást vybavení každého fotografa 

- amatéra i profesionála. Důvod je zcela prostý. Fotografie takto pořízené je totiž 

možné ihned prohlížet, snímky vymazávat či později dále upravovat, což u klasické 

fotografie nelze. Čas od času je potřeba vyfocené snímky někam uložit a uvolnit tak 

místo na paměťové kartě nebo v paměti fotoaparátu. Tyto fotografie se pak zpravidla 

ukládají buď na pevný disk počítače nebo nějaké záznamové médium typu CD či 

DVD.  

S přibývajícím množstvím záznamů nemusí být vůbec jednoduché se ve fotkách 

rychle a snadno orientovat. K tomuto účelu existují nejrůznější programy, které by 

tento problém měly snadno vyřešit. Tato kategorie programů řeší otázku tzv. 

katalogizace, tedy problém, jak efektivně nalézt všechny fotografie na základě 

informací, které jsou buďto součástí fotografie, nebo je sám uživatel do fotografie či 

k fotografii již v minulosti přidal pomocí tzv. značek. Neexistuje jeden univerzální 

program, který by pokryl nároky všech uživatelů. Je však možné se k němu přiblížit, 

vezmeme-li v úvahu jejich hlavní požadavky. 

Na trhu se v současné době objevují desítky, ne-li stovky nejrůznějších produktů 

velkých i malých softwarových výrobců, zabývající se zpracováním digitálních 

fotografií. Tyto programy dosahují v tomto odvětví vynikajících výsledků a jsou také 

dnešními uživateli žádané a vyhledávané. Konkurence je dnes velká a každá z řady 

firem se proto snaží přinést na trh nějakou novinku s cílem oslovení koncového 

uživatele. Dobrou zvyklostí je pak také častá aktualizace programů, a to buď s cílem 

přidat nové funkce, popřípadě přinést uživatelsky snadnější a ucelenější rozhraní. 

Bohužel, naprostá většina těchto programů se zaměřuje převážně na úpravy fotografií 

a jejich případné vylepšování pestrou paletou nejrůznějších nástrojů. Dále programy 

nabízejí samotné prohlížení fotografií a čím dál tím častěji také upload do některé či 

některých z webových galerií. Pokud se týká možností úprav fotografií a jejich 

sdílení prostřednictvím internetu, nemá z programátorského hlediska smysl pokoušet 

se v rámci času, odpovídajícího bakalářské práci, o další z řady těchto aplikací, 

protože by nejspíše nepřinesla nic nového.  
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1.1 Cíl práce 

Cílem této práce je navrhnout a implementovat software úzce cílený 

na pohodlnou katalogizaci fotografií před jejich vypálením na CD či DVD a jejich 

přehledné vyhledávání po vypálení. Žádoucí je, aby program – nebo jeho 

vyhledávací část – mohl být umístěn přímo na záznamovém médiu spolu 

s fotografiemi a nemusel se do počítače, ve kterém se fotografie prohlížejí, 

instalovat. Program by však měl umožňovat správu i většího množství fotografií, 

které mohou být uloženy přímo na pevném disku počítače. 

Výsledný program by měl sloužit především běžným uživatelům, kteří nemají 

s prací na počítači příliš mnoho zkušeností. Program by proto měl být v češtině, 

uživatelsky příjemný a zdarma dostupný.  

Zatímco z hlediska katalogizace uživatel zřejmě ocení především snadné 

vkládání a editaci uživatelských značek, z hlediska vyhledávání bude stěžejní 

možnost hledání podle více kritérií s volbou nastavení důležitosti výskytu 

jednotlivých značek, či naopak s požadavkem na jejich absenci. Užitečná se jeví 

i možnost vyhledávání podle časového rozmezí pořízení fotografie, podle její 

oblíbenosti a další. 

Výsledek hledání by přitom měl být přehledný, s možností řazení fotek dle 

oblíbenosti, dle významu a priorit zadaných značek, případně podle podobnosti 

označkování fotografií. Orientaci ve výsledku by mohlo napomoci i jeho 

hierarchické uspořádání, do pseudoadresářů, například na základě přítomnosti 

jednotlivých značek, na základě data pořízení a podobně.  

Program samotný by měl být navržen tak, aby jej bylo možné v budoucnu dále 

rozšiřovat o nové funkce pomocí rozšiřujících modulů (pluginů).  

Menší důraz může být při implementaci kladen na prohlížení samotných 

fotografií, na vytváření jejich náhledů, na případné generování alb a podobně.  

Tento program není určen k tomu (do budoucna ani nebude), aby nějakým 

způsobem řešil problémy spojené s rozpoznáváním fotek podle obličeje, ani žádnou 

grafickou editací a úpravou jednotlivých fotografií. Na druhou stranu bude 

koncipován tak, že jej bude možné v budoucnu dále rozšířit o další funkce, jako 

například snadná synchronizace pro nahrávání fotografií do internetových alb, 
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popřípadě synchronizace s dalšími zařízeními jako jsou například mobilní telefony. 

Jako rozšíření programu by se rovněž daly akceptovat funkce věnované záloze 

programu a jeho dat. 

   

1.2 Struktura práce 

Následující kapitola analyzuje přednosti a zápory některých současných 

prohlížečů. Srovnávány jsou takové vlastnosti, které souvisí s cílem mé práce. 

Na závěr kapitoly jsou pak všechny testované programy vzájemně porovnány. Třetí 

kapitola je zaměřena na samotný návrh aplikace. Jde především o design programu, 

ukládání informací a chování nejdůležitějších programových částí. Čtvrtá kapitola 

popisuje implementaci jednotlivých částí programu na základě jeho návrhu. Poslední 

částí je pak uživatelská příručka, která popisuje způsob ovládání aplikace, její 

jednotlivé funkce a možnosti přizpůsobení vzhledu.  
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2 Analýza 

Prvořadým použitím programu bude jeho umístění na disku CD či DVD spolu 

s fotografiemi a potřebnými metadaty tak, aby měl uživatel možnost pracovat 

s fotografiemi přímo na daném záznamovém médiu. Dále bude možné vytvořit 

metadata pro libovolnou složku s fotografiemi umístěnou na pevném disku počítače. 

Změny značek ve fotografiích (přidání nových značek, úprava stávajících, či 

vymazání jedné či všech dosavadních) se budou ukládat volitelně buďto přímo 

do fotografií nebo do samostatného souboru nebo souborů, aby při příštím použití 

programu bylo možné pracovat s již aktuálním stavem označkovaných fotografií. 

Program bude proto přednostně zaměřen na editaci značek u fotografií a na 

vyhledávání podle jednoho či více kritérií. Obě tyto možnosti by měly být snadno 

uživatelsky dostupné a srozumitelné. 

Je žádoucí, aby měl uživatel možnost poznat, jaké fotografie jsou již 

označkované a které dosud označkované nejsou. Co se týká přidávání nových 

značek, program by měl umožnit přidávání po jedné i po více značkách současně. 

Počet značek přidaných k jedné fotografii by neměl být nijak omezen. Rovněž by 

měla fungovat možnost umožnit uživateli seskupovat značky podle jejich 

příbuznosti.  

V režimu hledání si bude moci uživatel vybrat z několika možností:  

1) Najdi všechny fotografie, které v sobě obsahují alespoň jednu ze zadaných 

značek  

2) Najdi všechny fotografie, kde se vyskytují všechny zadané značky. 

3) Najdi všechny fotografie, kde se vyskytují požadované značky 

a nevyskytují jiné zadané značky. 

4) Najdi všechny fotografie, které jsou příbuzné se značkou (značkami). 

5) Najdi všechny fotografie, označkované podobně, jako zvolená fotografie. 

Tyto možnosti bude následně možné podle potřeby uživatele kombinovat se 

žádnou nebo i několika možnostmi typu: 

1) Pouze fotografie pořízené v intervalu Od Do 

2) Pouze fotografie pořízené fotoaparátem F 
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3) Pouze fotografie, které mají velikost menší (větší) než X nebo v intervalu 

X-Y. 

4) Pouze fotografie, které jsou umístěny pouze ve složce A, eventuelně 

ve složce A a všech podadresářích. 

Výsledek hledání by měl být zobrazen přehledně tak, aby bylo možné v případě 

potřeby přidat či odebrat další kritéria pro hledání. 

Shrneme-li tyto požadavky, práce by se měla zaměřit především na problém 

katalogizace fotografií a jejich následné vyhledávání. Vyhledávání v sobě zahrnuje 

celou řadu aspektů, z nichž nejdůležitější je možnost pohodlného a rychlého přístupu 

ke konkrétní fotografii nebo skupině fotografií na základě uživatelem zadaných 

kritérií díky meta-informacím, uloženým přímo ve fotografiích (EXIF1), respektive 

díky značkám (XMP2, IPTC3

Nástrojů, které by se zaměřovaly na katalogizaci fotografií a jejich následné 

vyhledávání, je dostupných překvapivě málo a jejich schopnosti jsou v tomto směru 

často značně omezené. Tato oblast problému tedy zůstává více otevřena, než by se 

mohlo na první pohled zdát.  

), které k fotografiím přiřadí přímo uživatel programu. 

Na základě těchto meta-informací lze pak navíc v programech třetích stran tyto 

fotografie dále zpracovávat, vytvářet nová alba a realizovat řadu dalších funkcí.  

 

2.1 Existující programy: 

V současné době existuje již několik programů, které se problémem 

katalogizace fotografií zabývají. Tyto programy však mají v nejčastějších případech 

jednu věc společnou. Kromě katalogizace fotografií se (často prioritně) zaměřují 

na řadu dalších aspektů a nesplňují všechny výše uvedené základní požadavky. Jejich 

schopnosti jsou navíc i často značně omezené. Z toho důvodu je v této oblasti 

překvapivě málo nástrojů určených též pro následné vyhledávání. Samotná otázka 

                                                 

1 Exchangeable Image File Format, http://www.exif.org/ 

2 Extensible Metadata Platform, http://www.adobe.com/products/xmp/index.html 

3 IPTC Information Interchange Model, http://www.iptc.org/ 
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katalogizace jako problému tedy zůstává více otevřena, než by se mohlo na první 

pohled zdát. Ačkoli každý produkt má své výhody, obsahuje také řadu nedostatků, 

které je z mého pohledu žádoucí vyřešit.  

Osobně jsem si vyzkoušel několik takovýchto programů a pokusil se 

objektivně zhodnotit jejich chování a vlastnosti. Zde je jejich stručná charakteristika: 

2.1.1 Picasa 34

Tento software je vyvíjený společností Google a kromě úpravy fotografií, 

umožňuje též jejich katalogizaci. 

 

 

 

obr. 1 – Uživatelské rozhraní programu Picasa 

2.1.1.1 Výhody: 

Program je k dispozici v české verzi, je vybaven mnoha nástroji a disponuje 

uživatelsky příjemným rozhraním. Za zmínku jistě stojí funkce jako rozpoznávání 

uživatele na fotce podle obličeje, přehledná práce s adresáři, možnost barevných 

korektur a editací fotografie, odstranění nedokonalostí, atp. Uživateli je též 

                                                 

4 http://picasa.google.com/ 
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umožněno vkládat k libovolnému obrázku jednu i více značek a to prostřednictvím 

jednoduchého dialogového okna. 

 

Značky lze vkládat jak postupně, tak též najednou, oddělené čárkami. Vložené 

údaje je pak možné i na místě měnit, mazat či jinak dále upravovat. Velmi užitečná 

a zajímavá vlastnost je i možnost vkládání geotagů (tedy informací o zeměpisném 

místě pořízení fotografie).  Program je na první pohled přehledný a praktický, 

umožňuje vytvářet rychle nová alba, fotografické koláže a je k dispozici zdarma. 

Aplikace uživateli též umožňuje pohodlným způsobem nahrát své fotografie 

do internetového alba. 

obr. 2 – Editační okno programu Picasa 

 

2.1.1.2 Nevýhody: 

Program při každém novém spuštění automaticky vyhledává veškeré soubory 

obrázků, které dosud nemá ve své databázi, což je velmi paměťově náročné a pro 

jednoduché rychlé hledání zbytečné. Navíc to nepůsobí uživatelsky nejlepším 

dojmem. Program dále neumožňuje jakoukoliv správu fotografií na výměnných 

discích. Samotné vyhledávání pomocí značek pak není umožněno ve všech 

zobrazovacích režimech. Aplikace rovněž nikde nenabízí volby priority jednotlivých 

značek, ani následnou uživatelskou možnost zahrnutí, popř. ignorování některých 

konkrétních značek. Koncový uživatel nemá též možnost vlastní volby kritérií, podle 

kterých má být hledání prováděno. To je jeden z důvodů, ve kterém se tento program 

zásadně odlišuje od myšlenky vyhledávání v mém programu (viz úvod). Přidané 

příbuzné značky není možné žádným způsobem zařazovat do kategorií, které by si 

byly nějakým způsobem blízké. Při celkovém náhledu a přístupu k jednotlivým 

fotografiím též nelze na první pohled rozlišit, které fotografie jsou již označkovány 
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a které zatím nikoliv. To uživatel zjistí pouze v případě zobrazení vlastností u dané 

fotografie. Aplikace běží pouze při instalaci na pevný disk.  

 

2.1.2 XnView5

Další z řady programů v české verzi, podporující mj. katalogizaci fotografií. 

 

 

 

obr. 3 – Uživatelské rozhraní XnView 

2.1.2.1 Výhody: 

Tento program je distribuován zdarma a na uživatele působí příjemným 

dojmem především díky liště nástrojů pro rychlý přístup k často používaným 

funkcím. Program umožňuje kromě grafické editace fotografií též funkci tvorby 

www stránek, snadný tisk, snímání obrazovky, převod mezi grafickými formáty 

fotografií, filtry a řadu dalších podobných funkcí. Program není paměťově nijak 

zvláště náročný a umožňuje práci s metadaty typu EXIF a IPTC s velkým množstvím 

podporovaných značek nejrůznějších typů. Pro přístup k souboru je pak připravena 

hierarchická adresářová struktura po levé straně, díky které uživatel snadno najde své 

                                                 

5 http://www.xnview.com/ 
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obrázkové soubory. Oproti programu Picasa 3 je zde vyřešena i funkce hledání podle 

kritéria, které si vybere sám uživatel. Fotografie je též možné zařazovat do kategorií 

podle jejich logického významu, což pak umožňuje i větší pohodlnost 

při vyhledávání. 

 

2.1.2.2 Nevýhody: 

V programu bohužel nelze naráz vkládat více značek současně. Co se počtu 

možných vložených značek do jedné fotografie týká, je tato funkce omezena 

na hodnotu 50 značek, což je v porovnání s požadovaným programem, který by měl 

umožnit vložení v podstatě neomezeného počtu těchto značek, nedostačující. Hledání 

a vkládání značek nejsou k dispozici na hlavní liště, jak by bylo vhodné, ale pouze 

přes položky hlavního menu, což je pro přidávání a editaci nepříjemné. Samotné 

vkládání, popř. hledání většího množství fotek může pak být při takto řešené situaci 

doslova utrpením. Program rovněž nenabízí ani neumožňuje vyexportovat nebo jinak 

získat uložená data pro použití v jiných programech, takže toto ukládání informací 

v podstatě postrádá hlavní funkčnost. Navíc nelze v programu nikterak nastavit ani 

upravovat hierarchii klíčových slov, což je dalším kamenem úrazu.  
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2.1.3 IrfanView 6

Původně pouze anglický program, nyní již v distribuci taktéž v české 

verzi

 

7.

 

 

obr. 4 – Hlavní nabídka IrfanView 

2.1.3.1 Výhody: 

Snad jediné, co lze pochválit je pěkná stromová struktura pro hledání 

fotografií a jejich náhledy. Zajímavá je pak možnost výběru zobrazení při hledání, 

které je až možná překvapivě velmi rychlé. Vkládaná data je možno vyexportovat 

a používat v rámci jiným programů. Celá aplikace má jen minimální požadavky 

na paměť a celkový chod počítače. Program je k dispozici zdarma.  

 

2.1.3.2 Nevýhody: 

Program působí na první pohled velmi nevýrazně. Pro jeho správný chod je 

navíc potřeba mít nainstalován ještě přídavný speciální plugin. Bez něj není 

                                                 

6 http://www.irfanview.com/ 

7 http://www.irfanview.cz/ 
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katalogizace žádným způsobem umožněna. Veškeré systémové nástroje umožňující 

vkládání, vyhledávání a editaci značek jsou velmi komplikovaně přístupné. Uživatel 

se v programu jen těžko orientuje v používání funkcí, stejně jako v menu. Aplikace 

kromě náhledu automaticky nezobrazuje ani ty nejzákladnější informace, jako to 

umožňují ostatní konkurenční programy. Program je vybaven snad pouze těmi 

nejnutnějšími a nejzákladnějšími funkcemi. Aplikace též neumožňuje vyhledávat 

současně dle více zadaných kritérií, ani volit jejich prioritu.  V neposlední řadě zde 

není ani funkce, jež umožňuje definovat takové značky, které se ve vyhledaných 

fotografiích nemají vyskytovat.  Tento program patří z mého pohledu jak funkčně, 

tak po stránce designu k těm horším z těch, se kterými jsem měl možnost se setkat.  

 

2.1.4 IMach8

Jedná se naopak o jeden z řady „lepších programů“, který je zaměřen mimo 

jiné též na katalogizaci fotografií. 

 

 

                                                 

8 http://www.photools.com/products.php 

obr. 5 – Prostředí programu Imach 



 

12  

 

2.1.4.1 Výhody: 

Tento program podporuje velké množství nejrůznějších grafických formátů 

a vzájemný převod mezi nimi. K dispozici je též jednoduchý import a také export 

značek pro použití v rámci jiných programů. Pěknou vlastností je pak možnost řazení 

snímků dle klíčových slov. Program má přehlednou stromovou hierarchii, 

uživatelskou lištu pro používání nejdůležitějších vlastností a rovněž také hezky 

řešené zobrazování náhledů a informací o jednotlivých fotografiích. Program je 

založen výhradně na databázovém způsobu přístupu k datům a díky tomu umožňuje 

měnit najednou vlastnosti u více souborů. Tato aplikace rovněž zahrnuje podporu 

všech 3 základních typů kódování při ukládání informací. Program umožňuje 

vytvářet nejrůznější katalogy a alba, připravená pojmout statisíce fotek bez nějakého 

omezení. Uživatel má též úplný přehled o všech důležitých a podstatných změnách. 

Aplikace umožňuje též import nejrůznějších typů skriptů a také export již 

připravených z dat z jiných programů. Samozřejmostí jsou pak u programu funkce 

zajišťující úpravu a vylepšování jednotlivých snímků.  

 

2.1.4.2 Nevýhody: 

Tento program disponuje mnoha často až zbytečnými prvky, týkajících se 

úpravy fotografií, které ocení jen malá cílová skupina uživatelů. Pokud tedy nemáte 

záměr spravovat tisíce fotek, tak pro Vás nemá většina zdejších funkcí žádný reálný 

význam. Aplikace je vcelku velmi náročná z hlediska paměti a to jak na instalaci, tak 

na samotný provoz. Program má poněkud atypické ovládání, na které je potřeba si 

nějaký čas zvykat a sžít se s ním. Při náhledu zejména větších fotografií je potřeba 

chvíli počkat, než se obrázek vykreslí. Též práce s přídavnými skripty je vcelku dosti 

chaotická. Tento software není zadarmo a lze jej pořídit za cenu okolo 65 USD, což 

není zrovna laciné. K dispozici pouze v anglické verzi. O české lokalizaci se zatím 

neuvažuje. 
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2.1.5 ACD See9

V současnosti jeden z předních programů, určených pro katalogizaci. 

Uživatelsky také nejlépe hodnocený. 

 

 

 

obr. 6 – Ukázka programu ACD See 

2.1.5.1 Výhody: 

Tento program je nově k dostání též v češtině po nainstalování příslušného 

pluginu. Základní předností je přehledná adresářová struktura, automatické 

náhledy fotografií, stejně jako možnost hodnocení dle kategorií. Aplikace 

obsahuje velké množství informací a parametrů s rychlým a snadným ovládáním, 

přehledné uživatelské prostředí a design, rovněž i rychlý efektivní přístup 

k důležitým funkcím. Obrázky i velkých rozměrů jsou načítány během velmi 

krátké doby. Program zahrnuje též možnost exportu i importu značek, stejně jako 

rychlé hledání podle kritérií. Tento software též umožňuje z předem 

nadefinovaného seznamu použít již hotové značky a aplikovat je na více souborů 

                                                 

9 http://www.acdsee.com/ 
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současně. Aplikace podporuje i možnosti přidávání nejrůznějších pluginů, 

novinek a inovací. Další předností je podpora více než 50 různých grafických 

formátů a také zpracování video souborů. Dalšími funkcemi navíc, které je třeba 

zmínit, je podpora PDF formátu a flashových aplikací. K jednotlivým fotografiím 

je možné připojovat též nejrůznější hudební soubory. Velmi kvalitní je také 

spolupráce s webovým rozhraním a vytváření síťových alb. Program je tedy 

myslím po právu řazen mezi špičky ve svém oboru. 

 

2.1.5.2 Nevýhody: 

Celá aplikace je velmi paměťově náročná. Při zadávání informací je 

možno značky hromadně editovat pouze v některých režimech a to oddělené 

čárkami. V ostatních případech pak pouze jednotlivě. Samotné hledání fotek je 

umožněno pouze dle jednoho kritéria bez možnosti určit prioritu jednotlivých 

zadaných značek podle přání koncového uživatele. Program na rozdíl od mnoha 

svých konkurentů nepodporuje prohlížení fotografií v celoobrazovkovém režimu. 

Aplikace též nepodporuje nastavení vlastních klávesových zkratek pro rychlejší 

přístup k často používaným funkcím. Velké množství použitých funkcí pak často 

vyvolává dojem až zbytečně „přeplácaného“ programu. Tento software je navíc i 

zpoplatněn cenou 70 USD.   

 

2.1.6 iTag10

Jeden z mála programů, který má jako svou hlavní prioritu právě problém 

katalogizace fotografií.  

 

                                                 

10 http://www.itagsoftware.com/ 
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obr. 7 – Ukázka programu iTag 

 

 

obr. 8 – Vyhledávání u programu iTag 

2.1.6.1 Výhody: 

Celá aplikace na první pohled působí příjemným dojmem a je též velice 

přehledná. Na rozdíl od většiny ostatních programů se software iTag nezabývá 

žádnou technickou úpravou a korekturou fotografií, které řeší jiné programy, ale 

implementuje pouze zpracování metadat ve fotografiích, což šetří jak potřebnou 
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paměť, tak také místo na pevném disku. Nejdůležitější ovládací prvky jsou přítomny 

na hlavní liště v panelu nástrojů nebo po levé straně obrazovky, což umožňuje 

snadný přehled o všech důležitých informacích. Velikost náhledu všech fotografií se 

dá nastavit snadno a rychle dle aktuální potřeby. U každé jednotlivé fotografie najde 

uživatel rovněž ikonu, symbolizující skutečnost, zda je již označena nějakými 

značkami a poznámkami, či nikoliv. Jednotlivé značky lze pohodlně zadávat k jedné 

i více fotografiím současně. Program si také pamatuje výčet posledních použitých 

značek, což při větším počtu fotografií vede ke zjednodušení, k vyšší přehlednosti 

a k usnadnění zadávání. Umožňuje též vkládání geotagů do jednotlivých fotografií. 

Program umí podle zadaných informací též vyhledávat. Zobrazení výsledků je rychlé 

a přehledné. Celý program je k dispozici v češtině ve 2 verzích, přičemž verzi free 

lze používat zcela zdarma.  

 

2.1.6.2 Nevýhody: 

Režim pro hledání podle klíčových slov je velmi těžko přístupný, takže jsem 

na něj narazil úplnou náhodou až při x-tém spuštění celé aplikace. Navíc je karta pro 

vyhledávání k dispozici pouze v případě pokročilého režimu, což je další snadno 

přehlédnutelná ikonka. V programu není zahrnuta priorita jednotlivých značek, 

pouze jejich výskyt či absence. 

 Jakékoliv pokročilé vyhledávání je závislé na časovém rozmezí jako 

povinném parametru, což představuje další kámen úrazu tohoto programu. Na rozdíl 

od jiných programů zde není umožněno vkládat najednou více značek. Ve verzi free 

je počet možných vkládaných značek k jedné fotografii omezen na pouhé tři, což je – 

zvláštně pro účely katalogizace – velmi málo. Plná verze (Premium), která na počet 

značek omezena není, je však placená a jedna licence přijde na 29 USD.  

Program navíc při delším používání a testování začal vykazovat i chyby: 

1. Např. v režimu pro vyhledávání nešlo z nějakého důvodu nastavit 

horní hranici na hledání na datum větší než červen 2007, což předtím 

v minulosti nedělalo potíže.  

2. Při požadavku na vyhledávání podle zadané značky nalezl program 

pouze část fotografií nebo dokonce nenalezl žádné výsledky. Při 
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režimu editace však ukázal vše správně, tedy i fotografie označkované 

tak, že měly být zahrnuty ve výsledku hledání. Program tedy jednu 

chvíli ukazoval naprosto „zkreslené“ výsledky.  

 

2.2 Shrnutí testovaných programů 

Nejčastějším problémem celé řady současných existujících programů, spjatých 

s oblastí katalogizace fotografií je ve většině případů jejich omezená funkčnost 

v tomto směru a soustředění se na úpravy a opravy jednotlivých fotografií. Další 

nevýhoda, kterou lze vytknout je pak neschopnost pracovat s více uživatelem 

zadanými kritérii současně, dále práce v offline režimu bez samotných fotografií. 

Téměř nikde pak není zahrnuta priorita jednotlivých kritérií, ani žádná editace vztahu 

mezi fotografiemi. Programy mají často příliš vysoké paměťové nároky a neobejdou 

se bez instalace na pevný disk. U některých z aplikací se pak lze setkat s velmi 

komplikovaným vkládáním informací a jejich správou, popř. též komplikovaným či 

těžce ovladatelným uživatelským rozhraním. U programů, které jsou funkčně velmi 

bohaté a rozmanité je poté potřeba brát v úvahu také jejich zpoplatnění, v naprosté 

většině případů za velmi vysoké částky. Některé programy navíc též vykazují 

i chyby. 

Získané poznatky, nejdůležitější funkce a vlastnosti u výše popsaných 

programů shrnuje následující tabulka : 



 

18  

Picasa 3 XnView IrfanView Imach ACD See iTag

Geotagy ano ne ne ne ano ano

Webová alba ano ne ne ano ano ne

Příbuzné tagy ne ne ne ne ne ano

Sledované funkce
NÁZEV GRAFICKÉHO PROGRAMU

Automatické náhledy 
fotografií ano ano ano ano ano ano

Uživatelské rozhraní příjemné klasické nepřehledné příjemné přehledné velmi příjemné

Přístup k nejdůležitějším 
funkcím ano ano,mimo hledání a 

vkládání ne, komplikované ano, přehledně ano, rychle ano, rychle a 
přehledně

Hledání podle více 
kritérií ne ano ne ne ne ano

Podpora češtiny ano ano nyní již ano ne, neuvažuje se ne ano

Cena programu zdarma zdarma zdarma okolo 65 $ okolo 70 $ free verze 
zdarma/okolo 30 $

Nízská paměťová 
náročnost ne ano ano ne ne ano

Adresářová struktura přehledná velmi přehledná přehledná přehledná velmi přehledná velmi přehledná

Synchronizace s dalšími 
zařízeními ne ne ne ano ano ne

ano

Priorita jednotlivých 
tagů ne ne ne ne ne ne

Tagy u více souborů 
soušasně ano

ne ne

ano anone ne

ne

Další funkce

snadná 
editace tagů podpora filtrů podpora zvukových 

souborů
podpora mnoha 

grafických formátů
podpora mnoha 

pluginů
pohodlné 

zpracování metadat

Bez instalace na HDD ne

podpora 3 typů 
kódování

ne ne

mnoho grafických 
formátů

rychlé a přehledné 
hledání

poslední tagy podpora tagů 
různých typů

databázový přístup 
k datům

snadné zjištění 
otagovaných fotek

rozpoznávání 
dle obličeje

převod grafických 
formátů

mnoho grafických 
formátů

Poznámky
Umožňuje též 

vytváření 
koláží

Počet tagů omezen 
na 50

Potřeba mít 
nainstalovaný 

plugin

Příliž mnoho 
funkcí, chaotické 

ovládání
Snadné ovládání

Jednoduché 
ovládání,poslední 

tagy, CHYBY

Celkové hodnocení 90% 80% 60% 70% 80% 85%

 

Na základě srovnání a analýzy výše uvedených programů, díky kterým jsem 

byl inspirován, mohu nyní na program klást své výsledné požadavky: 

1) Především požaduji, aby můj program uměl snadno a přehledně editovat 

značky a vyhledávat podle jednoho i více kritérií. Samozřejmostí by mělo být 

zařazení značek do skupin dle příbuznosti a náhledy fotografií.  

2) Dále chci též příjemné uživatelské rozhraní, kde jsou všechny důležité funkce 

snadno přístupné, program je snadno ovladatelný, srozumitelný a v českém 

jazyce. Není z hlediska vkládání značek i jiných funkcí nijak omezen, je zcela 

zdarma a není nutné jej instalovat.  

3) Zatím nebudu řešit otázku nahrávání do webových alb, synchronizace s jinými 

zařízeními a otázku zálohy programu a jeho dat. 

4) Chci se vyhnout jakékoliv editaci a úpravě samotných fotografií, rozpoznávání 

fotografií dle obličeje či převodu fotografií do jiných grafických formátů. 
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3  Návrh programu 

Díky výše uvedené analýze existujících programů a následným stanovením si 

vlastních priorit a požadavků jsem získal také ucelenou představu o tom, jak by měla 

výsledná aplikace skutečně vypadat. Návrh a samotný vzhled aplikace je důležitým 

aspektem, neboť pokud aplikace nepůsobí dobrým dojmem po stránce grafické, 

uživatel zpravidla sáhne po jiné aplikaci i za cenu toho, že může nabízet méně 

funkcí.  

Dalším faktorem je co možná největší flexibilita rozložení jednotlivých 

komponent uživatelského rozhraní. To, co jeden uživatel preferuje, se může jinému 

uživateli zdát krajně nevyhovující. Vhodné by bylo umožnit uživateli rozložení 

komponent podle jeho požadavků, toto rozložení si zapamatovat a znovu nastavit při 

opakovaném spuštění programu. Vhodné bude umístit nejčastěji používané funkce 

na lištu, popř. definovat klávesové zkratky. 

Program bude napsán v jazyce Java. Důvodem výběru tohoto programovacího 

jazyka je možnost používat program bez nutnosti instalace a také jeho nezávislost 

na operačním systému a architektuře počítače. Program tak bude snadno přenositelný 

z jednoho počítače na jiný. Java se snaží být pro programátora přívětivá, neboť 

vychází z jazyka C a C++ a přitom jsou odstraněny některé složité konstrukce, kde 

by bylo možné snadno udělat chybu. Jazyk disponuje i automatickou správou paměti 

prostřednictvím tzv. „Garbage collection“.  

Další sekce detailněji popisují důležité funkce a vysvětlují i další použité 

aspekty, které spojují výhody, praktičnost a užitečnost existujících programů 

s dalšími nápady a vylepšeními. 
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3.1 Návrh uživatelského prostředí 

 

Uživatelské rozhraní by mělo být rozdělené na samostatné regiony, kde 

každému může být nastavena libovolná velikost a pozice. Jak je vidět 

ze schematického obrázku, jednotlivé regiony mají jednu z několika možných funkcí 

– specifikují množinu fotografií podle umístění nebo vlastností, zobrazují seznam 

fotografií, nebo informace o jedné konkrétní fotografii. Každá z těchto funkcí by 

měla být řešena nezávisle jako samostatný plugin, díky kterým bude možné aplikaci 

v budoucnu efektivně spravovat rozšiřovat. Cílem je části zaměřené na vyhledávání 

a editaci značek co nejvíce propojit tak, aby se informace a výsledky mezi nimi 

přenášely pokud možno rychle a přirozeně.   

  

3.1.1 Editační režim 

Tato část aplikace je zaměřena na práci spojenou s vkládáním, mazáním, či 

editací značek k fotografiím. Návrh je koncipován tak, aby bylo možné editovat 
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v jednom kroku více značek současně a tím se ušetřil čas uživatele a zvýšilo jeho 

pohodlí tím, že nemusí stejnou akci opakovat pro každou jednotlivou novou značku 

samostatně, ale může vše provést součastně v jednom kroku. Uživatelské značky by 

pak měly být nějakým způsobem hierarchicky uspořádány, aby v nich bylo možné 

zachytit jejich vzájemnou příbuznost a souvislosti. Tento způsob definování 

příbuznosti nemusí být přitom postaven na logické příbuznosti slov. Vztah 

příbuznosti definuje pouze sám uživatel tím, že dvě a více značek zařadí pod značku, 

nesoucí společný význam. Značky jsou pak považovány za příbuzné díky své 

hierarchii.  

Pro názornost uvažujme hierarchii, zachycující značky pro popis rodinných 

fotografií: 

Předpokládejme, že jsme si vytvořili značku „Rodina“. Nyní můžeme přidat další 

značky jako „máma“, „táta“, „sourozenci“, „Petr“, „Kristýna“. Pokud chceme 

vyjádřit, že Petr s Kristýnou jsou sourozenci, zahrneme je pod značku „sourozenci“, 

která spojuje všechny značky s tímto významem. Podobným způsobem pak můžeme 

pod značku „Rodina“ zahrnout značky „máma“, „táta“ a „sourozenci“. Budování 

takovéto hierarchie se nám hodí pro efektivní hledání. Hledáme-li například všechny 

fotografie zachycující někoho z rodiny, pak stačí hledat pouze podle značky 

„Rodina“ (viz. kapitola “Vyhledávání“ v uživatelské příručce) a není třeba znát 

výčet všech osob, které do ní patří.  

Názvy hierarchických značek vyjadřují celou cestu, vyjádřenou v tečkové 

notaci od kořene stromu až k samotnému názvu značky. Tedy např. značka „Petr“ je 

zapsána jako „Rodina.sourozenci.Petr“. 

Režim editace bude – stejně jako zbytek aplikace – rozdělen na několik 

samostatných regionů – záložek, obsahujících nějaký logický funkční celek 

a implementovaných samostatným pluginem. Celky bude možné dále logicky skládat 

a tak pokrýt složitější nároky. Tento způsob zajišťuje uživateli aplikace pohodlnou 

možnost pracovat jen s takovou množinou kritérií, které skutečně pro práci potřebuje, 

nebo jej zajímají. Výhodou je i možnost program v budoucnu dále rozšiřovat pomocí 

implementace nových záložek obsahujících další funkce pro editaci.   
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3.1.1.1 Výběr fotografií 

Uživatel si vybere adresář, kde má umístěné fotografie z adresářové 

hierarchie. Veškeré tyto fotografie se poté zobrazí jako náhledy. Uživatel by měl mít 

rychlý přehled o tom, které ze zobrazených fotografií nebyly dosud katalogizované 

(nebyla k nim přiřazena žádná značka) nebo naopak, ke kterým byla již jedna či 

několik značek dříve přiřazeno. Hlavním důvodem rozdělení je co možná největší 

zjednodušení editace. Myšlenka umožnit zobrazit jen náhledy se značkami nebo jen 

bez nich nebyla v žádném z testovaných programů realizovaná, ale umožní uživateli 

rychlou orientaci. Proto jsem se rozhodl ji zahrnout ve své aplikaci.  

 

3.1.1.2 Přehled dosud použitých značek 

Pokud uživatel označí náhled nějaké fotografie, zobrazí se mu přehled 

veškerých značek, které daná fotografie obsahuje. Uživatel má potom možnost 

v tomto seznamu libovolnou značku nebo skupinu značek z fotografie odstranit. 

Měla by zde být i možnost vymazání všech dosud definovaných značek a to 

v jednom kroku.   

3.1.1.3 Vkládání nových značek 

Předposledním aspektem je samotné vkládání nových značek k fotografii. 

Značky je možno zadávat v rámci rodičovské značky samostatně či je též možné 

definovat jich více současně – jednotlivé značky jsou mezi sebou oddělené čárkami 

nebo mezerami. Uživatel si tak sestaví strukturu, zahrnující v sobě vztahy mezi 

značkami. Tento přístup je intuitivní a praktický. V tomto případě jsem se nechal 

inspirovat programem iTag, u kterého funguje vkládání obdobným způsobem.  

 

3.1.2 Vyhledávací režim 

Tato část je druhou hlavní činností programu. Umožňuje uživateli na základě 

zadaných parametrů vyhledat všechny fotografie, které splňují zadaná kritéria. 

Kritéria se přitom nemusí týkat pouze značek, ale též informací o fotografii, případně 

o fotoaparátu, kterým byla pořízena. Hledání značek je provázané s režimem jejich 

editace. I tento režim je podobně postaven na samostatných záložkách 
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implementovaných samostatnými pluginy. Důvod je stejný – snadnější orientace při 

hledání, různé stupně pokročilosti vyhledávání, seskupování příbuzných parametrů 

a možnosti budoucího rozšíření o další vyhledávací kritéria. 

Návrh tohoto režimu byl přizpůsoben požadavku na vyhledávání podle 

jednoho i více kritérií, což bývá slabou stránkou většiny katalogizačních programů. 

Vyhledání je rozděleno na tři základní režimy popsané v následujících podsekcích. 

Všechny tři režimy jsou k dispozici současně, záleží jen na uživateli, zda je využije 

či nikoliv.  

3.1.2.1  Vyhledávání podle značek 

V tomto režimu uživatel definuje podmínky, které jsou přímo spjaté s editační 

částí. Jedná se tedy o podmínky týkající se výskytu, případně absence jedné či 

několika značek ve fotografiích. Možná je též jejich vzájemná kombinace. Do výběru 

je zahrnuta též příbuznost značek a ostatní programy ji neuvažují. Definování výčtu 

značek pro výskyt či absenci se provádí myší výběrem jedné z nabízených variant.  

Tímto způsobem je pak možné formulovat např. dotaz typu: Chci fotografie 

s rodinou, které jsme pořídili na dovolené, ale ne v ČR“. Dotaz by pak vypadal jako 

nutnost výskytu značek „dovolená“ a absence značky „dovolená.ČR“, kde tečková 

notace zahrnuje příbuznost (viz. příklad v sekci „Editační režim“). Jak takový dotaz 

sestavit najdete v uživatelské příručce v sekci „Vyhledávání“ pod záložkou „Výběr 

značek“.  

3.1.2.2 Základní vyhledávání  

Tato část bude umožňovat zadání požadavků týkajících se parametrů samotné 

fotografie. Jedná se přitom o takové vlastnosti, které by měla mít každá fotografie 

k dispozici, jako je velikost, výška, šířka, datum pořízení a podobně. U těchto 

informací se předpokládá, že by mohly běžného uživatele zajímat při hledání. 

Číselné parametry je možné omezit pouze z jedné strany (menší než, větší, od, do), 

případně z obou stran na určitý interval.   

 

3.1.2.3 Rozšířené vyhledávání 

Tento režim umožňuje klást další požadavky na vyhledávání týkající se 

především požadavků na přípony jména fotografie a fotoaparátu, kterým byla 
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pořízena. Tyto parametry nemusí být pro velké množství hledání potřeba pro 

běžného uživatele. Naopak je mohou ocenit například profesionální fotografové.  

 

3.1.2.4 Zobrazování výsledků hledání 

Tato část slouží pro přehledné zobrazení všech možných výsledků podle 

parametrů zadaných při hledání. V případě malého, či naopak velkého množství 

nalezených výsledků má uživatel možnost své parametry vyhledávání ještě více 

upřesnit, to znamená, že má možnost změnit, odebrat či přidat některá kritéria, aby 

výsledky co možná nejvíce odpovídaly jeho požadavkům a představám. Zobrazené 

výsledky bude možné třídit podle několika různých kritérií. 

 

3.2 Ukládání metadat 

Při běhu programu je potřeba všechny značky přiřazené k jednotlivým 

fotografiím nějakým způsobem reprezentovat a ukládat. Je potřeba, aby aplikace při 

budoucím spuštění mohla tyto údaje snadno získat a dále s nimi pracovat. Všechny 

potřebné informace jsem se rozhodl ukládat do externích souborů. V úvahu 

přicházejí tyto varianty: 

1) Reprezentovat všechna data a všechny značky v jednom souboru. 

2) Pro každou fotografii vytvořit samostatný soubor s metadaty. 

3) Informace ukládat přímo do fotografií. 

 

Každá z těchto variant v sobě nese jisté klady a zápory: 

Varianta č.1 je vhodná pro soubory, jejichž obsah se již nebude měnit 

(typicky fotografie vypálené na záznamovém médiu – CD či DVD). Vše je 

pohromadě na jednom místě a odpadá tím čtení informací z několika souborů, které 

je – zvláště u optických médií – časově náročné. Navíc v případě, kdy plánujeme 

pracovat s  malou podmnožinou uložených fotografií, procházíme velké množství 

dat, které nebudeme potřebovat.  
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 Varianta č.2 může být výhodná, jelikož pro tento případ existují standardy 

jako např. XMP či IPTC a některé programy třetích stran je umí používat a pracovat 

s nimi. Jednotlivé fotografie jsou navíc na sobě nezávislé. Informace v jednotlivých 

souborech lze snadno nalézt a dále s nimi pracovat. Vhodné je to především pro 

takové kolekce fotografií, jejichž umístění se často mění. Nevýhodou této varianty je 

pak nutnost procházet velké množství souborů pro získání všech potřebných metadat. 

V případě vypálení fotografií na CD či DVD je pak potřeba mít ke každému souboru 

ještě soubor s metadaty, což v případě n fotografií představuje 2n souborů. Při 

přemístění příslušných souborů z fotky je nutné zajistit i přesun souborů s meta-

informacemi.  

Varianta č.3 je výhodná v tom, že se metadata nemusí ukládat do žádného 

souboru. Tím odpadá problém spojený se změnami umístění fotografie. Při načítání 

informací je ale opět zapotřebí procházet velké množství souborů. Navíc ne vždy je 

uvedená možnost k dispozici. Tato možnost se rovněž nehodí pro fotografie vypálené 

na optickém médiu, neboť zde již nelze obsah fotografií dynamicky měnit. 

 

Zvolil jsem nakonec kombinaci možnosti č.1 a 2. Uživatel má možnost 

výběru jedné z těchto alternativ, aby zvolil tu, která svými parametry bude lépe 

vyhovovat aktuálním potřebám. Existují programy, které dokáží data převádět mezi 

vedlejšími soubory a EXIF informacemi fotografií, a tak v případě potřeby může 

uživatel vložit informace do fotografií pomocí nich. 

 

Pro účely ukládání dat do jediného externího souboru byl zvolen formát XML 

(Extensible Markup Language). Jeho výhoda spočívá v tom, že je standardizovaný, 

má jednoduchý otevřený formát a je snadno přenosný, nezávislý na platformě 

a zdarma. Díky kódování Unicode umožňuje vytvářet soubory v mnoha různých 

jazycích, ne jen v angličtině. Lze jej snadno zpracovat v libovolném textovém 

editoru a podporují jej téměř všechny programovací jazyky včetně Javy. Jeho 

struktura nám dává informaci o tom, jaký význam data mají.  

 



 

26  

 

 

obr. 9 – Příklad XML souboru 

Při pohledu na tento XML soubor je potřeba všimnout si několika věcí. Celá 

struktura se dělí na jednotlivé elementy. Elementy jsou do sebe zanořovány a každý 

z nich obsahuje párovou dvojici značek - startovní a ukončovací. Mezi nimi se pak 

nachází samotná data. 

Tyto elementy jsou vždy uzavřeny ve špičatých závorkách <element> 

SAMOTNÁ DATA </element>. V celém souboru figuruje právě jeden element jako 

kořen. Každý element může obsahovat jeden či více atributů, jejichž hodnoty jsou 

uzavřené do jednoduchých či dvojitých uvozovek.   

Varianta ukládání metadat do samostatných souborů je založena na stejném 

principu, s tím rozdílem, že v rámci jednoho souboru jsou pouze informace 

o značkách z jedné fotografie (viz.“Popis souborů obsahující metadata“ 

v uživatelské příručce). 

 

3.3 Možnosti budoucího rozšíření 

 Při vytváření aplikace byl důraz kladen na možnost program v budoucnu dále 

rozšiřovat. To znamenalo navrhnout dobré programové jádro tak, aby v případě 

potřeby dalšího rozšiřování zvládl potřebnou implementaci i méně zkušený 

programátor. Pro rozšíření v podobě dalších způsobů zobrazení, nových záložek pro 

vyhledání fotografií, načítání a ukládání značek, stačí implementovat příslušné 

rozhraní a jádro již obstará zbytek. 
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4 Implementace 

Program byl kompletně vytvořen ve vývojovém prostředí NetBeans IDE verze 

6.7.1.  Během jeho tvorby nebyl použit nástroj pro grafické navrhování komponent, 

obsažený v prostředí. Programovacím jazykem byl zvolen jazyk Java (viz. návrh 

programu) s grafickým prostředím a knihovnou Swing. Při vývoji aplikace byly dále 

použity dvě externí knihovny: 

1) InfoNode Docking Window 11

2) Sanselan 0,97-incubator 

 – tato knihovna slouží pro tvorbu vlastního 

rozložení oken programu. 

12

Program jako celek je založen na objektově orientovaném programování, tj. 

na komunikaci jednotlivých objektů prostřednictvím metod a událostí, obsažených 

v třídách objektu. U některých částí, kde se očekává možnost rozšíření, jsou pak 

použitá vhodná rozhraní. Ty nejdůležitější části programu a způsob jejich 

komunikace je představen v následujících kapitolách. Podrobný popis jednotlivých 

tříd a jejich metod programu lze nalézt v generované dokumentaci na CD v adresáři 

„Java-dokumentace“. 

 – tato knihovna je určena pro čtení EXIF 

informací z fotografií. 

 

4.1 Programové jádro 

Hlavními třídami aplikace jsou „Hlavni.class“, „Spolecna.class“, 

„Nahled.class“ a „Soubor.class“. Tyto třídy se starají především o grafické prostředí 

a řízení komunikace ostatních tříd a objektů a uchování důležitých informací. 

Třída „Hlavni.class“ 

Je základním prvkem pro práci s programem. Tato třída funguje na principu „Rozděl 

a panuj“. Jednotlivé problémy rozděluje mezi ostatní třídy a přijímá již hotové 

výsledky. Tímto způsobem se třída stará o správné ukládání a načítání 

konfiguračních informací pro start aplikace, zobrazení panelu nástrojů a o menu 

                                                 

11 http://www.infonode.net/ 

12 http://incubator.apache.org/sanselan/ 

http://www.infonode.net/�
http://incubator.apache.org/sanselan/�
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celého programu. Třída dále zajišťuje i celkovou grafickou podobu aplikace, tj. 

vzhled a umístění jednotlivých okenních částí aplikace. 

Třída „Spolecna.class“ 

Tato třída je statická a obsahuje informace a metody, které potřebuje sdílet více tříd. 

Není potřeba tedy pro každou takovou třídu tyto metody znovu implementovat. 

Taktéž v sobě zahrnuje informace, týkající se např. rozměrů obrazovky. V poslední 

řadě zahrnuje též seznamy všech možných způsobů implementace pro daná rozhraní, 

kterých pak využívá třída pracující se všemi implementovanými typy jako celek.  

Třída „Nahled.class“ 

Úkolem této třídy je zobrazovat jednotlivé náhledy fotografií. Každý náhled obsahuje 

příslušnou náhledovou fotografii, název souboru a počet přiřazených značek. Tyto 

informace třída pouze zobrazuje v podobě náhledu jedné fotografie. Jednotlivé 

datové položky jsou ale reprezentovány samostatně v třídách určených k tomu účelu.  

Třída „Soubor.class“ 

Reprezentuje a poskytuje všechny potřebné informace o jednotlivých fotografiích. 

 

4.2 Rozhraní a jejich komunikace 

Program obsahuje celkem čtyři rozhraní určená k implementaci. Každé 

z těchto rozhraní se stará o specifickou část programu, kterou lze řešit různými 

způsoby, a to vhodnou implementací. Jednotlivá rozhraní jsou na sobě nezávislá, což 

mimo jiné umožňuje, aby třída součastně implementovala více rozhraní.  

1) Zobrazovací rozhraní – úkolem tohoto rozhraní je zpřístupnit metodou 

„Zobraz“ na základě informací o jednotlivé fotografii (instance třídy 

„.Soubor.class“). Aplikace využívá toto rozhraní ve třídě „Informace“, která 

zobrazuje přehled všech značek a tabulku základních a EXIF informací 

o vybrané fotografii. 

2) Filtrovací rozhraní – rozhraní je určeno pro vyhledávání a implementují jej 

všechny tři vyhledávající záložky programu. Obsahuje funkci typu boolean 

„SouborVyhovuje“, která vrací true, pokud daná fotografie všechna 

stanovená kritéria záložky splňuje. V opačném případě vrací hodnotu false. 



 

29  

3) Rozhraní pro načítání značek – slouží pro implementaci způsobu načítání 

uložených značek do aplikace. V programu byly použity dvě implementace 

pro jednotlivé a hromadné načítání značek, a to ve třídách 

„ZnackyZvlast.class“, resp.“ZnackyPohromade.class“. 

4) Rozhraní pro ukládání značek – definuje konkrétní způsob uložení značek 

přiřazených k fotografiím. Jeho konkrétní podobou jsou pak třídy 

„ZnackyZvlast.class“ a „ZnackyPohromade.class“.  

 

Komunikace jednotlivých rozhraní je naznačena v následujícím schématu: 

 

Kdykoliv změní uživatel adresář s fotografiemi, nastaví se tyto soubory jako 

nová výchozí pozice pro filtrování. V případě zobrazení náhledů pak jednotlivé 

fotografie prochází přes všechny filtrovací záložky. Každá z nich dostane fotografie, 

které vyhodnotí a vyhovující část pošle dále. Takto získáme přefiltrované fotografie, 

které jsou následně předány ke zpracování zobrazovacímu rozhraní. O načítání všech 

značek se stará načítací rozhraní při startu aplikace a jejich ukládání řeší rozhraní 

ukládací. Díky těmto rozhraním a jejich komunikaci poskytuje aplikace snadnou 

možnost dalšího rozšiřování.  

obr. 10 – Schéma komunikace rozhraních 
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4.3 Fotografie 

Fotografie jakožto objekt v programu tvoří základní prvek pro práci celé 

aplikace a jako uživatelé ji chápeme jako jeden celek. Z hlediska implementace ji ale 

lze rozdělit na tyto části: 

• Vykreslování - jednotlivé náhledy fotografií jsou nejprve vykreslovány 

do bufferu (instance třídy BufferedImage) a následně spolu s informacemi 

o názvu a počtu přiřazených značek zobrazeny v části „Náhledy-výsledky“. 

Náhled fotografie se též zobrazuje v okně „Velký náhled“ či jej lze získat 

po dvojím kliknutí pravého tlačítka myši nebo stisknutím klávesy ENTER. 

Jejich velikost se řídí příslušným nastavením (viz. položka menu „Velké 

fotografie“ v rámci uživatelské příručky). 

• Třídění - co se týká třídění jednotlivých fotografií, je zajištěno příslušnou 

implementací rozhraní Comparator<T>, kde T je třída s daty pro třídění. 

V našem programu zajišťuje všechna třídění Comparator<Soubor>, neboť 

„Soubor.class“ je třída obsahující všechna data o jednotlivé fotografii, podle 

kterých lze třídit. Samotné metody pro třídění a zobrazování výsledků pak 

obstarává třída „Trideni.class“. 

• Přiřazování značek - způsoby a možnosti přiřazení značek k fotografiím 

jsou popsány v uživatelské příručce v sekci „Editace značek“ jako 

„Přiřazení značek k fotografiím“. 

• Odstraňování značek – program obsahuje dvě možnosti pro odstranění 

vybrané značky, které jsou popsány v uživatelské příručce v sekci 

„Obrázkové informace“ na záložce „Značky“ s podtitulem „Odstranění 

značky“. Odstranění většího počtu značek v jednom kroku se provádí 

analogickým způsobem. 

4.4 Reprezentace metadat 

Při tvorbě aplikace bylo zapotřebí najít způsob pro vhodnou reprezentaci 

značek k jednotlivým fotografiím. Je třeba brát v úvahu fakt, že program bude 

obsahovat i větší množství fotografií a ke každé z nich pak bude přiřazen ještě 

nemalý počet značek. Dle předpokladu používání programu chceme nad daty 

nejčastěji provádět operaci hledání a vkládání (find a insert). V menší míře též 
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odstranění (delete). Z toho hlediska bychom měli zvolit vhodné datové struktury. 

Rozhodl jsem se nakonec pro hašování. Jde o asociativní pole na principu klíč-

hodnota.  

V programu byla nakonec použita datová struktura „HashMap<String klíč, 

List<String> seznam_značek>“ – asociativní kontejner s hašovací tabulkou. Práce 

s ní je velice rychlá, neboť většina operací probíhá v konstantním čase. Vycházím 

z toho, že tato struktura v sobě obsahuje hašovací funkci, která rozmisťuje klíče 

přibližně rovnoměrně, tzn. pravděpodobnost kolize je 1/K, kde K je velikost haše. 

Snahou bylo najít nějaký unikátní klíč a zamezit tak problémům s kolizemi.  

Jako klíč byl použit složený název typu String skládající se z názvu 

fotografie+její velikosti

Hodnotou klíče je pak seznam 

 vyjádřenou jako hodnota typu long. Důvodem této volby je 

fakt, že pokud chceme reprezentovat dva různé soubory v různých adresářích, ale se 

stejným názvem, bude jejich velikost s největší pravděpodobností rozdílná. Získáme 

tak unikátní klíč. Kdybychom zvolili za klíč např. celou (absolutní) cestu k souboru, 

dostali bychom sice také unikátní klíč, ale v případě přesunu souboru na jiné místo 

bychom o tyto informace přišli, neboť by byl přesunutý soubor brán jako zcela nový 

klíč.  To se nám v předchozím případě stát nemůže, neboť název ani velikost se při 

přesunu souboru nemění.  

názvů všech značek

 

 typu List, resp. 

ArrayList. Do seznamu lze značky snadno vkládat i vymazávat. Díky metodě 

seznamu „contains(mojeznačka)“ lze pak snadno zjistit, zda fotografie značku 

mojeznačka obsahuje či nikoliv.  

4.5 Výchozí vzhled aplikace 

K tvorbě vzhledu aplikace byla použita knihovna „InfoNode Docking 

Windows“. Tato knihovna představuje open-source software, který je pro 

nekomerční používání nabízen pod licencí GPL. Knihovna vychází z grafického 

prostředí Java Swing a umožňuje programátorovi flexibilní možnosti pro rozložení 

jednotlivých komponent a nastavení jejich vzhledu. Mezi její hlavní výhody patří 

možnost ukotvení („dockování“) oken, jejich přesouvání, minimalizace, zavírání 

a změna rozměrů. Knihovna disponuje též několika různými typy vzhledů, jak pro 

okna, tak pro záložky. 
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Podrobnější informace lze získat na adrese:  http://www.infonode.net/index.html?idw 

Výchozí vzhled aplikace ukazuje následující obrázek:  

 

Aplikaci jsem rozdělil na tři části – menu, panel nástrojů a jednotlivá okna. 

Menu programu obsahuje všechny funkce a nastavení aplikace. V panelu nástrojů 

jsou pak umístěna tlačítka pro rychlý přístup k nejpoužívanějším funkcím. Jejich 

počet je ovlivněn také tím, jaká okna jsou zrovna zobrazena. Pro minimalizaci oken 

je pak k dispozici spodní lišta. Zavřená okna je znovu možné obnovit a to 

prostřednictvím lišty „Zobrazit“ v menu programu (viz uživatelská příručka). 

Uživatel má možnost výchozí vzhled změnit a výsledek si uložit pro příští start 

aplikace či pro pozdější použití. Tím je též umožněno vytvořit si více různých 

vzhledů a ty pak libovolně při chodu programu měnit. Kdykoliv je možné vrátit se 

k výchozímu rozložení aplikace (viz. položka menu „Rozložení komponent“). 

Uložení probíhá formou serializace hlavního okna, všech podoken a jejich vlastností 

do souboru s koncovkou „my.layout“. 

obr. 11 – Výchozí rozložení oken aplikace 

 

4.6 Informace o fotografii 

Pro získávání základních a EXIF informací z fotografie byla použita knihovna 

„Sanselan 0,97-incubator“. Takto získané informace jsou v aplikaci následně 

zobrazeny do tabulky s popisem názvu vlastnosti a hodnotou jejího argumentu. EXIF 

informace můžeme rozdělit do těchto skupin: 

http://www.infonode.net/index.html?idw�
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• Informace o fotoaparátu – jméno výrobce, název modelu. 

• Vlastnosti fotoaparátu v době pořízení snímků – použitá clona, ohnisková 

vzdálenost, čas a datum pořízení ... 

• GPS informace – informace o zeměpisné poloze místa pořízení, pokud je tato 

funkce k dispozici. 

• Ostatní informace – poznámky, komentáře ... 

Jelikož jednotlivé fotoaparáty zapisují informace do EXIF polí rozdílným 

způsobem, mohou být též výsledky zobrazení vzájemně odlišné. Informace EXIF 

nemusí být narozdíl od základních informací u fotografie k dispozici.  
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5 Uživatelská příručka 

5.1 Systémové požadavky aplikace 

K používání této aplikace není potřeba žádná instalace. Je třeba mít na svém 

počítači nainstalováno Java Runtime Environment (JRE) a to verze 5 nebo vyšší. 

Nejnovější verze (aktuálně verze 6) je k dispozici ke stažení na adrese 

http://www.java.com/en/download/ .  

Minimální požadavky: 

RAM: 1GB   

OS: Windows, UNIX 

 

Program byl testován na PC: 

 Procesor: AMD Athlon X2 Dual-Core QL-60  1,9GHz 

 RAM: 4.0 GB 

 OS: Windows Vista, 32 bitů 

 

5.2 Spouštění aplikace 

Celou aplikaci tvoří jeden zabalený .jar soubor „PhotoCatalog.jar“. Má-li 

uživatel na svém počítači JRE (viz. Systémové požadavky aplikace), může soubor 

odkudkoliv spustit a začít aplikaci používat. Aplikace se spustí se všemi nastaveními 

obsaženými v konfiguračním souboru „PhotoCatalog.configure“, v případě, že je 

tento soubor k dispozici a to ve stejném adresáři jako spustitelný soubor .jar.  

Jsou-li v daném adresáři též přítomny soubory obsahující metadata určená pro 

program, pak se aplikace spustí s těmito metadaty.  

Popis souborů obsahující metadata: 

Metadata se vždy hledají v těchto souborech: 

1) „PhotoCatalog.AllMetadata.xml“- v případě ukládání dat do jednoho 

souboru. 

http://www.java.com/en/download/�
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2) „NAME-SIZE.metadata.xml“ – v případě ukládání dat do více 

samostatných souborů, kde NAME je název složený z původního názvu 

fotografie a jeho velikosti - viz.kapitola „Reprezentace metadat“ v části 

„Implementace“. (Např. pro fotografii „dovolena.jpg“, jejíž velikost 

v Bytech je 82790 vznikne soubor „dovolena.jpg-82790.metadata.xml“).  

Co se týká samotného souboru, odpovídá struktuře <keywords> SEZNAM 

VŠECH ZNAČEK </keywords>, kde keywords je atribut pro definování 

klíčových slov podle standardu IPTC.  

Pro práci s větším množstvím fotografií je vhodné přidělit aplikaci více 

operační paměti tak, aby bylo možné zobrazit všechny fotografie, a to i větší 

velikost. Aplikace standardně využívá 64 MB operační paměti.  Tuto paměť lze 

zvýšit při startu aplikace, a to příkazem 

java –jar –Xmx 500m Katalogizace_fotografií.jar 

, kde parametr –Xmx udává maximální velikost přidělené paměti v MB, která může 

být použita (v tomto konkrétním případě na hodnotu 500).  

 

5.3 Ovládání aplikace 

Aplikace se ovládá prostřednictvím nabídek, umístěných pod horní lištou okna. 

5.3.1 Menu programu 

• 

Ukončení této aplikace – Nabídne 

uživateli uložení programu (včetně 

rozložení a metadat) a aplikaci 

následně ukončí. 

Program 

Uložit všechna metadata – Uloží všechna metadata pro příští práci programu 

dle způsobu uložení metadat (viz položka Ukládat metadata). 

Uložit toto nastavení pro příště – Uloží do defaultního souboru 

„PhotoCatalog.configure“ informaci o aktuálním rozložení oken a záložek 

aplikace, včetně jejich vzhledu. Dále uloží aktuální podobu editačního stromu 

se značkami, velikosti náhledů, druh ukládání metadat a způsob zobrazení 
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velkých fotografií. Defaultním souborem je myšlen speciální typ souboru, 

ze kterého si aplikace při startu přečte všechny potřebné hodnoty 

uživatelského nastavení a program se následně s těmito parametry spustí. 

 

• 

Všechny fotografie do jednoho 

souboru – Metadata ze všech 

fotografií budou při uložení 

nahrána do jednoho souboru “PhotoCatalog.AllMetadata.xml”. 

Ukládat metadata 

Každá fotografie do svého souboru – metadata pro každou fotografii budou 

uložena do samostatného XML souboru, jehož název odpovídá názvu 

a velikosti označkované fotografie. Důvod této volby je popsán v části 

„Implementace“ a to v kapitole „Reprezentace metadat“ 

 

• 

Sestupně – Seřadí fotografie podle vybraného 

druhu třídění sestupně (descendentně). 

Seřadit výsledky 

Vzestupně – Seřadí fotografie podle vybraného 

druhu třídění vzestupně (ascendentně).  

Podle názvu – druh třídění, řadící fotografie podle 

jejich názvu. 

Podle velikosti – druh třídění, řadící fotografie 

podle jejich skutečné velikosti. 

Podle poslední modifikace – druh třídění, který 

řadí fotografie podle data jejich poslední změny (modifikace). 

Podle umístění – druh třídění, řadící fotografie takovým způsobem, aby 

fotografie umístěné ve stejném adresáři byly ve výsledku zobrazeny blízko 

sebe. 

Podle počtu značek – druh třídění, řadící fotografie, podle počtu přiřazených 

značek (obsažených metadat). 
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• 

Vzhled oken – provede změnu designu všech 

zobrazených oken a to volbou jedné z nabízených 

možností. K dispozici je osm druhů vzhledů.  

Nastav vzhled 

Vzhled záložek – provede změnu designu všech zobrazených záložek, které 

se nachází v libovolném viditelném okně. Lze vybrat vždy jednu ze tří 

nabízených možností vzhledů.    

 

• 

Změn na výchozí rozložení – obnoví 

výchozí rozložení aplikace a to včetně 

zavřených oken. 

Rozložení komponent 

Uložit toto rozložení do souboru – 

umožňuje uložit aktuální rozložení všech komponent a jejich záložek 

do souboru. 

Načíst rozložení ze souboru – slouží k přechodu požadovaného rozložení, 

které je již uloženo v souboru. 

 

• 

Tato karta v sobě obsahuje názvy a ikony všech 

oken, která se v aplikaci mohou vyskytovat. 

Slouží k zobrazování již dříve zavřených oken, 

která chceme opět v aplikaci zobrazit a pracovat 

s nimi. 

Zobrazit 

Jednotlivé položky tohoto menu jsou dvou typů: 

1) Přístupné (mají barevnou ikonu a lze na ně 

kliknout) – symbolizují okna, která jsou v aplikaci momentálně zavřená 

a která je možné obnovit. 



 

38  

2) Nepřístupné (s ikonou černobílou bez možnosti výběru) – představují 

okna aplikace, která jsou v programu otevřena a zobrazena. 

 

Zobrazení okna, které se v aplikaci momentálně nevyskytuje lze tedy provést 

přes výběr příslušné položky (kliknutím myši na danou položku). 

 

• 

Přizpůsobit velikosti monitoru – 

fotografie, jejichž původní velikost 

přesahuje alespoň v jednom rozměru 

plochu monitoru jsou transformovány do 

maximální možné velikosti tak, aby je bylo možné vidět celé na monitoru. 

Velké fotografie 

Zobrazit v původní velikosti – fotografie se zobrazí ve skutečné velikosti 

bez ohledu na to, zda je celá viditelná na monitoru. 

 

• 

O Aplikaci – zobrazí informace o názvu programu, 

jménu autora a číslu aktuální verze. 

Přečti si 

 

5.3.2 Panel nástrojů 

Pro rychlý přístup k nejdůležitějším a nejpoužívanějším funkcím slouží 

nástrojová lišta s tlačítky a posuvníky, umístěná bezprostředně pod menu. Všechna 

tlačítka jsou opatřena tooltipy tak, aby bylo na první pohled zřejmé, které tlačítko 

k čemu slouží.  

Z toho důvodu má lišta minimální velikost a mohou zde v budoucnu vznikat 

další tlačítka rychlé volby pro některé nové implementované funkce programu. 
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Podle názvu, podle velikosti, podle poslední modifikace, podle umístění, 

podle značek: 

Tlačítka třídění: 

 

Vlastnost těchto tlačítek je shodná s tlačítky z podnabídky „Seřadit výsledky“. 

Zobrazí do okna „Náhledy-výsledky“ všechny fotografie na základě 

volby adresáře (viz položka Adresář) a nastavených parametrů 

vyhledávání (viz. položka Vyhledávání-kritéria) 

Tlačítko hledání /zobrazování výsledků („VYHLEDEJ a ZOBRAZ“) 

 

Uživatel si za pomoci 

myši vybere velikost 

zobrazených náhledů. 

Je-li skutečná velikost fotografie menší než zvolená velikost náhledu, potom 

se nezvětšuje. Díky této volbě může uživatel zvětšit počet aktuálně 

zobrazených fotografií (při menší zvolené velikosti náhledu) nebo naopak 

prohlížet je detailněji (v opačném případě). Velikosti náhledů se týkají všech 

fotografií zobrazených v okně „Náhledy-výsledky“. 

Posuvník velikosti náhledů 

 

5.3.3 Adresář 

Tato část slouží uživateli k výběru 

složky, kde se nachází nějaké fotografie, které 

uživatele zajímají. Zvolenou složku je třeba 

označit kurzorem. Alternativní volbou je pak 

zaškrtávací tlačítko „Zahrnout i všechny 

podadresáře“, které k vybrané složce připojí 

i všechny její podsložky. Adresář má 

stromovou hierarchii, kde lze jednotlivé 

složky rozbalovat a zase zabalovat v případě, že daný adresář obsahuje nějaké 
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podadresáře, a to pomocí symbolu +, resp. – umístěné u dané složky. Výběr složky je 

důležitým kritériem pro zobrazování náhledů fotografií v okně „Náhledy-výsledky“. 

 

5.3.4 Editace značek 

V této části má 

možnost uživatel vytvářet 

nové značky, kterými pak 

bude moci značkovat své 

fotografie. Naopak druhou 

možností je již vytvořené 

značky odebrat. Všechny přidané značky jsou uspořádány do stromové hierarchie, 

čímž je zachycen jejich vztah a příbuznost.  

Na začátku vidí uživatel pouze položku „Moje značky“, která je prázdná 

(neobsahuje žádné značky). Jedinou výjimkou je případ, kdy si uživatel spustil 

program s dříve uloženou konfigurací.  

 

Uživatel má možnost v jednom 

kroku přidat jednu i více značek a to tak, že napíše jejich názvy do textového pole 

„Tagy“. Značky jsou přitom od sebe odděleny čárkou nebo mezerami. Po stisknutí 

klávesy Enter nebo tlačítka „Přidej značky“ jsou značky přidány pod vybranou 

položku v rámci stromové hierarchie. Stejného efektu lze dosáhnout v případě 

vybrání uzlu stromu, kam se mají značky přidat a stisknutím pravého tlačítka myši.  

Přidávání značek: 

 

Veškeré značky, které jste vytvořili, lze rovněž odebrat. Odebrání probíhá tím 

způsobem, že pomocí myši zvolíte uzel stromu, který chcete odebrat a stisknete 

tlačítko „Odebrat vybrané“. Vybírat lze přitom naráz i několik různých uzlů. 

V případě, že obsahuje vybraná značka ještě nějaké podznačky, budou i ony 

odstraněny. Na tuto skutečnost budete však dopředu upozorněni, kdyby došlo 

k omylu.  

Odebírání značek: 
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Aktuální stromovou hierarchii se značkami lze uchovat pro pozdější použití 

a to uložením do souboru. Chystáte-li si zadané značky uložit, stiskněte tlačítko 

„Uložit do XML“. Pomocí jednoduchého dialogového okna vyberete místo uložení 

a název souboru. Tímto způsobem je možné vytvořit libovolný počet rozdílných 

stromů značek, které pak lze dle potřeby kdykoliv měnit – načíst ze souboru 

a pracovat s nimi. Alternativní volbou je možnost volby menu Program „Uložit toto 

nastavení pro příště“. To ukládá nejen aktuální rozložení, ale i další parametry, 

z nichž jedním je i aktuální podoba editačního stromu značek.  

Ukládání značek do souboru:  

Tato volba slouží pro získání značkového stromu dříve uloženého 

do souboru. Je třeba mít na paměti, že v případě načtení stromu ze souboru přijdete 

o ten aktuální, takže je vhodnou volbou jej nejprve uložit, pokud s ním hodláte ještě 

někdy pracovat. Načtení značkového stromu ze souboru provedete stiskem tlačítka 

„Načti XML“. V následném dialogovém okně, pak vyberete umístění souboru se 

značkami a volbu potvrdíte. Strom bude načten do programu a bude možné s ním 

pracovat.  

Načítání značek ze souboru:  

Všechny výše uvedené operace pro práci 

s editačním stromem lze rovněž provádět pomocí 

jednoduchého menu, které dostaneme kliknutím 

pravého tlačítka myši v oblasti značkového stromu. 

Význam jednotlivých položek je stejný jako ve výše 

zmíněných případech. Navíc je zde tlačítko „Odeber 

všechny značky“, které bez nutnosti výběru kořene stromu odebere po souhlasu 

uživatele všechny značky ze stromu.   

Menu pro rychlou volbu (Pop-up menu): 

Vytvořené značky lze k vybrané fotografii přiřazovat trojím způsobem : 

Přiřazování značek k fotografiím : 

1) Přetažením příslušného uzlu se značkou na libovolný náhled fotografie 

umístěné v okně „Náhledy-výsledky“. 
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2) Přetažením zvoleného náhledu fotografie z okna „Náhledy-výsledky“ 

na konkrétní uzel strom se značkou, která bude fotografii přiřazena (opačný 

způsob). 

3) Přetažením příslušného uzlu se značkou na záložku „Značky“ umístěnou 

v okně „Obrázkové informace“, přičemž toto okno se vztahuje k poslední 

vybrané fotografii z okna „Náhledy-výsledky“. 

Přetažením je v tomto případě myšleno stisknutí a držení pravého tlačítka myši 

nad vybraným uzlem editačního stromu (stačí pouze v libovolné části editačního 

stromu, je-li uzel již vybrán), přejetím myši na příslušnou komponentu za stále 

stisknutého pravého tlačítka myši a jeho následným uvolněním nad cílovou 

komponentou. Tato metoda je rovněž známá pod pojmem „Drag and Drop“, tedy 

volně přeloženo „Táhni a pusť“. 

Ve všech třech případech je možné přenést současně nejen značku, ale i všechny její 

podznačky. Stačí pouze před samotným zahájením přetahování podržet současně se 

stiskem myši klávesu CTRL. To lze poznat podle ikony , umístěné u kurzoru 

myši. U přenesení pouze jedné značky má totiž kurzor ikonu . 

Poznámka:

 

 Kořen editačního stromu „Moje Značky“ do fotek nelze jako takový 

nikdy přiřazovat. Jeho přetahování lze ale efektivně použít v případě přenosu všech 

vytvořených značek (přes masku CTRL). V případě klasického přetahování se takové 

přiřazení neprovede. 

5.3.5 Náhledy-výsledky 

Toto okno je určeno k zobrazování 

náhledů fotografií na základě volby adresáře a 

zvolených kritérií v okně „Vyhledávání“. 

Není-li přitom zvolené žádné kritérium       

pro vyhledávání, pak zobrazené náhledy 

odpovídají všem fotografiím podle zvoleného 

adresáře, případně i všech jeho podadresářů 

(viz. Adresář). Náhledy fotografií jsou 
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zobrazeny až poté, co uživatel svou volbu potvrdí stisknutím tlačítka s lupou 

„Hledání/zobrazení výsledků“ umístěného na panelu nástrojů či tlačítko „Vyhledej 

a zobraz“ umístěné v okně „Vyhledávání“. Velikost náhledů lze měnit přes 

„Posuvník velikosti náhledů“ umístěný v panelu nástrojů. Lze rovněž označit 

libovolný náhled (náhled je opatřen červeným rámečkem) s fotografií a veškeré 

informace se pak objeví v okně „Obrázkové informace“. Lze rovněž urychleně 

přecházet mezi zvolenými náhledy, a to pomocí pravé a levé šipky umístěné 

na klávesnici. Libovolný vybraný náhled je možné i celý zobrazit v novém okně, a to 

buď stisknutím klávesy ENTER nebo dvojím kliknutím na příslušný náhled. 

Zobrazení toho náhledu se řídí volbou zvolené položky „Velké fotografie“ umístěné 

v menu programu. 

 

5.3.6 Obrázkové informace 

Toto okno slouží k zobrazení 

informací o poslední vybrané fotografii z 

okna „Náhledy-výsledky“. Informace 

jsou zobrazeny na třech záložkách, takže 

má uživatel možnost sledovat tu část 

informací, která jej aktuálně zajímá. 

Pořadí záložek v okně není pevně stanoveno a uživatel si je může sám seřadit dle své 

potřeby, a to jednoduchým uchopením příslušné záložky a jejím přetažením 

na novou výchozí pozici. 

Záložka „Základní informace“: 

Zde se nachází informace spojené přímo s fotografií, jako např. název, umístění, 

skutečná velikost, datum poslední změny, šířka a výška fotografie, její formát atp. 

Tyto informace jsou uspořádány do tabulky a lze je poskytnout o libovolné vybrané 

fotografii. 

Záložka „EXIF informace“: 

Obsahem této části jsou informace uložené ve většině případů přímo fotoaparátem, 

kterým byla fotografie pořízena. Tyto informace nemusí být k dispozici u každé 

vybrané fotografie. Informace jsou zde opět uspořádány tabulkovým způsobem. 
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Mezi informace, které lze nalézt v této části, řadíme např. typ fotoaparátu, kterým 

byla fotografie pořízena, rychlost jeho závěrky, informace o kompresi, atp. 

Záložka „Značky“ 

V této části lze pak nalézt hierarchický seznam všech značek (metadat), které 

uživatel dané fotografii již dříve přiřadil. Uživatel má možnost též libovolnou značku 

z fotografie odstranit.  

Odstranění značky

 

 - se provede jako přetažení této značky na ikonu koše, 

umístěnou též v této záložce. Druhou možností je označení příslušné značky 

a stisknutí klávesy DEL. Analogicky je možné vybrat více značek a odstranit je 

všechny v jednom kroku. 

5.3.7 Velký náhled 

Tato část zobrazuje vždy 

aktuální vybranou fotografii z okna 

„Náhledy-výsledky“. Je-li skutečná 

velikost fotografie menší než 

aktuální velikost okna, zobrazí se ve 

své skutečné velikosti. V opačném 

případě se automaticky přizpůsobuje 

podle aktuální velikosti okna. 

 

5.3.8 Vyhledávání 

Tato část slouží k zadávání 

informací pro sestavování dotazů 

týkajících se kritérií fotografií, které 

hledáme. Okno je tvořeno třemi 

vyhledávacími záložkami a tlačítkem 

s ikonou lupy „Vyhledej a zobraz“, 

které slouží k zahájení hledání podle 

zadaných kritérií v adresáři, který byl 

zadán v okně „Adresář“. Fotografie 
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splňující kritéria se zobrazují do okna „Náhledy-výsledky“. Hledání se vždy provádí 

podle kritérií, která byla vybrána, ostatní se automaticky ignorují. Fotografie, které 

jsou výsledkem hledání, tvoří průnik všech vyhledávacích záložek. 

Význam jednotlivých záložek: 

1) „Výběr značek“ 

V této části si uživatel udává kritéria týkající se výskytu nebo naopak absence 

značek. Značky jsou seřazeny do hierarchického stromu odpovídajícímu struktuře 

značek z okna „Editace značek“. U každé značky je umístěn jeden ze tří 

obrázkových symbolů, které udávají význam pro vyhledávání.  

Význam obrázkových symbolů: 

a) Modrý otazník - na výskytu dané značky nám nezáleží. Této možnosti 

vyhovují fotografie, které tuto značku mají, i ty, které ji nemají. Nastavujeme 

ji v takových případech, kdy se značka nemá uvažovat jako parametr pro 

hledání. 

b) Zelená fajfka  – chceme, aby tuto značku fotografie obsahovala (má-li 

podznačky, tak obsahovala alespoň jednu z nich).  

c) Červený kříž  – tuto značku ve fotografii nechceme (včetně podznaček). 

V tomto případě vyhovují  všechny fotografie, které tuto značku neobsahují. 

Pouze v tomto případě není možné editovat i podznačky. 

Tyto symboly pro volbu kritéria značky lze měnit, a to stisknutím pravého 

tlačítka myši nad zvolenou značku ve vyhledávacím stromu a volbou příslušného 

symbolu. 

Dotaz je tvořen jako logický průnik všech uzlů stromu, u kterých byla zvolena 

možnost b) nebo c). Tímto způsobem lze dostat veškeré fotografie vyhovující všem 

zadaným kritériím. 

Uživatel má též možnost zahrnout do výběru fotografie, které alespoň z části 

odpovídají zadaným kritériím (ne striktně všem, ale alespoň jednomu ano) a použít 

tzv. „Přibližné vyhledávání“. Pro tuto možnost je k dispozici zaškrtávací tlačítko 

„Zahrnout i podobně označené“, jehož volbou lze mezi tímto a striktním režimem 

přepínat.   
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Uživateli je umožněno přidávat požadavky na značky i prostřednictvím již 

označkovaných fotografií. Stačí jednoduše přetáhnout konkrétní fotografii z okna 

„Náhledy-výsledky“ na tuto vyhledávací záložku a uzly stejného jména jako její 

značky (jsou-li ve stromě obsaženy) se automaticky změní na hodnotu b) (ve 

fotografii chceme). Tento způsob je zvláště užitečný v kombinaci s „Přibližným 

vyhledáváním“, hledáme-li fotky podobně označkované jako zvolená fotografie. 

Značky z fotografie, které nejsou ve stromu přítomny se do dotazu nepromítnou. 

Strom si rovněž zachovává hodnoty všech ostatních uzlů ve stejném stavu, jako před 

provedením této operace.  

Pokud některá zvolená značka obsahuje též nějaké podznačky (definované 

na základě příbuznosti) a uživatel u ní použije možnost c) (značka být přítomna 

nesmí). Je následně stejná volba automaticky nastavena i u všech podznaček zvolené 

značky a tyto podznačky není možné editovat. (Uživatel kompletně nechce uvažovat 

značku a všechny její podznačky). V případě, že má uživatel zájem pouze o některé 

konkrétní podznačky, zvolí u dané značky možnost a) a následně u nich nastaví 

požadovanou volbu podle parametrů hledání.   

Pro názornost bude lepší demonstrovat tuto vlastnost na příkladu: 

Předpokládejme, že do výběru nechceme zahrnout fotky z dovolené, které 

máme označené značkou „Dovolená“ (a značka „Dovolená“ obsahuje ještě 

podznačky „ČR“ a „Zahraničí“). Znamená to, že volbou možnosti c) (ve fotografii 

nechceme) u značky „Dovolená“ budeme ignorovat všechny fotky se značkami 

„Dovolená“,“Dovolená.ČR“ a „Dovolená.Zahraničí“.   

Pokud bychom měli zájem jen o konkrétní dovolenou a to v zahraničí, stačilo 

by změnit volbu u značky „Dovolená“ na možnost a) („nechceme zahrnout vše co 

patří do dovolené ani nechceme ignorovat vše, co dovolená obsahuje“) a značku 

„Dovolená.Zahraničí“ změníme na možnost b) (ve fotografii chceme). Pokud 

bychom tam ale současně nechtěli fotky z ČR, změnili bychom navíc ještě značku 

„Dovolená.ČR“ na možnost c) (ve fotografii nechceme). Pokud nám na fotkách 

z dovolené v ČR nezáleží, necháme možnost a).  

Pokud bychom chtěli hledat nějaké fotky z dovolené bez ohledu 

na podrobnosti, zvolíme u značky dovolená možnost a) (ve fotografii chceme). 

Protože má tato značka ještě podznačky, chápe se tato varianta jako cokoliv 
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z dovolené.  Tím získáme všechny fotky, kde alespoň jedna ze značek odpovídá 

značce „Dovolená“ či některé její podznačce, což je přesně to, co jsme hledali. 

 

V případě režimu „Přibližného hledání“ se počítá procentuální splnění 

požadavků na značky (týká se pouze značek variant b) a c)). V případě, že se má 

značka ve fotografii vyskytovat, ale nevyskytuje, případně se naopak značka 

vyskytovat nemá, ale fotografie ji přesto obsahuje, není kritérium splněno. 

Za úspěšné se pak považují všechny fotografie, které splňují alespoň jedno ze 

zadaných kritérií.  Zobrazení výsledků je pak řazeno sestupně (od fotografií splňující 

co nejvíce kritérií až po fotografii, splňující alespoň 1 kritérium).  

 

2)  „Základní“ 

Tato záložka slouží pro zadávání kritérií, které se týkají vlastností samotné 

fotografie. K dispozici jsou následující kritéria: 

a) Podle času – pro zadání času pořízení fotografie. Čas je zadáván jako 

datum ve tvaru „den.měsíc.rok“ do příslušných textových polí. (např. 

12.3.2011). Je možné klást požadavky, jak na určitý časový interval, tak také 

na čas minimální (od), nebo maximální (do). 

b) Podle velikosti souboru – pro zadání velikosti fotografie. Velikost se 

zadává napsáním příslušného celého kladného čísla (velikosti) do textového 

pole a výběrem velikostní jednotky umístěné hned vedle. Opět je možné 

zadat omezení na velikostní interval nebo hledat pouze fotografie větší či 

menší, než je zadaná velikost. 

c) Podle rozměrů obrázku - pro zadání skutečných rozměrů fotografie. 

Lze zvlášť klást požadavky na výšku i šířku. Příslušný rozměr je vždy zadán 

jako celé kladné číslo do příslušného textového pole a lze ho specifikovat 

omezením na interval, na hodnotu minima či maxima. 
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3) „Pokročilé“ 

Tato záložka je určena převážně pro uživatele, kteří kladou na fotografii další 

požadavky týkající se převážně některých z EXIF informací.  

 

Jsou zde k dispozici 2 kritéria: 

a) Podle názvu výrobce fotoaparátu  - díky této volbě má uživatel 

možnost vybrat pouze takové fotografie, které v sobě nesou informaci 

o výrobci fotoaparátu. Název výrobce uživatel zadává do příslušného 

textového pole „Název výrobce“ (např. Olympus, Nikon,..). Fotografie, 

u kterých není údaj o výrobci fotoaparátu znám, jsou brány tak, že toto 

kritérium nesplňují. 

b) Podle grafického formátu  – uživatel se může omezit pouze na některé 

typy obrázkových formátů, které aplikace podporuje. Lze hledat buď 

„všechny podporované formáty“, nebo „pouze vybrané“, kde si následně 

uživatel zaškrtnutím tlačítka u příslušného formátu tento formát zahrne 

do své volby. Při opětovném kliknutí na zaškrtnuté tlačítko příslušný formát 

naopak z volby vyřadí. 

 

5.4 Přizpůsobení vzhledu 

Tento program disponuje možností uspořádat si jednotlivá okna v programu 

podle své libosti. Každé okno kromě svého názvu a ikony obsahuje též tlačítka: 

 - slouží pro minimalizování daného okna na lištu oken umístěnou na dolním 

okraji obrazovky. K návratu okna z této lišty zpět na své místo slouží tlačítko  

 - určeno pro maximalizaci vybraného okna na celou plochu obrazovky. Pro 

původní velikost okna slouží opět tlačítko  

 - uvolní dané okno do samostatného okna, které není nikde pevně ukotveno. 

Takové okno lze opětovně uchytit tlačítkem  
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 - slouží k zavření příslušného okna. Přeje-li si uživatel toto okno v budoucnu 

obnovit, pak stačí kliknout na jeho název v seznamu oken umístěných 

v položce „Zobrazit“, která je součástí menu programu. 

Při stisknutí pravého tlačítka myši v oblasti s těmito tlačítky je k dispozici pop-up 

menu, kde lze provádět s okny tyto i další úpravy. 

Uživatel má možnost přizpůsobit vzhled aplikace svým potřebám a to pomocí 

minimalizování, maximalizování, zavírání a přetahováním oken podle potřeby. Okna 

lze sdružovat v rámci záložek jednoho okna či je ukotvovat („dockovat“) do různých 

oblastí, a to při stisknutí a držení levého tlačítka myši nad záložkou s tlačítky 

příslušného okna a opětovným puštěním nad místem nového umístění. Okna mohou 

mít též volné umístění, což je opakem předchozí volby. 

Nově získaná rozložení je pak možné ukládat do souboru (viz položka menu 

programu „Rozložení komponent“ -> “Uložit toto rozmístění do souboru“). Další 

alternativou je pak uložit nejen umístění, ale i další parametry programu (viz položka 

menu „Program“ -> „Uložit toto nastavení pro příště“). Poslední možností je pak 

volba „ANO“ pro uložení při ukončení programu. 

 Program lze též přizpůsobit vhodnou volbou vzhledu oken a záložek díky 

položkám „Vzhled oken“ a „Vzhled položek“ v menu aplikace. 

 

Ukázky možných vlastních vzhledů: 

 

obr. 12 – Příklad rozložení aplikace při ukotvení oken 
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obr. 13 – Příklad rozložení aplikace při volném umístění oken 

5.5 Značkování fotografií a jejich vypálení na CD/DVD  

Chystáme-li se označkovat některé fotografie a tyto informace si uložit, 

můžeme postupovat podle tohoto jednoduchého postupu : 

 

Uživatel si nejprve vybere výchozí adresář, ve kterém jsou umístěny 

fotografie, které chce označit (viz položka „Adresář“). Následním stisknutím tlačítka 

s lupou „Vyhledej a zobraz“ (na panelu nástrojů či oknu „Vyhledávání“) se nám 

všechny fotografie z adresáře zobrazí do okna „Náhledy-výsledky“. Máme-li 

vytvořený nebo nahraný hierarchický strom se značkami, můžeme začít fotografie 

značkovat. V případě, že jej zatím nemáme, tak ho vytvoříme či nahrajeme (viz 

kapitola „Editace značek“). Z vytvořeného editačního stromu přiřazujeme námi 

vybrané značky k fotografiím způsobem popsaným v části „Přiřazováním značek 

k fotografiím“ (viz. kapitola „Editace značek“). Abychom o takto získaná data 

nepřišli, je potřeba je uložit do souboru. To lze provést položkou „Uložit všechna 

metadata“ umístěnou v menu programu. Pro výběr či změnu příslušného typu 

uložení lze pak zvolit položku „Ukládat metadata“ (rovněž v menu programu). Pro 

vypálení na CD je vhodnější použít variantu uložení do jednoho souboru. 
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Chceme-li program společně s fotografiemi a jejich metadaty vypálit na disk 

CD/DVD, stačí na toto vybrané médium přenést všechny soubory s fotografiemi, 

dále soubor s programem („PhotoCatalog.jar“), konfigurační soubor 

„PhotoCatalog.configure“ (pouze v případě, chceme-li při startu programu používat 

jiné než výchozí nastavení) a všechny soubory s metadaty (název těchto souborů  lze 

nalézt v uživatelské příručce v části „Popis souboru obsahující metadata“ jako 

podkapitolu kapitoly „Spuštění aplikace“). 

 

Konfigurační soubor a i soubory s metadaty je nutné nahrát do stejného 

adresáře jako soubor s programem

 

. Budou-li tyto soubory vypáleny jinam, bude 

aplikace mylně předpokládat, že metadata či konfigurační soubor nejsou k dispozici. 

Proto je třeba věnovat tomuto kroku zvláštní pozornost.  

5.6 Seznam klávesových zkratek 

 V aplikaci byly použity následující zkratky: 

CTRL + Q – Ukončení aplikace 

CTRL + M – Uložení všech metadat (značek) přirazených k fotografiím 

CTRL + D – Svou funkcí odpovídá volbě „Uložit toto nastavení pro příště“ 

v položce „Program“ v menu aplikace. 

CTRL + V – Změna aktuálního rozložení oken aplikace na výchozí 

(defaultní)  

CTRL + S – Uložení aktuálního rozložení oken do souboru 

CTRL + L – Načtení rozložení oken pro aplikaci ze souboru 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout a následně implementovat software 

na zpracování, vytváření a úpravu metadat v podobě značek přiřazených k určité 

fotografii. Program měl disponovat všemi důležitými funkcemi, hlavně co se editace 

a vyhledávání týká, mít pokud možno příjemné prostředí, v českém jazyce, bez 

nutnosti předchozí instalace a být připraven na alternativní možnosti budoucího 

rozšíření. 

Při vytváření aplikace jsem se přesvědčil o faktu, že je velmi důležité si vše 

podstatné pořádně rozmyslet a důkladně navrhnout a ne začít ihned programovat. 

Během doby vzniku programu jsem se snažil pracovat tak, aby můj program našel 

později nějaké uplatnění, byl prospěšný a vyrovnal se třeba i programům problémově 

patřící do stejné oblasti a dokonce je v některých funkcích možná i předčil.  

Dalším vedlejším efektem, který mě během mé práce zastihl, byla skutečnost, že 

nelze naprogramovat aplikaci ke spokojenosti všech. Existuje totiž řada možností, 

jak se dají jednotlivé části aplikace pojmout. Každý preferuje trochu jiný způsob - co 

jinému přijde jako vhodné a příjemné, může druhý hodnotit naopak zcela negativně. 

Proto jsem se jako programátor snažil svou aplikaci pojmout takovým způsobem, 

aby vyhovovala co nejširší oblasti uživatelů při současném zajištění dostatečné 

volnosti a přizpůsobení se vlastnímu cítění.  

Přínosem pro mne byly rovněž nové zkušenosti, získané při práci s doposud pro 

mě neznámými strukturami, metodami a funkcemi, které obohatily můj celkový 

programátorský rozhled a analytické myšlení.  

Hlavní cíle a body specifikace se podařilo splnit. Mezi největší klady aplikace 

řadím strukturované hledání podle více kritérií, neomezený počet přiřazených 

značek, které lze hierarchicky poskládat a možnost přizpůsobení vzhledu aplikace dle 

potřeb uživatele. Jsem si vědom toho, že program není definitivní a existuje celá řada 

možností, jak by šel dále zdokonalovat a vylepšovat ať již o funkce nové, ale i možné 

alternativy funkcí stávajících. 
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Obsah CD přílohy 

Součástí práce je CD, které tvoří tyto adresáře:  

• Zdrojové kódy – Tato složka obsahuje zdrojové kódy všech částí 

aplikace, které byly při jejím vzniku použity a to včetně použitých 

externích knihoven. 

• Java-dokumentace – Zde se nachází vygenerovaná JavaDoc 

dokumentace s popisem tříd, interface, metod a událostí. 

• Fotografie – Tato složka obsahuje několik fotografií, které slouží jako 

testovací data pro samotný program. 

• Aplikace – Zde se nachází samotný spustitelný program, potřebné 

konfigurační soubory a soubory obsahující metadata. 

• Práce – Tato složka obsahuje elektronickou podobu textu práce 

ve formátu PDF. 

• Prostředí a nástroje – Tato složka obsahuje instalační soubory použitého 

vývojového prostředí NetBeans IDE, dále použité verze JDK a JRE 

určená pro práci s Javě. 
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