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Abstrakt (CZ) 

Tato disertační práce předkládá širokou základnu oborové terminologie, pomocí které jsou 

do hloubky analyzovány procesy digitalizace a kontroly kvality. Hlavní důraz je kladen 

na kontrolu kvality digitalizace a volbu vhodného grafického formátu pro zpřístupnění, 

dlouhodobé uchování, renderování a formátové migrace. Je také představena analýza 

vybraných digitalizačních center. Na základě výsledků výzkumu byla vytvořena ověřující 

aplikace DIFFER (Determinator of Image File Format propERties), na jejímž základě vzniká 

aplikace The NDK Data Image Validator - DIFFER. Aplikace implementuje nové postupy 

a technologie k celkovému urychlení procesů zpracování a kontroly kvality. Cílem bylo vyvinout 

aplikaci pro vymezenou množinu relevantních grafických formátů, u kterých bude prováděna 

identifikace, charakterizace, validace a matematicko-vizuální porovnání integrovatelné 

do provozního workflow zpracování a dlouhodobého uložení digitálních reprezentací. 

Tato aplikace je vybavena jednotným a přehledným grafickým rozhraním, které má koncovému 

uživateli napomoci porozumět vztahům mezi různými grafickými formáty a jejich 

signifikantními vlastnostmi, odhalovat vizuální i nevizuální chyby a usnadňovat rozhodování. 

Rozsáhlé přílohy jsou věnovány především nejdůležitějším grafickým formátům využívaným 

v digitalizačních projektech a pro dlouhodobé uchování digitálních dat. Součástí příloh jsou 

i rozsáhlý seznam použitých zkratek a terminologický slovník. 

Abstract (EN) 

This dissertation provides a broad understanding of fundamental terminology and an inside 

view of the digitization workflow and quality control processes. The main foci are on quality 

assurance during and outside the digitization processes and identification of the most suitable 

format for access, long-term preservation, rendering and reformatting issues. An analysis 

of selected digitization centers is also included. An application called DIFFER (Determinator 

of Image File Format propERties) and subsequently The Image Data Validator - DIFFER has 

been developed using results from previously conducted research. The application utilizes new 

methods and technologies to help accelerate the whole processing and quality control. 

The goal was to develop a quality control application for a select group of relevant still image 

file formats capable of performing identification, characterization, validation and 

visual/mathematical comparison integrated into an operational digital preservation 

framework. This application comes with a well-structured graphic user interface, which helps 

the end user to understand the relationships between various file format properties, 

detect visual and non-visual errors and simplify decision-making. Additional comprehensive 

annexes, describing the most crucial still image formats which are used in digitization projects 

and for long-term preservation of digital data. A unique extensive list of acronyms and glossary 

of terms used in the dissertation are part of the annexes. 
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Předmluva 

V této disertační práci s názvem Produkce digitálních obrazových dat a jejich kontrola navazuji 

na svou magisterskou [Vychodil, 2007] a následně rigorózní [Vychodil, 2008] práci, v rámci 

kterých jsem se zabýval problematikou obrazových dokumentů. 

Důvody, proč jsem se rozhodl hlouběji studovat a zkoumat oblast problematiky produkce 

digitálních obrazových dat a jejich následné kontroly, jsou dva. Prvním z nich jsou nové výzvy 

v oblasti vytváření, celkové správy, kontroly a především dlouhodobého uchování dat ve státní 

i soukromé sféře. Jako aktivní člen pracovních skupin projektů GBLP (Google Books Library 

Project)1, NDK (Národní digitální knihovna)2, eDeposit (projekt pro správu elektronických 

publikací) 3  a DIFFER (Determinator of Image File Format propERties)4  v NK ČR (Národní 

knihovně České republiky)5 spolupracuji na konceptualizaci a přípravě masové digitalizace, 

kontrole digitálních objektů a návrhu standardů pro celou Českou republiku. Aktivně participuji 

na četných zahraničních i domácích konferencích, summitech a workshopech zabývajících 

se touto rozsáhlou problematiku. 

Druhým důvodem je můj vztah k umění. Jako umělec se též potýkám se stále rostoucí 

potřebou vytváření a zpracovávání své tvorby v digitální formě. Výzvy spatřuji nejen ve volbě 

správných formátů, vhodného softwaru, parametrů digitalizace, kontrole požadované kvality, 

správě digitálních dokumentů, ale i v dlouhodobém uchování takto vzniklých digitálních 

reprezentací s nezbytnými metadaty. 

Zaměřuji se na oblast obrazových dokumentů, kam spadá jejich příprava, tvorba, kontrola 

a správa. Záměrně se nevěnuji repozitářům pro dlouhodobé uchování digitálních dat ani 

problematice úložných médií, jak tomu bylo v mé předešlé absolventské práci [Vychodil, 2008].  

Cíle disertační práce jsou: 

1) definovat význam obrazového dokumentu a demonstrovat podobnost lidského vizuálního 

systému s barevnými prostory a kompresními mechanismy, 

2) analyzovat vliv rekvantizace na obrazovou kvalitu při využití grafického formátu JPEG, 

3) analyzovat využívané grafické formáty v prostředí digitalizace, zpřístupnění 

a dlouhodobého uchování a vypracovat souhrn poznání a doporučení, 

4) analyzovat vliv použitého softwaru na obrazovou kvalitu souborů ve formátu JPEG 2000 

při jeho vytváření nebo formátové migraci, 

5) navrhnout postupy kontroly kvality na základě analýzy existujících projektů v prostředí 

digitalizace, formátové migrace a dlouhodobého uložení, 

6) vytvořit koncept standardizovaného digitalizačního workflow za využití potenciálu 

grafického formátu JPEG 2000, 

7) vytvořit koncept standardizovaného migračního workflow, 

                                                           
1
 Oficiální webové stránky projektu jsou k dispozici na adrese http://www.google.com/googlebooks/library.html. 

2 Oficiální webové stránky projektu jsou k dispozici na adrese http://ndk.cz/narodni-dk/. 
3 
Oficiální webové stránky projektu jsou k dispozici na adrese http://www.edeposit.cz/. 

4 Oficiální webové stránky projektu jsou k dispozici na adrese http://differ.nkp.cz/. 
5 Oficiální webové stránky Národní knihovny ČR jsou k dispozici na adrese http://www.nkp.cz/. 
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8) vytvořit kontrolní aplikací pro účely automatizované i poloautomatizované kontroly 

a porovnávání signifikantních vlastností a vizuálního obsahu obrázků a její úspěšné 

uvedení do praxe, 

9) urychlit nasazení grafického formátu JPEG 2000 do praxe, analyzovat grafický formát 

JPEG 2000 a vypracovat souhrn poznání a doporučení, 

10) vytvořit jednotnou a robustní specifikaci pro tvorbu souborů ve formátu JPEG 2000 

pro účely zpřístupnění a dlouhodobého uchování. 

Práci jsem rozdělil na dvě části – na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část 

obsahuje nashromážděné poznatky, které jsou členěny tak, aby jak laikům, tak odborníkům 

systematicky přiblížily správnou terminologii a vhodné postupy v oblasti produkce digitálních 

obrazových dat. Praktická část práce vychází z vlastního výzkumu a předkládá návrh 

digitalizačního workflow implementujícího grafický formát JPEG 2000 pro zpřístupnění 

a dlouhodobé uchování a návrh specifikace pro tvorbu validních souborů JP2 ve formátu 

JPEG 2000. Součástí praktické části disertace je i kapitola věnovaná vývoji kontrolní aplikace 

The Image Data Validator - DIFFER, která je implementovatelná do jakéhokoli digitalizačního 

nebo migračního workflow. 

V práci kladu důraz na odbornou terminologii, která není v České republice v této oblasti zatím 

plně etablována. Z tohoto důvodu uvádím anglické termíny a jejich počeštělé verze nebo běžně 

využívané překlady. Použité termíny jsou zaneseny do terminologického slovníku (s. 317) 

a použité zkratky do seznamu zkratek (s. 305). Hlavní termíny, se kterými pracuji, jsou uvedeny 

definicemi nebo výklady. Je také upřesněn způsob využití těchto termínů přímo v této práci. 

Na rozsáhlý přílohový aparát se odkazuji napříč celým textem práce. Přesto je tento aparát 

strukturován tak, aby bylo možné jej využívat i jako samostatný zdroj informací. 

Disertační práce se skládá z devíti tematických kapitol a pěti příloh. Klíčovou přílohou je příloha 

č. 1 týkající se čtrnácti vybraných grafických formátů využívaných převážně v odvětví 

digitalizace a správy digitálních reprezentací. 

Součástí práce je plné znění této práce v archivním formátu PDF/A na optickém minidisku CD-R 

a na mikrokartě s flashovou pamětí. 

Citace v textu jsou uváděny podle tzv. harvardského systému, kdy je vstupním prvkem první 

údaj záznamu a datum vydání. Použitá literatura a zdroje jsou citovány podle norem ISO 690 

a ISO 690-26 a jsou řazeny abecedně podle prvního vstupního údaje, v případě shody podle 

údajů následujících. 

Zdroje obrázků, tabulek, grafů a diagramů jsou vždy uváděny pod danou reprezentací. 

Pokud zdroj není uveden, jedná se o obrázky, tabulky, grafy a diagramy vytvořené autorem 

této práce. V případech, kdy uvedené obrázky, grafy a diagramy nesplňovaly kvalitativní 

požadavky pro tisk, byly upraveny, popř. zcela překresleny. Cizojazyčné texty v obrázcích 

a grafech byly přeloženy do českého jazyka. Všechny uvedené tabulky byly převedeny 

do jednotného formátu.  

                                                           
6 V době odevzdání disertační práce byla již v platnosti norma ČSN ISO 690:2011. Na základě doporučení PhDr. Evy Bratkové, Ph.D., však byly ještě 
využity předchozí verze normy, tj. ČSN ISO 690 a ISO 690-2, tj. normy platné v době zahájení doktorského studia. 
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Úvod 

Disertační práce je uspořádána do dvou hlavních částí. Část teoretická obsahuje 

sedm tematických kapitol a část praktická dvě kapitoly. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují 

a jsou vzájemně provázány.  

 

Teoretická část práce (s. 23) 

První kapitola Obrazový dokument (s. 25) reviduje a rozšiřuje autorovu absolventskou práci 

s názvem Obrazový dokument [Vychodil, 2008], předkládá a vysvětluje důležitost obrazového 

dokumentu jako média pro přenos a zpřístupnění informace a jeho nezastupitelnost v dnešním 

moderním světě. Je zmíněna podobnost digitálních technologií s fyziologií lidského zraku. 

Druhá kapitola Komprese dat (s. 31) pojednává o problematice komprese dat a předkládá 

syntézu typů kompresí a analýzu věnující se volbě vhodného typu komprese při digitalizaci. 

Je představen současný pohled na využívání ztrátových a bezeztrátových algoritmů 

pro archivní kopie a rovněž ověřovací experiment rekvantizace digitální reprezentace 

v grafickém formátu JPEG a vliv rekvantizace na obrazovou kvalitu. 

Třetí kapitola Grafické formáty (s. 42) porovnává vybrané formáty z hledisek, 

jako jsou kompresní poměr, robustnost, vhodnost k dlouhodobému uchování, popřípadě 

využitelnost atp. Tato kapitola předkládá poznatky napříč vybranými grafickými formáty 

a odkazuje na rozsáhlou přílohu 1. Vybrané grafické formáty (s. 199) věnující se formátům 

využívaným v prostředí digitalizace, zpřístupnění a dlouhodobého uchování. 

Čtvrtá kapitola Snímací zařízení (s. 58) je věnována snímacím zařízením využívaným 

při digitalizaci. Jsou představeny základní typy snímacích zařízení a jejich klady a zápory. 

Značná část je věnována vlastnostem snímacích zařízení, jejich nastavením a následné 

kalibraci. 

Pátá kapitola Produkce digitálních obrazových dat (s. 83) obsahuje širokou znalostní základnu 

nutnou k porozumění procesu digitalizace a objasňuje význam často užívaných termínů. 

Šestá kapitola Kontrola kvality (s. 94) vymezuje oblast kontroly kvality digitálních reprezentací 

a předkládá syntézu všech hlavních atributů, které mohou podléhat manuální 

či automatizované kontrole. Je zde věnována pozornost značně neprobádané oblasti 

renderování digitálních reprezentací v grafickém formátu JPEG 2000 pomocí různých 

softwarových nástrojů. Předložená hypotéza je experimentálně otestována a demonstrována 

na reálných obrazových datech. V této kapitole jsou prezentovány i postupy kontroly kvality 

uplatňované na šesti vybraných digitalizačních pracovištích (pěti v České republice a jednom 

v Rakousku), viz 6.5 Analýza postupů kontroly kvality (s. 109).  

Sedmá kapitola Modely uchování a zpřístupnění digitálních dat (s. 126) konceptuálně popisuje 

dva způsoby uchování a zpřístupnění obrazových digitálních reprezentací, a to běžně využívaný 

tradiční model a nový model využívající možností grafického formátu JPEG 2000. 
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Praktická část práce (s. 131) 

Osmá kapitola Návrh digitalizačního workflow (s. 133) předkládá konceptuální návrh 

digitalizačního workflow využívajícího možností grafického formátu JPEG 2000. Procesy v rámci 

workflow jsou popsány, zobrazeny graficky a rozděleny do jednotlivých oddílů 

(výběr a příprava dokumentů, skenování dokumentů, zpracování dat, uložení dat 

pro dlouhodobé uchování, uložení dat pro zpřístupnění, zpřístupnění dat koncovým uživatelům). 

V rámci oddílů jsou veškeré procesy rozpracovány do po sobě jdoucích kroků. Jednotlivé kroky 

jsou pomocí lokátorů odkazovány přímo do digitalizačního workflow.  

Devátá kapitola Návrh a realizace kontrolní aplikace DIFFER (s. 147) vychází ze zkušeností 

z vybraných digitalizačních projektů u nás i v zahraničí a je věnována vývoji kontrolní aplikaci 

The Image Data Validator - DIFFER umožňující automatizaci a standardizaci kontroly kvality 

v procesu digitalizace i mimo tento proces. Součástí kapitoly jsou demonstrace funkcí kontrolní 

aplikace a popis jednotlivých částí a vývojových etap projektu.  

Závěr (s. 169) shrnuje dílčí závěry kapitol a předkládá souhrn dosažených výsledků a přínosů. 

 

Přílohy (s. 199) 

Práce je doplněna o pět příloh, z nichž klíčová je příloha 1. Vybrané grafické formáty (s. 199), 

obsahující detailní rozbor čtrnácti hlavních grafických formátů využívaných v prostředí 

(masové) digitalizace, (dlouhodobého) uchování a v neposlední řadě zpřístupnění. 

Příloha 2. Obrázky, tabulky a doporučení (s. 273) obsahuje obrázky, tabulky a vybraná 

doporučení. Příloha 3. Zahraniční institucionální směrnice (s. 305) předkládá přehled směrnic 

vybraných zahraničních institucí. Příloha 4. Seznam zkratek (s. 305) obsahuje seznam použitých 

zkratek, příloha 5. Terminologický slovník (s. 317) pak seznam použitých odborných termínů.
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Přínos 

Předkládaná disertační práce Produkce digitálních obrazových dat a jejich kontrola byla 

zpracovávána od roku 2008, tj. od počátku doktorského studia. Navazuje na autorovy 

předchozí absolventské práce [Vychodil, 2007] a [Vychodil, 2008]. Důvody pro pokračování 

ve výzkumu v dané oblasti autor popisuje v Předmluvě  (s. 15) této práce. Jednotlivé přínosy 

jsou vztaženy k cílům disertační práce.  

1. Definice význam obrazového dokumentu a demonstrovat podobnost lidského vizuálního 

systému s barevnými prostory a kompresními mechanismy 

Podobnost lidského vizuálního systému s barevnými prostory a kompresními mechanismy 

je demonstrována na příkladu konstrukce řady technických zařízení a kompresních algoritmů. 

V praxi je doloženo, že přes existenci řady jiných forem komunikace hraje obraz (též obrazový 

dokument) v řadě případů nenahraditelnou úlohu při získávání informací z vnějšího světa. 

Hlavním výstupem je kapitola 1.3 Vnímání obrazového dokumentu (s. 27). 

2. Analýza vlivu rekvantizace na obrazovou kvalitu při využití grafického formátu JPEG 

Ověřovací experiment vlivu komprese na obrazovou kvalitu ukázal nepředvídatelnost vlivu 

formátových migrací na soubory ve formátu JPEG. Výsledky tohoto experimentu dokazují 

nevhodnost využívání takto ztrátových algoritmů pro dlouhodobé uchování digitálních 

reprezentací obrázků, a to s ohledem na předpokládané budoucí formátové migrace. 

Hlavním výstupem je kapitola 2.4 Test rekvantizování  (s. 37). 

3. Analýza využívaných grafických formátů v prostředí digitalizace, zpřístupnění 

a dlouhodobého uchování a souhrn poznání a doporučení 

Vybrané grafické formáty jsou porovnány z hledisek, jako jsou kompresní poměr, robustnost, 

vhodnost k dlouhodobému uchování, popřípadě využitelnost v procesu digitalizace 

a dlouhodobého uchování. Kapitola předkládá znalosti napříč celým spektrem využívání 

grafických formátů a odkazuje na rozsáhlou přílohu, která obsahuje detailní rozbor hlavních 

představitelů grafických formátů využívaných v prostředí (masové) digitalizace, 

(dlouhodobého) uchování a v neposlední řadě zpřístupnění. Jednotlivé formáty jsou v této 

příloze seřazeny podle dat prvního oficiálního představení specifikace formátu a předkládají 

shrnující informace, které jsou pro tuto oblast relevantní. Konkrétně se jedná o grafické 

formáty FITS, TIFF, BMP, GIF, JPEG, PDF, PDF/A, PNG, DjVu, JBIG, JPEG 2000, PSD, WebP 

a speciální skupinu kontejnerů RAW využívanou převážně v digitální fotografii.  

Hlavními výstupy jsou kapitola 3. Grafické formáty (s. 42) a příloha 1. Vybrané grafické 

formáty (s. 199). 

4. Analýza vlivu použitého softwaru na obrazovou kvalitu souborů ve formátu JPEG 2000 

při jeho vytváření nebo formátové migraci 

Analýza na reálných příkladech doložila různorodost renderování obrazových dat v různých 

softwarových nástrojích. 

Hlavním výstupem je kapitola 6.4 Vliv softwaru na kvalitu zobrazení souborů JPEG 2000 (s. 98). 
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5. Návrh postupů kontroly kvality na základě analýzy existujících projektů v prostředí 

digitalizace, formátové migrace a dlouhodobého uložení 

Je představena analýza způsobů kontroly na několika vybraných digitalizačních pracovištích. 

Analýza ukázala značnou nekonzistenci v přístupu ke kontrole kvality. Získané znalosti byly 

využity při návrhu digitalizačního a migračního workflow a následně pro účely návrhu kontrolní 

aplikace The Image Data Validator - DIFFER zapojitelné do jakéhokoli digitalizačního nebo 

migračního workflow. 

Hlavním výstupem je kapitola 6.5 Analýza postupů kontroly kvality (s. 109). 

6. Vytvoření konceptu standardizovaného digitalizačního workflow za využití potenciálu 

grafického formátu JPEG 2000 

Je představen konceptuální návrh digitalizačního workflow, který vychází z autorových 

zkušeností z prostředí Národní knihovny ČR, z odborné stáže v McKillop Library na Salve Regina 

University v USA a studia existujících tuzemských i zahraničních projektů se speciálním 

zaměřením na kontrolu kvality souborů v oblasti digitalizace, formátové migrace 

a dlouhodobého uchování.  

Hlavním výstupem je kapitola 8. Návrh digitalizačního workflow (s. 133). 

7. Vytvoření konceptu standardizovaného migračního workflow 

Migrační workflow koncepčně navazuje na digitalizační workflow. Zpracované migrační 

workflow předkládá příklad formátové migrace v prostředí NK ČR. Na rozdíl od digitalizačního 

workflow je tedy vázáno na konkrétní instituci. 

Hlavním výstupem je příloha 2.23 Návrh migračního workflow (s. 302). 

8. Vytvoření kontrolní aplikace pro účely automatizované i poloautomatizované kontroly 

a porovnávání signifikantních vlastností a vizuálního obsahu obrázků 

Je představen vývoj aplikace slučující vybrané funkce již existujících nástrojů a nově vyvinuté 

a implementované funkce do jednotného grafického rozhraní. První část vývoje kontrolní 

aplikace byla zaměřena na vývoj funkčních kontrolních procesů a ověření funkce, tzv. proof 

of concept. Výstupem této ověřovací fáze je online webová služba nazvaná The Image Data 

Validator - DIFFER. Aplikace umožňuje kontrolu zvolených atributů nahraných obrazových dat, 

poloautomatickou vizuální kontrolu a v případě formátu JPEG 2000 unikátní kontrolu shody 

s přednastaveným nebo zvoleným profilem souborů JP2. Dalším krokem ve vývoji je vytvoření 

nové aplikace The Image Data Validator - DIFFER, která staví na předešlých zkušenostech 

a znalostech a bude aplikovatelná v rámci jakéhokoli reálného workflow. 

Hlavním výstupem je kapitola 9. Návrh a realizace kontrolní aplikace DIFFER  (s. 147). 

9. Urychlení nasazení grafického formátu JPEG 2000 do praxe, analýza grafického formátu 

JPEG 2000 a souhrn poznání a doporučení 

Klíčovým faktorem pro urychlení nasazení formátu JPEG 2000 do praxe je zvýšení 

informovanosti odborné veřejnosti (zejména producentů dat) o možnostech i omezeních 

formátu. Do disertace byla proto zařazena podrobná analýza tří vybraných částí specifikace 

formátu JPEG 2000 využitelných pro generování souborů JP2, pro jejich dlouhodobé uchování 

a zpřístupnění.  
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Druhým klíčovým faktorem je existence digitalizačního workflow se zahrnutím formátu 

JPEG 2000, přičemž toto workflow musí být zpracováno dostatečně obecně, aby bylo 

využitelné v různých institucích. Součástí disertace je návrh digitalizačního workflow 

splňujícího tento požadavek. 

Zároveň je nezbytné mít k dispozici návod, jak v praxi postupovat při generování souborů JP2. 

V předložené práci jsou proto zahrnuty i návrhy dvou profilů pro generování těchto souborů, 

konkrétně archivních a zpřístupňujících kopií. 

Hlavním výstupem je příloha 1.12 JPEG 2000 (Joint Photographic Experts Group) (s. 250). 

10. Vytvoření jednotné a robustní specifikace pro tvorbu souborů JP2 ve formátu JPEG 2000 

pro účely zpřístupnění a dlouhodobého uchování 

Specifikace pro tvorbu souborů JP2 ve formátu JPEG 2000 byla vytvořena na základě údajů 

z oficiální specifikace formátu JPEG 2000, návrhů specifikací různých zahraničních organizací 

pro soubory JP2 a konzultací se zahraničními experty (Robem Buckleym, Richardem Clarkem, 

Johanem van der Knijffem, Seanem Martinem, Christy Henshawovou a dalšími). 

Vytvořená specifikace má podobu tabulky a příkazových řádek pro kompresní knihovnu 

Kakadu, která byla autorem doporučena a následně vybrána pro projekt NDK. V rámci tohoto 

projektu bude podle této specifikace do roku 2019 vygenerováno okolo 50 milionů digitálních 

reprezentací ve formátu JPEG 2000, což odpovídá 300 000 svazkům. Vytvořená specifikace 

je též od roku 2011 využívána krajskými digitalizačními projekty realizovanými v České 

republice. Zveřejnění této specifikace na webových stránkách projektu NDK umožňuje 

bezproblémovou a rychlou implementaci formátu JPEG 2000 v rámci jakéhokoli projektu u nás 

i ve světě. 

V digitalizačním projektu GBLP (Google Books Library Project) se autor zasadil o revizi zastaralé 

specifikace profilu souborů JP2 ve formátu JPEG 2000, která byla vytvořena Stephenem 

Abramsem pro první digitalizační projekt společnosti Google Inc. (realizovaný ve spolupráci 

s Harvardovou univerzitou v USA) a byla využívána i pro další projekty. Autor také jako 

konzultant spolupracoval s Archivem Nového Zélandu (Archives New Zealand), 

Národní knihovnou Nizozemí (National Library of the Netherlands) a Knihovnou Wellcome 

(Wellcome Library) na návrhu jejich specifikací pro vytváření souborů JP2 ve formátu 

JPEG 2000. 

Hlavním výstupem jsou přílohy 2.12 Návrh specifikace JP2 pro NDK (s. 287), 2.13 Příkazové 

řádky pro migrační nástroj Kakadu (s. 288) a 2.15 Návrhy specifikací různých organizací 

pro soubory JP2 (s. 290). 
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Způsob řešení 

Způsob řešení 

Zpracování dat 

Data z provedeného výzkumu byla zpracována standardním způsobem prostřednictvím 

výpočetní techniky za použití kancelářského balíku Microsoft Office (zejména MS Word, 

MS Excel a MS Visio), grafických editorů Adobe Photoshop CS4/CS5/CS6, IrfanView, 

KDU_show, GIMP a dalších. 

Při vývoji kontrolní aplikace byl pro účely reportování chyb a požadavků využíván program 

Redmine. Byly také využity softwary pro extrakci a porovnání technických metadat 

z testovacích obrazových sad (ExifTool, DJVUDUMP, DROID, FFIdent, FITS, Jhove, Jpylyzer, 

KDU_expand, PRONOM, MTD Extractor Tool a další). 

Byla provedena analýza nashromážděných dat, následovala jejich interpretace a zpracování 

závěrečné práce. 

Harmonogram výzkumu 

1. Přípravná fáze studium teoretických podkladů a doporučení, aktivní účast na konferencích, 

seminářích a workshopech 

2. Realizační fáze – implementace poznatků v reálném prostředí a vývoj aplikace, poloprovoz 

vyvíjené aplikace, přednášková a publikační činnost a konzultace poznatků 

3. Závěrečná část – analýza dat a zpracování závěrečné práce 
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- Teoretická část práce - 
 

Teoretická část práce obsahuje sedm tematických kapitol: 

1. Obrazový dokument 

2. Komprese dat 

3. Grafické formáty 

4. Snímací zařízení  

5. Produkce digitálních obrazových dat 

6. Kontrola kvality digitálních obrazových dat 

7. Modely uchování a zpřístupnění digitálních dat 
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1. Obrazový dokument  

1. Obrazový dokument 

Obrazový dokument, někdy též vizuální dokument (visual document) nebo ikonický dokument 

(iconic document), je grafické/obrazové vyjádření dané předlohy. Příkladem obrazových 

dokumentů jsou mapy a plány, výkresy, fotografické a filmové dokumenty, užitá grafika 

či ilustrace. 

Definice/výklad:7 

 „Obrazový dokument je dokument, jehož základní charakteristikou je obrazové 
vyjádření“ [ČSN ISO 5127-2]. 

 „Obrazový dokument je dokument, jehož základní charakteristikou je dvojrozměrné 
obrazové vyjádření – např. fotografie, malba, umělecká reprodukce aj.“ 
[Deník knihovny na rok 2013, na rok 2014, s. 2]. 

 „Obrazový dokument je dokument, jehož základní charakteristikou je dvojrozměrné 
obrazové vyjádření. Obrazové dokumenty mohou být statické (podle katalogizačních 
pravidel nazývané souhrnně grafika - např. fotografie, malba, umělecká reprodukce 
aj.) nebo pohyblivé (audiovizuální záznamy a kinematografické filmy)“ 
[Celbová, 2003b]. 

 „Obrazový dokument je dokument zachycující komunikovaný obsah jeho výtvarným, 
fotografickým, schematickým nebo jiným zobrazením, někdy opatřený doprovodným 
textem.“ [Hlavatá, 1979, s. 95]. 

1.1 Vymezení pojmu obrazový dokument 

Grafické znázornění je odpradávna projevem snahy o uchování myšlenek a představ o životě 

a světě. Vizuální vytváření a předávání informací má v současné komunikaci stále větší význam. 

Jedním z působivých druhů komunikačních prostředků je obraz, resp. potenciální sdělení 

obsažená v obrazu, tedy obrazová informace (ikonická, grafická). Informace v obrazu označuje 

obsah obrazu, tj. informaci zaznamenanou a sdělovanou obrazem, jež je určená 

ke smyslovému vnímání a je jiná než informace o struktuře tohoto obrazu [Kučerová, 2003a]. 

Vícevrstevnatost a signální působení staví obraz a jeho emocionální působení nad verbální 

sdělení. 

Obrázek 1: Ukázka piktogramů 

      

Zdroj: archiv autora, 2011 

Nositeli obrazové informace jsou tzv. obrazové dokumenty nebo obrazy, tedy dokumenty, 

jejichž základní charakteristikou je dvojrozměrné obrazové vyjádření. Tyto dokumenty 

zobrazují věcný obsah na ohraničeném materiálním prostředku. Mohou být statické 

(např. fotografie, malba, umělecká reprodukce, grafy, konstrukční výkresy, rukopisy, tabulky) 

nebo dynamické (audiovizuální záznamy a kinematografické filmy) [Štikar, 1991], 

[Celbová, 2003b]. S rozvojem moderních technologií získávají obrazy digitální podobu 

                                                           
7 V této práci jsou využívány jak definice, tak výklady odborných termínů, viz blíže [Schwarz, 2003].  
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a v současné době i třetí rozměr. Trojrozměrné (three-dimensional, 3D) obrazy (fotografie, 

hologramy a jiné) dokáží zachytit i hloubku (objem) snímaného předmětu. Díky tomu jsou 

na rozdíl od dvourozměrných obrazů podobnější reálnému světu. 

Obrázek 2: Jeskyní komplex Lascaux v roce 1940 (vlevo) a v roce 2009 (vpravo) 

     

Zdroj: [Visit to Lascaux…], [Brimberg, 2009] 

Statické či neměnné obrazy jsou působivým informačním zdrojem. Vizuální zobrazení 

umožňuje například vysvětlení mnohadimenzionálních funkčních vztahů a přivedení 

k verbálnímu porozumění. Vizuálnímu zobrazení dává člověk přednost před přirozeným 

zpravidla proto, že obraz může být prezentován, tedy i vnímán po delší dobu [Štikar, 1991]. 

V informačním vztahu představuje obraz objemnou formu vyjádření okolní skutečnosti. 

Obrazové dokumenty patří ke komunikačním prostředkům nezávislým na jazyce. Proto mají 

význam v situacích, kdy jde o rychlé rozpoznávání složitosti, rizika či jazykové bariéry, 

viz obr. 1 (s. 25). Čitelnost znaků je závislá na jejich rozměrech, jasu, kontrastu, osvětlení 

a poloze. V informačním a vizuálním působení určujeme tři úrovně technických aktivit, 

a to úroveň facilitační (posílení vlastních receptorů – dalekohled), substituční (vytvoření 

nezávislých symbolických prostředků a médií k uchování a přenosu) a transformační (vytváření 

komplexních systémů pro přenos, příjem, uchování a zpracování obrazových informací). 

Informační zobrazení systému zahrnuje problematiku symbolizace, grafiky a deskripce údajů 

a informací [Štikar, 1991]. 

1.2 Záznam obrazového dokumentu 

Všechny informace, které chtěli lidé zaznamenat písmem či obrazem, bylo třeba zaznamenat 

na nějaký materiál, nosič či médium. Prvotní malby byly na stěnách jeskyní, viz obr. 2 (s. 26). 

Vlastnické a jiné značky se vyřezávaly do kostí, dřeva, minerálů a jiných přírodních materiálů. 

Písemné památky byly ryty do hliněných destiček, tesány do kamenů, psány na papyrus 

či zaznamenávány na vydělanou telecí, ovčí nebo kozí kůži (pergamen), viz obr. 1 (s. 25) (zleva 

mayský znak vytesaný do kamene, čínský znak ryby z dynastie Šang (Shang)8 v období mezi lety 

1 700 a 1 000 před Kristem atd.). K většímu rozšíření psaných informací přispělo nové médium 

později nazvané papír, které se do Evropy dostalo přes arabský svět. Původní papír se vyráběl 

z rozmělněné tkaniny, až v polovině 19. století byla tkanina nahrazena dřevní hmotou. 

Jako záznamové médium je papír znám již od 11. století. 

                                                           
8
 Šang (pro druhou část její vlády bývá též používáno označení Jin) je spolu s dynastiemi Sia  a Čou jednou z legendárních Tří dynastií čínského 
starověku. Tato dynastie patří v Číně mezi první, o níž existují písemné záznamy. Vládla v dnešní severovýchodní Číně v údolí řeky Jang-c' přibližně 
od roku 1600 př. Kr. do roku 1027 př. Kr. 
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Koncem 19. století se k do té doby známým materiálům přidává filmový pás, který umožňuje 

též zaznamenat pohyblivý obraz. K většímu rozšíření pohyblivého obrazu přispěl vznik televize. 

V polovině 20. století, tedy v době, kdy se začínají rozvíjet počítače, vznikají nová záznamová 

média. První byla mechanická (děrné štítky), která vystřídala média magnetická (kazety, pásky, 

pevné disky apod.), poté je doplnila média optická (CD, DVD, Blu-Ray, nejnověji média optická 

na principu holografie [Vychodil, 2008]). 

S proměnou a přibývajícím množstvím nosičů, na které lze obrazové dokumenty 

zaznamenávat, se proměňuje i formát dokumentů, tzn. vedle klasických (tištěných, 

ručně psaných) se s rozvojem digitální techniky hovoří o zdigitalizovaných nebo digitálních 

dokumentech a dokumentech vzniklých přímo v digitálním prostředí (tzv. born-digital), mezi něž 

na základě našeho vymezení lze bezesporu zařadit i obrazové dokumenty. 

V současné době technické možnosti dovolují vytvářet digitální reprezentace analogových 

předloh, které značně převyšují původní nároky nastavené primárně pro vizuální vjem. 

Díky narůstající citlivosti snímacích čipů a vysokému snímacímu rozlišení je při dostatečném 

přiblížení možné pozorovat strukturu materiálu a nahlížet do prasklin použitých pigmentů. 

Z tohoto důvodu je nutné zvolit vhodné postupy a kompromisy, které by měly být odvozeny 

od předpokládaného dalšího využívání či zpracování takto vzniklých digitálních reprezentací, 

viz kapitoly 4. Snímací zařízení (s. 58) a 5. Produkce digitálních obrazových dat (s. 83). 

Na závěr této kapitoly si dovolím citovat Abdelazize Abida, který se – z dnešního pohledu 

správně – domnívá, že ochrana digitálních dat nikdy nekončí. Ochranu digitálních reprezentací 

dokumentů A. Abid přirovnává k udržování ohně, kterému je nutné se neustále věnovat, 

udržovat ho a kontrolovat ho, jinak zhasne a nenávratně zmizí. Při správné péči ale může být 

věčný [Abid, 2007, s. 10].  

1.3 Vnímání obrazového dokumentu 

Obrazové dokumenty vnímáme zrakem. Zrak je jedním z nejdůležitějších prostředků k poznání 

světa kolem nás. Uvádí se, že 75 % informací, které vnímáme, přichází právě prostřednictvím 

náš zrak [Syrjäsuo, 2008]. Jiné studie doplňují, že 75 % až 90 % toho, co se děti naučí, 

je vstřebáno právě díky zraku [Getz, 1996-2012]. 

Úkolem smyslového orgánu zprostředkovávajícího vidění (tedy oka) je převést fyzický obraz 

předmětu k fotoreceptorům, které jsou spojeny s centrem pro zpracování obrazové informace. 

Nezbytným doplňkem přenosu obrazu je světlo, které může pocházet z různých zdrojů, 

mít různou barvu a šířit se různými směry. Tím, jak světlo na předměty dopadá, mění jejich 

vlastnosti, a stejně tak i předměty ovlivňují světlo samotné. 

Světlo obsahující informace o tvaru předmětu, stavu jeho povrchu atp. opticky zpracovává 

čočka oka, která vytváří obraz prostoru, na nějž je zaměřena. Takto zpracovaný obraz 

se pomocí receptorů po částech přesune do ústřední nervové soustavy, kde je vnímán 

a zpracován [Miler, 1974, s. 15]. 

Již v 19. století přišli Thomas Young a Hermann von Helmholt s teorií, že oči primátů 

(tedy i lidské oči) vnímají tři základní barvy a navrhli tzv. trichromatický systém vnímání barev. 

V roce 1802 Thomas Young objevil existenci čípků citlivých na tři základní barvy, 

tj. na červenou, zelenou a modrou. V roce 1850 Hermann von Helmholt rozšířil tuto teorii a dal 

vnímání barev do souvislosti s vlnovou délkou světla dopadajícího na sítnici oka. V roce 1861 
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James Clerk Maxwell představil teorii, podle které lze každý obraz složit ze tří dílčích obrazů, 

tzv. výtažků. 

Dnes víme, že sítnice lidského oka obsahuje dvě skupiny fotoreceptorů, a to tyčinky 

(obsahující pigment rhodopsin) a čípky (obsahující tři druhy fotoaktivního pigmentu iodopsin). 

Každé lidské oko v průměru obsahuje 100 až 120 milionů tyčinek, které jsou zodpovědné 

za vnímání jasové složky, a okolo šesti milionů čípků citlivých na barvu. 

Veškeré tyto „senzory“ spoluvytvářejí sítnici oka a veškeré vzniklé vzruchy jsou přenášeny 

pouze jedním miliónem nervových vláken přímo do mozku. Zde panuje velký nepoměr, 

ze kterého vyplývá, že před samotným přenosem dochází k masivní redukci signálu. 

Nejedná se tedy o přenos barevných složek signálu RGB, ale zřejmě jen o signál reprezentující 

jasovou složku a o dva signály zachycující barevnost. S touto teorií přišel již v roce 1878 

Ewald Hering [Tezaur, 2003]. Zde stojí za zmínku podobnost s ukládáním informace 

např. ve formátu JPEG nebo JPEG 2000, kdy se před samotným zpracováním dat signál RGB 

(RGB model) převádí na složky modelu Y'CbCr (Y' je luminance, tj. komponenta jasu, a Cb a Cr 

jsou barevné složky, konkrétně složka Cb  je modrá chrominanční komponenta a složka 

Cr je červená chrominanční komponenta). 

Sítnice lidského oka je citlivá na elektromagnetické vlny o vlnové délce v rozmezí 

od 480 do 780 nm9, které se souhrnně nazývají viditelná oblast elektromagnetického spektra. 

Díky tyčinkám jsme schopni vidět i za šera (jedná se o tzv. skotopické vidění), ovšem hůře 

vnímáme barvy. Pro vnímání barev pomocí čípků je zapotřebí alespoň minimální osvětlení 

(L - svítivost) udávané v kandelách na m2 (cd/m2). 

Tři druhy čípků (společně s tyčinkami) tvoří tzv. trichromatický měřicí systém. 

Spektrální informace je ztracena a pouze tři barvy (červená, zelená a modrá) jsou uchovány. 

Červený senzor je ve skutečnosti oranžový. Maximální citlivost se pohybuje okolo 570 nm 

v případě červené barvy, 540 nm v případě zelené barvy a 440 nm v případě modré barvy. 

Zajímavé je, že v lidské sítnici je okolo 4 % čípků citlivých na barvu modrou, 32 % čípků 

na barvu zelenou a 64 % čípků na barvu červenou. 

Optický systém oka nemá žádnou korekci barvy. Z toho důvodu není nemožné se v jeden 

okamžik zaměřit na tři různé vlnové délky. Překrývající se citlivost zelených a červených 

senzorů znamená, že je systém zaměřen převážně na tento překrývající se rozsah, přičemž 

modrá barva bývá většinou rozostřena, tzv. mimo fokus [Hoffmann, 2011]. 

Dva následující grafy jsou příklady z několika existujících modelů pro citlivost čípků. Tyto a jim 

podobné funkce nelze z podstaty věci měřit přímo, jedná se o matematické interpretace 

experimentů s porovnáváním barev (color matching experiments). 

Citlivost lidského oka mezi 700 nm a 800 nm je velmi nízká, a proto většina diagramů zobrazuje 

křivky v rozsahu od 380 nm do 700 nm [Hoffmann, 2011].  

                                                           
9 Nanometr (nm) je délková jednotka, a to 10−9 neboli 1 miliardtina metru. 
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Graf 1: Test 1 – citlivost čípků lidského oka napříč 
viditelným spektrem 

Graf 2: Test 2 – citlivost čípků lidského oka napříč 
viditelným spektrem 

  

Zdroj: [Hoffmann, 2011] Zdroj: [Hoffmann, 2011] 

Není náhodou, že princip fungování oka se stal vzorem pro konstrukci umělých zařízení, 

která umožňují zobrazovat (přenášet) zrakové informace [Miler, 1974, s. 15]. 

Dnešní doba je zatím poslední fází proměny způsobů vidění a vizuality. Každá doba s sebou 

nese rozdílné prostředí, které spoluvytváří historicky zvláštní a jedinečné způsoby, jimiž jsou 

různá zobrazení svými současníky vnímána a interpretována. Podle Ladislava Kesnera 

k zásadním proměnám v povaze a vnímání vidění a realističtějšího zaznamenávání světa kolem 

nás probíhalo od konce 18. století [Kesner, 2000]. Ovšem podle Davida Hockneyho se takováto 

změna začala odehrávat již mnohem dříve. Své tvrzení staví na základě existujících bádání, 

která doplňuje vlastním výzkumem a pokusy. Posouvá objev a využívání prvních zrcadel 

a později optických čoček, které byly využívány nejen v astronomii, ale též v malířství, 

do počátku 15. století [Hockney, 2001]. 

Během 19. století docházelo k neobyčejnému rozšíření spektra obrazů a vjemů, především 

ve městech. Navíc se dále rozšiřovaly nové optické pomůcky a nástroje (byl vynalezen 

fotografický aparát), jež se stávaly novým zdrojem zábavy a předznamenaly masové rozšíření 

nových forem vizualizace ve 20. století. Prostor moderního města měl na vizuální vnímání vliv 

i na přelomu 19. a 20. století. Prožitek z metropole je výsledkem toku vzájemně na sebe 

navazujících nesourodých dojmů, rychlou kaskádou měnících se obrazů, výrazně rozdílných 

vjemů, které jsou vnímány jediným pohledem. Důležitou roli v proměně městského prostředí 

hrají reklamy, plakáty, billboardy, jejichž rozvoj nastal zejména v návaznosti na umělecký styl 

pop art, a také výkladní skříně obchodů, které spojují vizuální pohled s touhou. 

K výraznému rozmachu nových obrazových technologií došlo s rozvojem fotografie. 

Nové technologie nabídly oku neviděné a netušené vjemy (ptačí perspektivu, makro a mikro 

snímky, fotomontáž, negativní zobrazení aj.). Význam a působení jakéhokoliv obrazu 

jsou s rozvojem nových forem zobrazování nevyhnutelně ovlivňovány mnoha dalšími obrazy 

a vjemy [Kesner, 2000, s. 95-100]. 

V současné době narůstá množství obrazů a zdokonalují se formy a média zobrazení a šíření 

obrazů (můžeme mezi ně řadit fotografii, film i televizi). Zároveň se prudce rozšiřují nové 
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obrazové technologie, především digitální obraz a na něm založená média, a to jak v oblastech 

komunikace, vědy atp., tak v zábavním průmyslu. 

Stroje neslouží již jen k vytváření a přenosu obrazů, ale i k manipulaci s nimi a k jejich 

interpretaci. V nemalé míře proměnily svět kolem nás a jeho vnímání. Digitální obrazy, 

jež nemusí znázorňovat určitý objekt, vytvářejí často smyšlené, umělé vizuální prostory, 

které jsou odlišné i od klasických analogových médií, jako jsou fotografie, film či video. 

Není však pravdou, že by nové obrazové technologie dominovaly naší zkušenosti, ale „digitální 

logika“ mísící různé formy a prvky vjemů a přenosů informací a zpochybňující tradiční řád 

a kontrast obrazu a slova určuje vizuální zkušenost stále větší části populace. Navíc množství 

obrazů (fotografií, filmů atp.) neustále narůstá a v naprosté většině jde o obrazy pohyblivé, 

vnímané v rychlém sledu (film aj.) [Kesner, 2000, s. 100-112]. 

1.4 Dílčí závěr 

Obrazový dokument je v mnoha vyjádření a obměnách nedílnou součástí světa kolem nás. 

V globálním světě se využívání obrazu přímo nabízí, patří totiž ke komunikačním prostředkům 

nezávislým na jazyce. Uvádí se, že 75 % informací, které vnímáme, přichází prostřednictvím 

našeho zraku.  

Lidský vizuální systém se stal v mnoha případech předlohou pro konstrukci technických 

zařízení, která umožňují zobrazovat, snímat a přenášet vizuální informace. Náš vizuální systém, 

který rozděluje zrakový vjem na složku jasu a dva signály zachycující barevnost, se stal inspirací 

například pro kompresní mechanismy grafických formátů nebo pro přenos analogového 

televizního vysílání. Využití tohoto rozkladu umožňuje komprimovat každou z těchto složek 

signálu jiným způsobem a při zachování obrazové kvality dosáhnout velkého kompresního 

zisku. 

Zatímco v 19. století způsobila revoluci ve vnímání okolního světa analogová fotografie, 

v 21. století naše vnímání reality formují digitální fotografie a návazné technologie. 

Současné technické možnosti dovolují vytvářet digitální reprezentace analogových předloh, 

které značně převyšují původní nároky nastavené primárně pro vizuální vjem. Díky narůstající 

citlivosti snímacích čipů a vysokému snímacímu rozlišení je například při dostatečném 

přiblížení možné pozorovat strukturu materiálu a nahlížet do prasklin použitých pigmentů. 

Tím se mění i potenciální využití takto vzniklých digitálních reprezentací. 

Právě z těchto důvodů je při digitalizaci analogových předloh nebo přímo při tvorbě digitálních 

dokumentů nutné volit určité technické kompromisy. Tyto kompromisy nevycházející 

jen z principu a omezení lidského vizuálního systému, ale také z předpokládaného využívání 

takto vzniklých digitálních reprezentací. Technickými kompromisy jsou míněny parametry, 

jako jsou velikost souboru, rozlišení, barevná hloubka, kompresní metoda, kompresní poměr 

atd. O těchto parametrech je podrobněji pojednáno v další části práce. 
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Komprese nebo komprimace dat (data compression, source coding, bit-rate reduction) 

je proces, při kterém se redukuje datový tok (někdy též bitový tok nebo datový proud, 

v angličtině bitstream či codestream) daného souboru dat. Komprese dat je proces kódování, 

při kterém dochází k odstraňování redundantních dat. Cílem je efektivnější reprezentace 

původních dat snížením jejich objemu. Díky tomu dochází k zrychlení přenosu dat, zefektivnění 

načítání a zpracovávání dat, snížení nároků na hardware a úložné kapacity. Dekomprese nebo 

dekomprimace dat (data decompression) je opačný proces než komprese dat. 

Definice/výklad: 

 „Zmenšení velikosti datového souboru nebo proudu tak, aby se ušetřil prostor 

na disku nebo přenosová kapacita. Komprese se provádí pomocí programu nebo 

hardwarového zařízení. Podle použitého algoritmu rozeznáváme kompresi ztrátovou 

a bezeztrátovou. Při použití ztrátové komprese nelze ze zkomprimovaných dat 

zrekonstruovat identickou kopii původní předlohy. Tato metoda nachází uplatnění 

především v oblasti multimédií, kde drobné odchylky kvality od původní předlohy 

nejsou na závadu“ [Celbová, 2003a]. 

2.1 Vymezení pojmu komprese 

Zcela obecně se dá říci, že veškeré kompresní metody dat jsou určeny primárně k zmenšování 

velikostí datových souborů. Jedná se tak o nedílnou součást při práci s digitálními objekty 

a daty obecně. Účinnost komprese se udává pomocí tzv. kompresního poměru: 

 Jedná se o poměr velikosti výsledných dat vzhledem k velikosti původních dat. 

Kompresní poměr se nejčastěji vyjadřuje v poměru (např. 1:2) nebo procentuálně (50 %). 

 Kompresní faktor (f) je převrácenou hodnotou kompresního poměru a udává, 

kolikrát je daný soubor po kompresi menší (např. dvakrát menší). 

Celosvětový nárůst objemu digitálních dat se nutně musí odrážet nejen ve způsobu správy dat, 

ale především ve způsobu jejich dlouhodobého uchování. 

Pro představu, o jakém nárůstu dat je řeč, je níže uvedena aktuální predikce nárůstu objemu 

dat a úložného prostoru ze studie firmy IDC, viz graf 3 (s. 32). 
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Graf 3: Růst objemu dat

10
 a úložného prostoru 

 

Zdroj: [Gantz, 2007] 

Souhrn velmi dobře podložených statistik předkládá organizace Website Optimization ve studii 

Average Web Page Size Septuples Since 2003. Mezi roky 1995 a 2011 nastal 48násobný nárůst 

velikosti webových stránek a též 37násobný nárůst počtu objektů. Novější uvedené statistiky 

za léta 2003 až 2011 uvádějí průměrně sedminásobný nárůst velikosti webových stránek 

a trojnásobný nárůst počtu objektů [Website Optimalization, 2012], viz graf 8 (s. 32). 

Graf 4: Průměrná velikost webové stránky a průměrný počet objektů na stránku 

 

Zdroj: [Website Optimalization, 2012] 

 

Praxe ukazuje narůstající nepoměr mezi dostupnou kapacitou úložišť a celkovým objemem 

vznikajících dat. Tento trend jasně poukazuje na vznikající problém, kterému čelíme a budeme 

                                                           
10

 Původní název grafu je Growth of Information and Storage Trends. V tomto kontextu je spojení growth of Information používáno ve smyslu nárůstu 

objemu dat, nikoliv informací. 
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čelit i v budoucnu. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k cílené selekci dat. Je třeba rozlišit 

data, která chceme dlouhodobě ukládat, a data, která necháme navždy zmizet. 

Nedílnou součástí, způsobů jak cíleně redukovat objem vzniklých digitálních dat, 

je využití vhodné komprese. 

Již zmíněná studie Average Web Page Size Septuples Since 2003 dále předkládá statistiku 

podílu obrazových dat. V roce 2007 91,6 % webových stránek využívalo nějaký druh 

obrazových dat. Studie též uvádí rozložení různých obrazových formátů. Je jasně patrný odklon 

od grafických formátů s horší nebo žádnou formou komprese [Website Optimalization, 2012]. 

V případě paměťových institucí, v nichž v enormních datových objemech vznikají převážně 

rastrové reprezentace analogových dokumentů, je zapotřebí využívat vhodné komprese, 

které nám dokáží zajistit požadovanou kvalitu výsledné reprezentace a zároveň generovat 

technicky zvládnutelné objemy dat. 

Paleta grafických formátů či tzv. kontejnerů je dosti široká, ovšem pro účely paměťových 

institucí vyhovuje pouze malá skupina formátů. Mezi nejznámější z těchto formátů se řadí 

formáty TIFF, JPEG, PNG, PDF, DjVu či JPEG 2000. Musíme si však uvědomit, že díky 

dramatickému vývoji v této oblasti grafické formáty relativně rychle zastarávají, např. výzkumní 

pracovníci z Dánského národního archivu udávají životnost formátů v intervalu od osmi 

do dvaceti let [Kejser, 2011 s. 111]. Právě na základě tohoto trendu vznikají nové metody 

komprese za využití nových kompresních algoritmů. 

2.2 Rozdělení kompresních metod 

Kompresní metody dělíme na dvě základní skupiny, jimiž jsou metody bezeztrátové 

(lossless compression) a metody ztrátové (lossy compression), viz obr. 3 (s. 34). 

2.2.1 Bezeztrátová komprese 

Bezeztrátové kompresní metody zachovávají veškerá vstupní data, viz obr. 3 (s. 34). 

Bezeztrátové kompresní algoritmy by ze své podstaty měly být zároveň matematicky 

bezeztrátové (mathematically lossless) [Lowe, 2009].11    

2.2.2 Ztrátová komprese 

Ztrátové kompresní metody podle předem daného algoritmu vyhodnocují a následně vyřazují 

významově méně hodnotné (redundantní) části datového toku a ponechávají pouze takové 

části, které jsou pro daný případ významově důležité, viz obr. 3 (s. 34). Analogicky z tohoto 

důvodu se dále ztrátové kompresní metody dělí na vizuálně bezeztrátové (visually lossless 

compression), které zpravidla využívají jisté nedokonalosti lidského oka12 a i přes odstranění 

velké části datového toku se takto komprimovaný objekt vizuálně zdá pro pozorovatele 

bez sebemenších zkreslení nebo tzv. artefaktů, a na vizuálně ztrátové (visually lossy 

compression), u nichž je kompresní poměr nastaven tak, že již překračuje hranici vizuálně 

                                                           
11 Bezeztrátovému algoritmu využívaného v rámci grafického formátu JPEG  2000 bylo v minulosti vytýkáno, že se nejedná o matematicky 

bezeztrátový algoritmus, toto tvrzení bylo však vyvráceno. 
12 Bylo zjištěno, že sítnice lidského oka je více citlivá na změnu intenzity světla než na změnu barev. Na tomto zjištění je založen například převod 
do grafického formátu JPEG či JPEG 2000, kde se převádí datový tok z původního barevného modelu RGB (kanály RGB odpovídají barvám subpixelů) 
na barevný model YCbCr (někdy též Y'CbCr). Tato separace pak umožňuje selektivně komprimovat komponenty barev a neovlivňovat přitom 
komponentu jasu.  
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bezztrátové komprese nebo je použit jiný (např. vývojově starší nebo méně výkonný) 

algoritmus, který díky svým nedokonalostem vytváří viditelné artefakty. 

V odborné literatuře se v souvislosti s dlouhodobým uchováním archivních kopií stále častěji 

objevuje termín minimálně ztrátová komprese (minimally lossy compression) [Buckley, 2009; 

Buckley, 2011b]. Termín minimálně ztrátová komprese byl vytvořen na popis ztrátové 

komprese, která je svou minimální vizuální ztrátovostí schopná v naprosté většině nahradit 

ukládání digitálních informací pomocí bezeztrátové komprese a stále splňovat vysoký 

kvalitativní standard [Buckley, 2011c]. 

Obrázek 3: Základní typy kompresí 

 

Zdroj: [Computer Desktop Encyclopedia] 

2.3 Volba druhu komprese 

Volba správného druhu kompresního algoritmu a vhodného stupně komprese 

(tzv. kompresního poměru) je nedílnou součástí úspěšné digitalizace a dlouhodobého uchování 

takto vzniklých dat. V této oblasti nepanuje shoda, dokonce lze přímo říci, že v oblasti existuje 

přímý rozpor. 

2.3.1 Komprese pro archivní kopie 

Existují expertní studie a pojednání o přínosu bezeztrátové komprese v této oblasti. 

Iniciativa pro digitalizaci ve federálních agenturách (Federal Agencies Digitization Initiative, 

FADGI) doporučuje využívat formát TIFF 6.0 bez komprese a v případě formátu JPEG 2000 

využití pouze společně s formátem TIFF 6.0 [Federal Agencies Digitization Initiative, 2009]. 

Například D. Lowe ve své studii A Status Report on JPEG 2000 Implementation for Still Images 

uvádí, že bezeztrátová komprese je „jistější přístup“ k dlouhodobému uložení dat. 

Otázka ovšem zní, zda tento „jistější přístup“ není přeci jen z pohledu dnešních kompresních 

technologií zastaralý a především zda je vůbec ekonomické takto komprimovaná data 

dlouhodobě uchovávat [Lowe, 2009]. 

V současné době je ukládání a spravování stále narůstajícího objemu digitalizovaných 

dokumentů výzvou pro digitalizační projekty všech velikostí. Experti se proto přiklánějí 

k myšlence využívání ztrátové komprese pro archivní kopie, tedy v oblasti dlouhodobého 
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uchování digitalizovaných dokumentů [Library of Congress, 2009], [Buckley, 2011c], 

[Buckley, 2006]. Se shodným doporučením přichází i rozsáhlá studie Page Image Compression 

for Mass Digitization 13  zabývající se porovnáváním a doporučením vhodného modelu 

komprese archivních kopií pro dlouhodobé uložení v prostředí velkých a masových digitalizací 

[Chapman, 2007, s. 37-42]. 

Někteří odborníci zastávají názor, že by bylo na místě uchovávat veškerá data. 

To však z důvodu objemu vyprodukovaných dat není v současnosti možné, viz graf 3 (s. 32). 

Podle Becka je ztrátová komprese „dostatečně dobrá“ a měla by být součástí strategie 

archivářů a kurátorů [Beck, 2010]. 

2.3.2 Komprese pro nearchivní kopie 

Nearchivními kopiemi jsou v tomto kontextu veškeré kopie, které nejsou zamýšleny jako kopie 

archivní nebo jsou deriváty archivních kopií. V prostředí paměťových institucí tedy hovoříme 

o kopiích uživatelských (umístěných na serveru), popřípadě o zpřístupňovacích kopiích 

(umístěných ve zpřístupňující aplikaci a zobrazovaných pomocí tzv. image serveru), z nichž jsou 

uživatelské kopie tvořeny na vyžádání (on-demand). Dále je možné do této kategorie zařadit 

kopie, které se v případě využívání image serveru uchovávají předem definovanou dobu 

ve vyrovnávací paměti (cache), a veškeré jiné kopie (deriváty), které vznikají přímo 

při digitalizaci, formátové migraci, místní migraci, popřípadě jinou formou. 

Všechny tyto vyjmenované kopie jsou v průběhu času mazány a nahrazovány jinými deriváty, 

které vznikají z bezpečně uložených archivních kopií. 

2.3.2.1 Bezeztrátová komprese 

Bezeztrátová komprese pro nearchivní kopie není (až na výjimky, jimiž jsou např. medicínské 

aplikace14) vhodnou volbou. Pro nearchivní kopie je využívána zpravidla komprese ztrátová 

[Dragan, 2009]. 

2.3.2.2 Ztrátová komprese 

Ztrátová komprese pro nearchivní kopie je až na výjimky nejvhodnější volbou. Komprimované 

soubory jsou co do velikosti optimalizovány tak, aby bylo umožněno jejich bezproblémové 

zasílání na dálku s menšími nároky na prostupnost sítě a použité technologie. 

Soubory jsou dále generovány tak, aby struktura datového toku souboru byla optimální 

pro přenos na dálku. Tento bod se týká především souborů ve formátu JPEG 2000, kde vhodná 

optimalizace datového toku podle potřeb využívaného image serveru dokáže značně urychlit 

proces přenosu koncovému uživateli, viz 1.12.2.4 Část 9. - Specifikace pro interaktivní protokol 

klient-server (s. 256). 

2.3.3 Nový pohled na problematiku volby typu komprese 

Podívejme se na tuto problematiku z trochu jiného pohledu – z hlediska typu naskenovaných 

a bezeztrátově komprimovaných dat. V paměťových institucích naprostou většinu skenovaných 

dokumentů tvoří knihy obsahující text a v menší míře nespojitou i spojitou grafiku. 

Z informačního hlediska (konkrétně z hlediska plnotextového vyhledávání) je nejpřínosnější 

                                                           
13 Příprava studie byla koordinována pěti subjekty (California Digital Library, Internet Archive, Harvard University Library a Bibliothèque nationale de France). 
14 V medicínském prostředí je obvykle využíván standard ISO 12052: 2006 [ISO 12052: 2006]. 
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zpřístupnění rozpoznaného textu pomocí OCR (je potřeba brát v potaz cíl daného 

digitalizačního projektu a obsah zpracované sbírky). 

Vezmeme-li premisu, že nejdůležitější částí takto vzniklých a uložených dat je text (popřípadě 

nespojitá i spojitá grafika), jako fakt, dostaneme se k závěru, že pozadí za textem 

a grafikou je pro většinu čtenářů nevýznamové, tj. informačně nedůležité. Takto  nad svými 

zpřístupněnými texty uvažuje například společnost Google Inc., která v projektu GBLP redukuje 

zpracovávaná data tak, že veškerá naskenovaná data jsou automaticky „vyčištěna“ 

tzv. procesem normalizace, kde pozadí je normalizováno na 100% bílou a text na 100% černou 

[University of Michigan, 2013]. Z pohledu ukládání dat se do jisté míry jedná o postradatelnou 

(pro daný účel nevýznamovou) část dat. Tuto část je na základě předložené premisy možné 

vizuálně bezeztrátové komprimovat, čímž se technicky pouze redukuje šum a vizuální 

informace pro čtenáře (popřípadě pro OCR) zůstane naprosto vizuálně nepozměněna. 

Změna se projeví pouze a jen při měření odstupu šumu pomocí metody PSNR 

(peak signal-to-noise ratio). 

Jak již bylo naznačeno, v odborné literatuře se objevuje relativně nový termín minimálně 

ztrátová komprese (minimally lossy compression) [Buckley, 2009; Buckley, 2011b], 

který označuje ztrátovou kompresi s minimální vizuální ztrátovostí. V testech, které provedli 

Rob Buckley z Univerzity v Rochesteru (University of Rochester) a Sean Martin z Britské 

knihovny (British Library) na reálných málo kontrastních datech (low contrast material) 

za využití grafického formátu JPEG 2000 (s vlnkovou kompresí), byl experimentálně odvozen 

kompresní poměr, který mírně variuje okolo hodnoty 1:3,5 až 1:415 [Buckley, 2010, s. 82], 

[Buckley, 2011b]. S. Martin na základě svých experimentů udává, že i při kompresním poměru 

1:4 jsou viditelné drobné artefakty, ale až při desetinásobném zvětšení 

[Buckley, 2011d].  Je nutné říci, že takovéto zvětšení digitální reprezentace není v praxi běžně 

využíváno. 

V současné době je prováděna odborná studie R. Buckleyho a S. Martin na reálných datech 

[Buckley, 2011d]. Ta má za úkol tento empiricky zjištěný údaj ověřit. Studie vychází 

z následující premisy: 

„Dvě digitální reprezentace naskenované ihned po sobě z identické fyzické reprezentace 

na jednom snímacím zařízení (vztahuje se na jakékoli běžně využívané snímací zařízení) 

se při stejném nastavení a zpracování od sebe liší více, než je rozdíl dvou digitálních 

reprezentací vytvořených z jednoho takového skenu za využití bezeztrátové a minimálně 

ztrátové komprese“.  

Pokud se tuto premisu podaří ověřit na reprezentativním vzorku dat a v reálném prostředí, 

výsledkem bude studie, která bude přímo poukazovat na fakt, že v dnešním prostředí masové 

digitalizace nebude z pohledu uchování plnohodnotné informace nutné pro archivní kopie 

využívat bezeztrátovou kompresi. 

Tím by bylo možné bez jakýchkoli pochyb ušetřit místo průměrných 50 % (v případě 

bezeztrátové komprese při konverzi souboru z formátu TIFF do formátu JPEG 2000 

v kompresním poměru 1:2) průměrně 75 %, případně i více (v případě minimálně ztrátové 

                                                           
15 Pro porovnání uveďme kompresní poměr pro bezeztrátovou kompresi u formátu JPEG 2000, ten má v průměru hodnotu 1:2. 
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komprese při konverzi souboru z formátu TIFF do formátu JPEG 2000 v kompresním poměru 

od 1:3,5 do 1:4). 

S mírnou nadsázkou se dá říci, že za použití dnešní snímací techniky je využívání bezeztrátové 

komprese do určité míry mrháním úložnými prostředky. Ztrátová komprese je schopna 

eliminovat přítomnost šumu, který je nejen informačně nevýznamový, ale především značně 

zvyšuje velikost souborů, ve kterých je digitální informace uložena. 

Z těchto důvodů je vždy nutné učinit takové rozhodnutí, aby bylo v souladu s cíli daného 

digitalizačního projektu. Je nutné též vzít v potaz, že volba komprese nepřímo ovlivňuje 

efektivitu OCR, viz kapitola 5.9.1 Vliv komprese na efektivitu OCR (s. 90). 

2.4 Test rekvantizování s diskrétní kosinovou transformací 

V této kapitole je uveden test rekvantizování s využitím diskrétní kosinové transformace (DCT) 

využívané v rámci formátu JPEG/JFIF pro ztrátovou kompresi, více o formátu viz příloha 

1.5 JPEG/JFIF (JPEG File Interchange Format) (s. 216). Rekvantizování (překomprimování) 

již zkomprimovaného obrázku může vést ke zdánlivě nepředvídatelným výsledkům a vzniku 

nežádoucích artefaktů, a to i v případě využití shodného kompresního algoritmu. To ve svém 

experimentu názorně demonstruje H. H. Bauschke se svými kolegy [Bauschke, 2002]. 

Na obrazovou kompresi byl využit volně dostupný software IJG (Independent JPEG Group). 

V tomto softwaru je definována úroveň komprese pomocí tzv. kvalitativní stupnice 

od Q1 (vysoká komprese/špatná vizuální kvalita) do Q100 (nízká komprese/nejlepší vizuální 

kvalita). Využívaná hodnota v běžné praxi se pohybuje okolo hodnoty Q75, která poskytuje 

velmi dobrý poměr mezi vizuální kvalitou a velikostí výsledného souboru. 

2.4.1 Postup 

K testu byl využit testovací obrázek „lena_std.tif“, viz obr. 4 (s. 38). Tento obrázek je běžně 

využíván na testování výkonů kompresních algoritmů. Obrázek vznikl naskenováním původní 

analogové předlohy. Originální obrázek (bez komprese) byl zkomprimován na úroveň Q75. 

Poté byl tento obrázek zkomprimovaný na úroveň Q75 opětovně zkomprimován na úroveň 

Q50 a Q48. Výsledek opětovného komprimování z Q75 na Q50 je viditelný na obr. 6 (s. 38). 

Výsledek opětovného komprimování z úrovně Q75 na úroveň Q48 je viditelný na obr. 11 

(s. 39)[Bauschke, 2002]. 
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Obrázek 4: Zdrojový sken lena_std.tif 
(512 × 512 px, 768 KB) 

 

Zdroj: [The USC-SIPI Image Database] 

   Obrázek 5: Sken bezeztrátově převedený 
do odstínů šedi, Adobe Photoshop CS4 

 

 

Obrázek 6: Výsledek opětovného komprimování 
z úrovně Q75 na úroveň Q50, IJG 

 

Zdroj: [Bauschke, 2002] 

 Obrázek 7: Výsledek opětovného komprimování 
z úrovně Q75 na úroveň Q50, Adobe Photoshop CS4 
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Obrázek 8: Výsledek opětovného komprimování 
z úrovně Q75 na úroveň Q50, IJG 

 
Zdroj: [Bauschke, 2002] 

 

 Obrázek 9: Výsledek opětovného komprimování 
z úrovně Q75 na úroveň Q50, Adobe Photoshop CS4 

 

Obrázek 10: Výsledek opětovného komprimování 
z úrovně Q75 na úroveň Q50, IrfanView 

 

 Obrázek 11: Výsledek opětovného komprimování 
z úrovně Q75 na úroveň Q48, IJG 

 
Zdroj: [Bauschke, 2002] 

 

Obrázek 12: Výsledek opětovného komprimování 
z úrovně Q75 na úroveň Q48, Adobe Photoshop CS4 

 
 

 Obrázek 13: Výsledek opětovného komprimování 
z úrovně Q75 na úroveň Q48, IrfanView 
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Výsledek je překvapující, obrázek komprimovaný z úrovně Q75 na úroveň Q50 je o 19 % menší 

než obrázek s úrovní Q75, ovšem vyznačuje se viditelnými artefakty, tzv. zrnem. Namísto toho 

komprimovaný obrázek z úrovně Q75 na úroveň Q48 je o 37 % menší a vyznačuje se hladšími 

přechody, a tedy vizuálně méně nepříjemnými artefakty [Bauschke, 2002]. 

2.4.2 Ověření 

Tento test je možné opakovat na jakémkoli obrázku fotografické kvality. Jsou zde uvedeny další 

dva testy za využití dvou různých softwarů. 

Na základě tohoto experimentu byl využit profesionální nástroj Adobe Photoshop CS4.
16

 

Obrázek komprimovaný na úroveň Q75 z původního obrázku „lena_std.tif“ (8 863 020 bajtů) 

má velikost (65 292 bajtů). Dále výsledný obr. 7 (s. 38) vznikl opětným komprimováním 

z úrovně Q75 na úroveň Q50 (32 297 bajtů) a obr. 10 (s. 39) vznikl opětným komprimováním 

z úrovně Q75 na úroveň Q48 (31 664 bajtů).  

Jako druhý nástroj byl využit software IrfanView verze 4.27. Obrázek komprimovaný na úroveň 

Q75 z původního obrázku „lena_std.tif“ (8 863 020 bajtů) má velikost 35 542 bajtů, 

dále výsledný obr. 8 (s. 39) má velikost 27 828 bajtů a obr. 11 (s. 39) má velikost 21 490 bajtů. 

2.4.3 Výsledek 

Bauschkeův experiment věnující se problematice rekvantizování (překomprimování) za pomoci 

softwarového nástroje IJG (Independent JPEG Group) byl ověřen za použití dalších dvou často 

využívaných nástrojů pro práci s grafikou. 

Při využití programu IrfanView je možno dosáhnout velmi podobného výsledku 

jako s nástrojem IJG. 

U programu Adobe Photoshop není výsledek tak přesvědčivý, ovšem po hlubší analýze je stále 

viditelný. Důvodem je skutečnost, že Adobe Photoshop je profesionální nástroj orientovaný 

na výstupní kvalitu obrazu, tj. výsledná velikost souborů není hlavním prioritou. 

Viditelné artefakty jsou automaticky eliminovány na nejnižší možnou úroveň. To má za ovšem 

následek vyšší nárok na výpočetní výkon. 

Proto je nutné vždy provést kvalitativní a objemové testy na reálném vzorku zpracovávaných 

dat a za využití softwarových nástrojů, které se budou skutečně v praxi využívat. Díky tomu 

může výsledná kvalita a velikost souborů odpovídat daným požadavkům a danému určení. 

  

                                                           
16 Konkrétně byla využita verze 11.0.1 (11.0.1x20090218 [20090218.r.523 2009/02/18:02:00:00 cutoff; r branch]) X64. 
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2.5 Dílčí závěr  

Globální nárůst objemu digitálních dat se odráží ve způsobu jejich správy a především 

ve způsobu jejich dlouhodobého uchování. Analýzy nasvědčují tomu, že tento vzestupný trend 

bude pokračovat i nadále. Z toho důvodu je nezbytné navyšovat úložné kapacity, uplatňovat 

nepopulární selekci ukládaných dat a v neposlední řadě využívat vhodné kompresní algoritmy.  

V prostředí digitalizace a dlouhodobého uchování digitálních dat nadále přetrvává názor, 

že bezeztrátová komprese je pro účely dlouhodobého uchování dat nejvhodnější. 

Z pohledu formátových migrací se bezeztrátový algoritmus může opravdu jevit jako ideální 

řešení. Hlavním důvodem je skutečnost, že s každou formátovou migrací hrozí riziko vzniku 

obrazových artefaktů. Tu je možné pomocí tzv. rekvantizace demonstrovat i v rámci jednoho 

grafického formátu. Nepředvídatelné výsledky takových migrací jasně dokládají nevhodnost 

použití ztrátové transformace konkrétně diskrétní kosinové transformace formátu JPEG/JFIF 

pro účely dlouhodobého uchování dat. Jedná se o modelovou situaci, která plně neodráží 

zavedenou praxi, ovšem každý grafický formát (respektive algoritmus využívaný v rámci 

grafického formátu) má jiné chování. Obecně se dá říci, že k takovéto postupné degradaci 

v případě využívání ztrátových algoritmů bude vždy v určité míře docházet. 

Naopak z pohledu úložných kapacit se využívání bezeztrátových algoritmů nebo formátů 

bez vnitřní komprese pro účely dlouhodobého ukládání rastrové grafiky jeví jako 

nehospodárné. Jak naznačují experimenty Roba Buckleyho a Seana Martina, 

ztrátový algoritmus formátu JPEG 2000 je možné využívat bez rizika ztráty jakékoli vizuální 

informace a zároveň ušetřit velkou část úložných kapacit, a tedy i finančních nákladů. 

Experimenty vycházejí z poznatku, že běžně využívaná snímací zařízení nejsou schopná vytvořit 

dvě identické digitální reprezentace. Tento rozdíl není vizuálně detekovatelný, protože vzniká 

na úrovni šumu. Tohoto poznatku lze využít jako argument pro bezpečné využívání vhodného 

ztrátového algoritmu, který je schopen eliminovat pouze takto vzniklý šum a  nezpůsobovat 

degradaci informačního obsahu digitální reprezentace. Testy na reálných datech dokazují, 

že tuto podmínku při kompresních poměrech od 1:3,5 do 1:4 splňuje ztrátový algoritmus 

využívaný v rámci grafického formátu JPEG 2000. 

Dalším argumentem proti využívání komplexních kompresních algoritmů (jak ztrátových, 

tak bezeztrátových) je předpoklad, že v případě neexistence funkčního dekodéru by oproti 

formátům bez vnitřní komprese bylo velmi složité naprogramovat nový dekodér. 

Tento argument vychází z nedlouhé historie spravování digitálních dat, kdy pro uložené 

soubory bez podpory zastará aplikace natolik, že ji není možné využívat na současných 

platformách. Příkladem může být grafický formát JTIP (JPEG Tiled Image Pyramid Format), 

který není v současné době již podporován, přestože kdysi byl vyhledávaným formátem 

pro účely ukládání rastrové grafiky v odstupňovaném rozlišení. 



 

 

42 

3. Grafické formáty 

3. Grafické formáty 

Grafický formát stanovuje pravidla a postupy, podle kterých je grafické vyjádření (popřípadě 

související informace) uloženo v souboru nebo přenášeno v datovém toku. Určuje také postupy 

umožňující efektivně organizovat a opětovně obnovovat obrazová data. Dá se obecně říci, 

že v rámci jednoho grafického formátu může být využíváno několik kompresních metod 

a postupů. Naprostá většina grafických formátů je schopna do souboru ukládat nejen 

informace o grafickém vyjádření, ale i další informace, jako jsou např. náhledy obrázku 

(thumbnails), metadata, informace o expozici, citlivosti ISO, datu a čase pořízení 

či GPS souřadnice místa pořízení. 

Definice/výklad: 

 Grafický formát je množina sémantických a syntaktických pravidel pro mapování mezi 
abstraktními informacemi a jejich reprezentací v digitální podobě [Unified Digital 
Format Registry]. 

 Vnitřní struktura dat, s níž pracuje příslušná aplikace a v níž jsou data ukládána 
na paměťové médium a načítána do operační paměti [Balvínová, 2003]. 

3.1 Vymezení pojmu grafický formát 

V současné době existuje celá řada grafických formátů. Některé jsou nasazovány masově, 

jiné jsou buď již nepoužívané, nebo se jejich celkový podíl na trhu zmenšuje. 

Životnost  (lifespan, někdy též life expectancy) grafických formátů je tak značně 

nepředvídatelná. Zejména v oblasti dlouhodobé ochrany digitálních dat je ovšem právě 

životnost formátů cíleně monitorována a dokumentována. Například v odborném článku 

Cost Aspects of Ingest and Normalization od pracovníků z Dánského národního archivu 

je udávána životnost formátů v intervalu od osmi do dvaceti let [Kejser, 2011 s. 111]. 

S touto problematikou je též spjata tzv. technologická změna (technology change). 

Délka technologické změny není ovšem jasně stanovena. V 90. letech se hovořilo o časovém 

intervalu od dvou do pěti let. V současné době je běžně udáván časový horizont osmnácti 

měsíců a dále se zkracuje [Chen, 2007]. 

Životnost digitálních dat obecně ovlivňuje mnoho dalších faktorů. Způsoby, pomocí kterých 

je možné tyto faktory minimalizovat, uvádí pracovní skupina NDSA Infrastructure Working 

Group ve své studii Assessing and Mitigating BitLevel Preservation Risks [Evans, 2012]. 

Celou problematiku rozděluje do tří podskupin, jimiž jsou lokální úložiště (local storage), 

replikace (replication) a verifikace (verification).  V případě lokálních úložišť hrají důležitou roli 

fyzická média, hardware a prostředí, dále formáty, formátové transformace (komprese, 

dekomprese a šifrování) a souborové systémy (transformace, deduplikace a redundance). 

V případě replikace jsou pak klíčovými aspekty diverzifikace a počet kopií. Verifikace zahrnuje 

tři podoblasti, a to stabilitu, revize a opravy. 

V této práci se omezíme pouze na grafické formáty využívané v oblasti digitalizace, digitální 

fotografie a krátkodobé a dlouhodobé ochrany digitálních dat. Největší pozornost je věnována 

rastrovým (někdy též bitmapovým) grafickým formátům a formátu PDF jako klíčovém zástupci 

metaformátů využívaných při digitalizaci a pro zpřístupňování a dlouhodobé uchování 

digitálních dat. Detailní rozbor vybraných formátů je uveden v rozsáhlé příloze 1. Vybrané 

grafické formáty (s. 201).  
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3.2 Rozdělení grafických formátů 

Grafické formáty je možné členit podle různých kritérií. V této práci jsou využita čtyři kritéria, 

a to způsob uložení grafických dat, vnitřní komprese, způsob rozvrstvení dat a zachování 

informace (ve vztahu ke komprimovaným datům). 

3.2.1 Formáty podle způsobu uložení grafických dat 

Grafické formáty je možné rozdělit na formáty rastrové, formáty vektorové a metaformáty. 

Rastrové (bitmapové) formáty jsou formáty, v nichž jsou data uložena do matic tvořených 
pixely. Mezi nejznámější rastrové formáty patří: 

 BMP (Bit Mapped Picture) (s. 210), 
 FITS (Flexible Image Transport System) (s. 201), 
 JPEG (Joint Photographic Experts Group) (s. 216), 
 TIFF (Tag Image File Format) (s. 206) 17. 

Vektorové formáty jsou formáty, v rámci kterých jsou zaznamenávány posloupnosti objektů 
nebo příkazů a které využívají tzv. škálování. Mezi nejznámější vektorové formáty patří: 

 SVG (Scalable Vector Graphics)18, 
 CDR (CorelDraw File Format), 
 DXF (Drawing Interchange File Format), 
 HPGL (Hewlett-Packard Graphics Language)19, 
 PCL (Printer Command Language)20, 
 SLD (Slide)21. 

Metaformáty jsou formáty umožňující sloučení textu, vektorové a rastrové grafiky v rámci 
jednoho datového toku souboru. Mezi nejznámější metaformáty patří: 

 PS (PostScript) a EPS (Encapsulated PostScript), 
 PDF (Portable Document Format) (s. 221), 
 EMF (Enhanced Windows Metafile), 
 WMF (Widows Metafile), 
 CGM (Computer Graphics Metafile), 
 OFF (Object File Format)22, 
 NFF (Neutral File Format)23, 
 STL (Stereolithography)24, 
 DXF (Drawing Interchange File Format)25, 
 VRML (Virtual Reality Modeling Language)26. 

3.2.2 Formáty podle vnitřní komprese 

Grafické formáty je možné rozdělit též na formáty nevyužívající kompresní algoritmus 
a na formáty využívající kompresní algoritmus. 

                                                           
17 Specifikace formátu TIFF umožňuje jako doplněk k rastrové grafice i práci s vektory. 
18 Změna parametrů pomocí je realizována pomocí skriptovacího jazyka. 
19 Tento formát (resp. jazyk) je využíván plottery. 
20

 Tento formát (resp. jazyk) je využíván jako tiskový protokol u neprofesionálních laserových tiskáren nepodporujících PostScript. Formát byl 
představen již v roce 1984. 
21

 Tento formát podporuje pouze úsečky. 
22

 Tento formát je využíván pro popis 3D objektů a scén. 
23 Tento formát je využíván pro popis 3D objektů a scén. 
24

 Tento formát je využíván pro popis 3D objektů a scén. 
25 Tento formát je využíván pro vkládání 2D a 3D objektů a scén. 
26 Tento formát je využíván pro vkládání 2D a 3D objektů a scén. 
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Formáty nevyužívajícími kompresní algoritmus jsou například: 

 BMP (Bit Mapped Picture) (s. 210),  

 FITS (Flexible Image Transport System) (s. 201), 
 TIFF (Tag Image File Format) (s. 206), 
 RAW (s. 265)27. 

Formáty využívajícími kompresní algoritmus jsou například: 

 GIF (Graphics Interchange Format) (s. 213), 
 JPEG (Joint Photographic Experts Group) (s. 216), 
 JPEG 2000 (Joint Photographic Experts Group) (s. 250). 

3.2.3 Formáty podle způsobu rozvrstvení dat 

Podle způsobu rozvrstvení dat lze grafické formáty rozdělit na jednovrstvé a vícevrstvé.  

Jako jednovrstvé (one layer) formáty jsou označovány formáty, které ukládají data pouze 
v jedné obrazové vrstvě. Patří mezi ně např. BMP, JPEG a GIF. 

Jako vícevrstvé (layered) formáty jsou označovány formáty, které ukládají data ve více 
vrstvách. Speciálním druhem těchto formátů jsou formáty umožňující ukládání tzv. pyramidové 
posloupnosti, viz 1.2.3 Vrstvy obrazu formátu (s. 207). Jsou jimi například formáty JTIP, MPO 
a JPS. Mezi ostatní vícevrstvé formáty se řadí např. PDF, DjVu, JPEG 2000, PSD a FITS. 

3.2.4 Formáty podle zachování informace (ve vztahu ke komprimovaným datům) 

Podle způsobu zachování informace (ve vztahu ke komprimovaným datům) rozlišujeme 
formáty bezeztrátové a formáty ztrátové.  

Bezeztrátové (lossless, reversible) formáty jsou formáty, které využívají algoritmus schopný 

komprimovat vstupní data tak, že nedochází k žádné ztrátě vstupních dat, více viz obr. 3 (s. 34) 

a kapitola 2.2.1 Bezeztrátová komprese (s. 33). Například se jedná o: 

 diskrétní vlnkovou transformaci JPEG 2000 (CDF 9/7) ve formátu JPEG 2000, 

 prediktivní transformaci DPCM (diferenciální pulzně kosinovou modulaci) a VLC 

(kódování s proměnou délkou) ve formátu JPEG-LS, 

 algoritmus LZW (Lempel-Ziv-Welch) ve formátech TIFF a GIF, 

 algoritmus RLE (run-length encoding) ve formátu BMP. 

Ztrátové (lossy, irreversible) formáty jsou formáty, které využívají algoritmus schopný 

komprimovat vstupní data tak, že vždy dochází k předem určené ztrátě vstupních dat. 

Výsledná vizuální kvalita je dána zvoleným stupněm komprese, která může být buď vizuálně 

bezeztrátová, nebo vizuálně ztrátová, více viz obr. 3 (s. 34) a kapitola 2.2.2 Ztrátová komprese 

(s. 33). Například se jedná o: 

 diskrétní vlnkovou transformaci JPEG 2000 (CDF 9/7, CDF 5/3) ve formátu JPEG 2000, 

 diskrétní kosinovou transformaci (sekvenční, progresivní, hierarchickou) ve formátu JPEG, 

 intra frame kódování VP8 video ve formátu WebP28. 

                                                           
27

 Existuje i verze formátu s kompresí. 
28 Existuje i verze formátu s kompresí. 
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3.3 Odolnost grafických formátů proti chybám 

Odolnost (error resilience, zastarale též ruggedness) udává míru resistence vůči chybám 

v rámci daného formátu. Ta odráží schopnost reagovat na chyby v reálném prostředí, 

tedy určuje spolehlivost formátu.  

Definice/výklad: 

 Odolnost nebo též robustnost (robustness) u grafických formátů znamená odolnost 

formátu vůči vnějším vlivům, chybám (např. bitrotu). Čím je míra robustnosti formátu 

vyšší, tím je daný grafický formát odolnější proti poškození nebo úplné ztrátě uložené 

informace. 

Využívané formáty mají různou odolnost proti chybám. Poškození působením tzv. bitrotu 

je nevyhnutelné a bude k němu vždy v určitém měřítku docházet. Jediný způsob, jak tomuto 

poškození lze předcházet a eliminovat ho na nejmenší možnou úroveň, je využívání kontrolních 

mechanismů a kontrolních součtů již v rámci samotného souboru formátu či nad jeho rámec.  

Běžně využívaný grafický formát JPEG je na poškození extrémně citlivý. Jeho nízkou odolnost 

již na úrovni poškození jednoho bitu potvrzuje i studie Error resilience lossless compression 

based on Binary RLE [Guyon, 2012, s. 41]. Vyšší odolností se vyznačuje formát TIFF bez vnitřní 

komprese. Ještě vyšší odolnost je charakteristická pro formát JPEG 2000 [Buonora, 2008]. 

Tato odolnost je objektivně měřitelná, viz obr. 14 (s. 45). Odolnost formátu JPEG 2000 vychází 

z vnitřní architektury formátu sestávající se z tzv. boxů a superboxů.  

Obrázek 14: Výsledek testu odolnosti proti chybám vzniklých v datovém toku souborů (parametry testovaného 
obrázku: 24 bitů, RGB, 768 × 512 px, 1 153 KB, kompresní poměr 1:20) 

 

Zdroj: [Buonora, 2008] 
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3.3.1 Příklady poškození souborů ve formátu JPEG z praxe 

Příklady různých chyb, které mohou nastat u digitálních informací uložených v grafickém formátu 

JPEG v procesu vytváření a správy, jsou vybrány z produkční linky NK ČR v Hostivaři pracující 

na projektu Kramerius, viz obr. 15 (s. 47), obr. 16 (s. 48), obr. 17 (s. 49) a obr. 18 (s. 50). 

3.3.1.1 Poškození souborů bez viditelných vizuálních poškození 

Vizuální stránka souboru 044b483.jpg, viz obr. 14 (s. 45), je nepoškozená, v průběhu testovací 

validace souboru pomocí validátoru Jhove I nebyly detekovány žádné chyby a soubor byl 

označen jako validní (well-formed). Chyba byla detekována až při spuštění OCR, které nebylo 

schopné tento soubor zpracovat. 

Bližší analýza neukázala důvod nefunkčnosti tohoto souboru. K této chybě s největší 

pravděpodobností došlo z důvodu poškození hlavičky souboru působením tzv. bitrotu. 

Dá se tedy usuzovat, že chyba nebyla procesního charakteru. 

Tuto chybu není možné detekovat běžnými nástroji, k její detekci došlo až náhodně v procesu 

OCR. Chybu v souboru je možné opravit nastavením libovolné obrazové modifikace (doostření, 

zesvětlení, převod do jiného barevného módu apod.) a následným uložením do jiného nebo 

stejného formátu [Melichar, 2011]. 

Jako procesně nejlepší řešení se jeví přeuložení do bezeztrátového formátu, 

např. do grafického formátu PNG, a poté opětovné převedení do formátu JPEG (ve stejné 

obrazové kvalitě) z důvodu zachování formátové homogenity na úložišti. Tímto krokem 

se veškerá digitální data znovu přepíší v korektním sledu a přepíše se i původní hlavička. 

Tím vznikne validní soubor, na kterém je  možné bez jakýchkoli problémů provést OCR. 
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Obrázek 15: Poškozený soubor detekovaný na digitalizačním pracovišti NK ČR v Hostivaři (systémové označení 
souboru je 044b483.jpg), IrfanView ver. 4.27 (se zobrazením vlastností obrázku) 
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3.3.1.2 Poškození vizuálního obsahu souboru 

Některé soubory v úložišti NK ČR byly pracovníky detekovány a nahlášeny jako vizuálně 

poškozené. Uveďme alespoň dva příklady - soubor 1047600238.jpg, viz obr. 17 (s. 49), a soubor 

1047600444.jpg, viz obr. 18 (s. 50). Pro rychlejší orientaci je na těchto obrázcích část vizuálního 

zkreslení přiblížena a označena červeně. 

V průběhu testovací validace dalších souborů pomocí validátoru Jhove I byly detekovány 

chyby. Tyto soubory nebyly validní (non-well-formed). Bližší analýza nástroji IrfanView 

a ImageMagick neprokázala vizuální poškození souborů. K této chybě s největší 

pravděpodobností došlo kvůli poškození hlavičky souboru působením tzv. bitrotu nebo 

při nekorektní formátové migraci způsobené chybou v migračním nástroji. Tato chyba může 

být považována za chybu procesní. 

Při otevření souboru s názvem 1047600238.jpg v programu Adobe Photoshop verze 11.0.1x64 

program nehlásí žádné chyby. Při otevření druhého souboru 1047600444.jpg týž program 

zobrazuje oznámení o poškození souboru, které upozorňuje na možné zkrácení 

či nekompletnost tohoto obrázku, viz obr. 16 (s. 48). 

Jako procesně nejlepší řešení se jeví přeuložení do bezeztrátového formátu, 

např. do grafického formátu PNG, provedení veškerých obrazových úprav (např. vyrovnání 

posunů v horizontální ose a korekce barevných anomálií) a poté opětovné převedení 

do formátu JPEG (ve stejné obrazové kvalitě) z důvodu zachování formátové homogenity 

na úložišti. Tímto krokem se veškerá digitální data znovu přepíší v korektním sledu a přepíše 

se i původní hlavička. Tím vznikne validní soubor, na kterém je možné bez jakýchkoli problémů 

provést OCR. 

Obrázek 16: Oznámení o poškození souboru 1047600444.jpg, Adobe Photoshop CS4 
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Obrázek 17: Vizuálně poškozený soubor 1047600238.jpg detekovaný na digitalizačním pracovišti NK ČR 
v Hostivaři (část vizuálního zkreslení je přiblížena a označena červeně) 
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Obrázek 18: Vizuálně poškozený soubor 1047600444.jpg detekovaný na digitalizačním pracovišti NK ČR 
v Hostivaři (část vizuálního zkreslení je přiblížena a označena červeně) 
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3.4 Shrnutí klíčových atributů vybraných grafických formátů 

V následujícím shrnutí klíčových atributů je uveden kompletní výčet grafických formátů 

a datových kontejnerů, které jsou podrobně představeny a analyzovány v příloze 1. Vybrané 

grafické formáty (s. 199). Pro zdůraznění neustálého vývoje v oblasti grafických formátů jsou 

vybrané formáty řazeny podle data svého oficiálního představení. Výčet začíná formátem FITS, 

jedním z vývojově nejstarších grafických formátů, který byl představen již v roce 1981, a končí 

formátem WebP představeným v roce 2010 společností Google Inc. Specifické postavení mezi 

formáty má formát RAW, který nemá svou vlastní specifikaci. Jedná se o souhrn proprietárních 

kontejnerů od různých producentů hardwaru na minimálně zpracovaná data ukládaná přímo 

ze záznamového senzoru. Souhrn klíčových atributů vybraných grafických formátů je k dispozici 

v tab. 150). 

Tabulka 1: Porovnání technických parametrů grafických formátů 

 
FITS TIFF BMP GIF JPEG PDF PNG DjVu PSD JBIG 

JPEG 
2000 

RAW WebP 

Uvedení 1981 1986 1986 1987 1992 1993 1995 1998 1990 2000 2000 2001  2010 

Použití
29

 
F 
G 

F 
G 

F 
G 

G F 
F 
G 

T (MRC) 

F 
G 

F 
G 

T (MRC) 

F 
G 

T (vektor) 

G 
T 

F 
G 

T (MRC) 
F 

F 
G 

Zpřístupnění ne ne ne ano ano ano ne ano ne ne 
ano 

(image 
server) 

ne ano 

Dlouhodobé uložení ano ano 
ano 

(zřídka) 
ne 

ano 
(odklon) 

ano 
(PDF/A) 

ano ne ne ne ano ne ne 

Více stran v 
souboru 

ano ano ne ne ne ano ne ano ne ne ano ne ne 

Ztrátová komprese ano ano ne ne ano ano ne ano ne 
ano 

(JBIG1) 
ano ne ano 

Bezeztrátová 
komprese 

ano ano ano ano ne ano ano ne ano 
ano 

(JBIG2) 
ano ano[30] ano 

Bitů na kanál/RGB 

N
en

í o
m
ezen

a 

8 
16 
/ 

48 
(RGB) 

8 
/ 

32 
(RGB) 

ne 
/ 
 

(paleta) 

8 
12 
/ 

24 (RGB) 

8 PDF 1.4 
16 

PDF 1.7 
/ 

48 
(RGB) 

8 
16 
/ 

64 
(RGB) 

8 
/ 

24 
(RGB) 

1 
8 

16 
/ 

64 
(RGB) 

1 
/ 
1 

(Gray) 

8 
16 
/ 

48 
(RGB) 

12 
14 
16 
/ 

48 
(RGB) 

8 
/ 

24 (RGB) 

Paleta barev ne ne ne ano ne 
ano 

(vrstvy) 
ano 

ano 
(vrstvy) 

ano 
(vrstvy) 

ano 
ano 

(vrstvy) 
ne ne 

Exif ne ano ne ne ano ne ne ne ano ne ano ne[31] ne 

Animace ne ne ne 
ano

[32]
 

ne 
ne ano ne ne ano ne 

ano
[33]

 
ne 

ne ano 

Průhlednost ne ano ano ano[34] ne ne ano ano ne ano ne ano ne ano 

Profil ICC ne ano ne ne ano ano ano ne ano ne ano ne
[35]

 ano
 

ISO ne ano ne ne ano ano ano ne ne 
ano 

(JBIG2) 
ano ne ne 

Podrobnosti viz s. 201 s. 206 s. 210 s. 213 s. 216 s. 221, 228 s. 234 s. 237 s. 244 s. 247 s. 250 s. 265 s. 270 

Zdroj: [Zpracování obrazu]  

                                                           
29 Pro přehlednost byly použity zkratky F (fotografie), G (grafika), T (text). 
30

 Někteří výrobci v souboru RAW používají bezeztrátovou kompresi. 
31

 Formát RAW neuchovává data ve formátu Exif, na základě dat uložených v souboru je však možné je vygenerovat. 
32 Verze 87a formátu GIF nepodporuje animace, novější verze 89a formátu GIF již ano. 
33

 Animace jsou podporovány formátem souboru JPM pro složené obrazy, který je definován v 6. části standardu JPEG 2000. 
34 Verze 87a formátu GIF nepodporuje průhlednost, novější verze 89a formátu GIF již ano. 
35 Formát RAW neuchovává profil ICC, na základě dat uložených v souboru je však možné jej vygenerovat. 
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3.5 Grafické formáty pro archivaci 

Definice/výklad: 

 Dlouhodobým uchováním digitálních dokumentů (long-term digital preservation) 
je míněn nepřetržitý přístup k dokumentům v digitální podobě nebo alespoň 
k informacím v nich obsaženým na dobu neurčitou [Preservation Management 
of Digital Materials…]. 

 Střednědobým uchováním digitálních dokumentů (medium-term preservation) je míněn 
nepřetržitý přístup k dokumentům v digitální podobě s ohledem na změny v technologiích 
pro stanovenou dobu, ovšem ne na dobu neurčitou, ale dobu určitou [Preservation 
Management of Digital Materials…]. 

 Krátkodobým uchováním digitálních dokumentů (short-term digital preservation) 
je míněn přístup k dokumentům v digitální podobě po stanovenou dobu, po kterou 
se předpokládá, že bude dokument využíván. Tato doba nepřesahuje horizont blízké 
budoucnosti a nepočítá s technologickou změnou v použité technologii [Preservation 
Management of Digital Materials…]. 

3.5.1 Vymezení oblasti 

Díky narůstajícímu množství dat je kladen velký důraz na dlouhodobé a bezpečné uchování 

dokumentů v digitální podobě. Tento trend bude v budoucnu nadále pokračovat, a to nejen 

díky masové digitalizaci, ale především díky dokumentům, které vznikají přímo v digitální 

podobě (born digital materials). 

Volba formátu ke střednědobému či dlouhodobému uchování obrazových dat není zcela 

přímočará. Obecně se dá hovořit o formátu, ze kterého v případě zastarání je možné vytvořit 

novou nepozměněnou reprezentaci a převést ji do jiného (nového) grafického formátu. 

Krátkodobé, střednědobé ani dlouhodobé uchování obrazových dat či dokumentů nejsou 

přesně časové ohraničeny. Určitým vodítkem mohou být výsledky průzkumu neziskové 

společnosti AIIM z roku 2009, viz graf 5 (s. 53). Autor a spoluautor klíčových dokumentů 

UNESCO Ray Edmondson používá v kontextu dlouhodobého uchovávání kulturního bohatství 

termín permanentní (permanent), kterému přisuzuje časový rámec jedné miliardy let 

(podle vědců bude za tuto dobu planeta Země pohlcena Sluncem). Zamýšlí se nad tím, 

že pokud nebudeme schopni kolonizovat jiné planety, bude před touto nevyhnutelnou 

katastrofou již lidská civilizace vymýcena společně s kulturním bohatstvím i UNESCO 

[Edmondson, 2009, snímek 4]. Zajištění permanentního přístupu (permanent accessibility) 

k uloženým dokumentům považuje R. Edmondson za základní podmínku jejich dlouhodobého 

uchování [Edmondson, 2009]. 

Je nutné si uvědomit, že v oblasti uchování dat má každé odvětví lidské činnosti jiná očekávání 

a především jiné potřeby. Nejčastěji jsou data archivována krátkodobě. Na grafické formáty 

pro krátkodobou archivaci můžeme také nahlížet jako na formáty vhodné nebo přímo určené 

ke zpřístupnění, přičemž jednou z jejich důležitých vlastností je nativní podpora webových 

prohlížečů. V našem kontextu se jedná nejčastěji o uživatelské kopie vzniklé z archivních kopií. 

Formáty využívané pro účely zpřístupnění jsou tedy takové formáty, které jsou nejlépe vhodné 

pro rychlé a bezproblémové doručování obrazových nebo textových informací uživateli. 

Ovšem v odvětvích, která vyžadují dlouhodobější uchování dokumentů nebo dokonce mají 

ze zákona nařízeno dokumenty uchovávat po určitou dobu, je situace komplikovanější. 
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Do této poslední skupiny můžeme zahrnout firemní dokumenty (doba uchování se pohybuje 

od deseti do padesáti let), bankovní sektor (doba uchování dokumentů je obvykle dvacet let, 

resp. odpovídá době aktivního vztahu klienta k bance), letecký průmysl (doba uchování 

dokumentů se pohybuje od deseti do dvaceti let), nukleární sektor (dokumenty se uchovávají 

deset až sto let v závislosti na životnosti elektrárny a na skladování radioaktivního odpadu) 

a v neposlední řadě archivy a knihovny (dokumenty jsou často uchovávány navždy) 

[Zellmann, 2012]. 

Graf 5: Procento organizací disponujících dokumenty, které je potřebné uchovat po uvedenou dobu 

 

Zdroj: [Miles, 2009, s. 18] 

Hlavním kritériem při volbě daného formátu by měla být vhodnost formátů pro dlouhodobé 

uchování. Názory na vhodnost formátu pro dlouhodobé uchování se různí napříč celým 

spektrem odborné veřejnosti, ale přesto zde vznikl jakýsi úzus a byla formulována jistá 

doporučení. 

Ze studie postavené na velmi dobře rozpracované metodologii Národní knihovny Nizozemska 

[Gillesse, 2008] vyplývá, že formát PDF/A-1 je pro dlouhodobé uchování vhodnější než formát 

MS Word 97-2003. 

Přestože je formát PDF/A v praxi velmi rozšířený, na jeho využívání existují různé názory. 

Některými autory není považován za vhodný pro dlouhodobé uchování. Jedním z hlavních 

argumentů proti jeho použití je fakt, že nepodporuje stejnou editovatelnost, jakou mají 

například tzv. datové sety (datasets) [Gillesse, 2008]. 
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3.5.1.1 Hodnocení formátů z hlediska dlouhodobého uchování 

Ve studii Národní knihovny Nizozemska je využita metodika vyvinutá k hodnocení formátů 
z hlediska jejich vhodnosti formátů dlouhodobé uchování. 

Parametry pro hodnocení formátů jsou převzaty z projektu Evaluating File Formats 
for Long-term Preservation [Rog, 2008], viz tab. 2 (s. 54). 

Tabulka 2: Vlastnosti formátů z hlediska dlouhodobého uchování 

otevřenost 
(openness) 

standardizace (standardization) 

omezení týkající se interpretace formátu (restrictions on the interpretation of the file format) 

implementace 
(adoption) 

využití ve světě (worldwide usage) 

využívání v oblastech kulturního dědictví jako archivní formát (usage in the cultural heritage sector as archival format)  

komplexita 
(complexity) 

čitelnost lidskými smysly (human readability) 

komprese (compression) 

různé další funkce (variety of features) 

mechanismus ochrany 
(digital rights 
management, DRM) 

ochrana heslem (password protection) 

ochrana proti kopírování (copy protection) 

digitální podpis (digital signature) 

ochrana proti tisku (printing protection) 

ochrana proti extrakci obsahu (content extraction protection) 

dokumentace 
(self-documentation) 

metadata (metadata) 

technický popis vloženého formátu (technical description of embedded format) 

odolnost proti chybám 
(robustness) 

formát by měl být odolný proti jednobodovému selhání (format should be robust against single point of failure) 

podpora detekce poškození souborů (support for file corruption detection) 

zpětná kompatibilita (backward compatibility) 

budoucí kompatibilita (forward compatibility) 

závislosti 
(dependencies) 

nezávislost na hardwaru (not dependent on specific hardware) 

nezávislost na operačním systému (not dependent on specific operating systems) 

nezávislost na určitém softwaru (not dependent on one specific reader) 

nezávislé na externích zdrojích (not dependent on other external resources) 

Zdroj: [Rog, 2008] 

3.5.2 Doporučení pro formáty pro dlouhodobou archivaci 

Tato komplexní doporučení vznikla s cílem pomoci administrativním pracovníkům floridských 
vysokých škol v USA vypracovat přesné pokyny pro přípravu a vkládání souborů do Floridského 
digitálního archivu, jsou však využívána i mimo tento archiv [Florida Virtual Campus, 2012b]. 

V těchto doporučeních jsou formáty rozděleny do tří skupin podle úrovně spolehlivosti, 
existují formáty s vysokou úrovní spolehlivosti, formáty se střední úrovní spolehlivosti 
a formáty s nízkou úrovní spolehlivosti. 

Formáty s vysokou úrovní spolehlivosti se nejlépe hodí pro dlouhodobé uchování 
včetně případné formátové migrace. Platí pro ně následující pravidla: 

 specifikace a veškeré údaje jsou veřejně dostupné, 
 data jsou nekomprimovaná nebo používají bezeztrátovou kompresi, 
 formát je neproprietární, 
 formát dodržuje publikované mezinárodní standardy. 

 
Formáty se střední úrovní spolehlivosti jsou potenciálními kandidáty pro formátovou migraci, 
i když nemají všechny vlastnosti formátů s vysokou úrovní spolehlivosti. Migrace může 
proběhnout bez problémů. 
 
Formáty s nízkou úrovní spolehlivosti jsou nevhodné pro dlouhodobé uchování 
prostřednictvím formátové migrace. Platí pro ně následující pravidla: 

 specifikace a veškeré údaje nejsou veřejně dostupné, 
 data jsou komprimována ztrátově, 
 formát je proprietární, 
 formát nedodržuje žádný (tj. ani mezinárodní) standard. 
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Jsou zde zástupci celého spektra formátů pro ukládání různých digitálních reprezentací, 
ať se jedná o text, rastrové obrázky, vektorovou grafiku, audio, video, tabulky, virtuální realitu, 
počítačové programy či prezentace.  

Pro účely této práce se omezíme pouze na výčet formátů určených pro ukládání rastrové, 
obrazové, textové a audiovizuální informace. Údaje pro ukládání rastrových reprezentací byly 
převzaty z databáze FDA File Preservation Strategies by Format [Florida Virtual Campus, 2012a, 
s. 179] a údaje o ukládání videí byly převzaty též z FDA File Preservation Strategies by Format 
[Florida Virtual Campus, 2012a, s. 180] 

3.5.2.1 Formáty pro ukládání rastrové obrazové informace 

Formáty pro ukládání rastrové obrazové informace jsou v tab. 3 (s. 55) rozděleny podle 
spolehlivosti. 

Tabulka 3: Formáty pro ukládání rastrové obrazové informace 

Vysoká úroveň spolehlivosti 
(high confidence level) 

Střední úroveň spolehlivosti 
(medium confidence level) 

Nízká úroveň spolehlivosti 
(low confidence level) 

TIFF (tif, tiff) 
(bezeztrátový), 
viz (s. 206) 

31. 1. 2003 BMP (bmp), viz (s. 210) červen 2006 MrSID (sid), viz (s. 237) neuvedeno 

JPEG 2000 (jp2) 
(bezeztrátový), 
viz (s. 250) 

7. 11. 2005 
JPEG/JFIF (jpg, jpeg),  
viz (s. 216) 

22. 12. 2003 
TIFF (tif, tiff)  
(in Planar format), viz (s. 206) 

neuvedeno 

PNG (png), 
viz (s. 234) 

červen 2006 
JPEG 2000 (jp2) 
(ztrátový), viz (s. 250) 

7. 11. 2005 FlashPix (fpx) neuvedeno 

 

TIFF (tif, tiff) 
(komprimovaný), 
viz (s. 206) 

31. 1. 2003 Adobe PhotoShop (psd), viz (s. 244)  neuvedeno 

GIF (gif), viz (s. 213) červen 2006 RAW, viz (s. 265) neuvedeno 

DNG (dng), viz (s. 265) neuvedeno 
JPEG 2000 (jpf, jpx) 
část 2 ISO/IED 15444-2, viz (s. 250) 

1. 12. 2005 

WebP (webp) 
viz (s. 270) 

neuvedeno PBM (pgm), viz (s. 210) červen 2006 

 

PGM (pgm), viz (s. 210) červen 2006 

PPM (pgm), viz (s. 210) červen 2006 

Kodak FlashPix (fpx) neuvedeno 

a další formáty 

Zdroj: [Florida Virtual Campus, 2012a] 

3.5.2.2 Formáty pro ukládání textové informace 

Formáty pro ukládání textové informace jsou v tab. 4 (s. 55) rozděleny podle spolehlivosti. 

Tabulka 4: Formáty pro ukládání textové informace 
Vysoká úroveň spolehlivosti 

(high confidence level) 
Střední úroveň spolehlivosti 
(medium confidence level) 

Nízká úroveň spolehlivosti 
(low confidence level) 

Text (txt), (kódování: US-ASCII, 
UFT-8, UTF-16, s BOM) 

19. 3 2003 Kaskádové styly (css) neuvedeno 
PDF (pdf), (šifrovaný), 
viz (s. 221) 

31. 3. 2008 

PDF/A-1 (pdf) 
(ISO 19005-1), viz (s. 228) 

neuvedeno DTD (dtd) 
červen 
2006 

Microsoft Word Format 
(doc) 

červen 2006 

PDF/A-2 (pdf) 
(ISO 19005-2:2011), viz (s. 228) 

neuvedeno 
 Text (txt) 
(ISO 8859-1 kódování) 

19. 3 2003 Word Perfect (wpd) neuvedeno 

XML (XSD/XSL/XHTML atd.) 
(zahrnuté nebo přístupné znaky 
kódování a šablony) 

9. 6. 2003 
PDF (pdf) 
vložené fonty, viz (s. 221) 

31. 3. 2008 DVI (dvi) neuvedeno 

 

Rich Text Format 1.x (rtf) neuvedeno 
LaTex (tex) 
(nezávislý na platformě) 

neuvedeno 

HTML (html) 
(s DOCTYPE deklarací) 

neuvedeno a další formáty 

SGML (sgml) neuvedeno 

 

Open office (sxw, odt) neuvedeno 

OOXML (docx) 
(ISO/IEC DIS 29500) 

neuvedeno 

EPUB (epub) 
(nešifrovaný) 

neuvedeno 

Zdroj: [Florida Virtual Campus, 2012a] 
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3.5.2.3 Formáty pro ukládání audiovizuální informace 

Formáty pro ukládání audiovizuální informace jsou v tab. 5 (s. 56) rozděleny podle spolehlivosti. 

Tabulka 5: Formáty pro ukládání audiovizuální informace 
Vysoká úroveň spolehlivosti 

(high confidence level) 
Střední úroveň spolehlivosti 
(medium confidence level) 

Nízká úroveň spolehlivosti 
(low confidence level) 

Motion JPEG 2000 (mj2) 
(ISO/IEC 15444-4) 

neuvedeno Ogg Theora (ogg) neuvedeno 
AVI (avi) 
(jiné typy) 

6. 9. 2005 

AVI (avi) 
(nekomprimovaný Motion-
JPEG) 

6. 9. 2005 
MPEG-1 (mpg, mpeg, 
(zabalený v AVI, MOV) 

červen 2006 
QuickTime Movie (mov) 
(a jiné typy) 

24. 1. 2006 

QuickTime Movie (mov) 
(nekomprimovaný Motion-
JPEG) 

24. 1. 2006 
MPEG-2 (mpg, mpeg, 
(zabalený v AVI, MOV) 

červen 2006 
RealNetworks 'Real Video 
(rv) 

neuvedeno 

 

MPEG-4 (H.263) (mp4) 
(zabalený v AVI, MOV) 

neuvedeno 
Windows Media Video 
(wmv) 

neuvedeno 

MPEG-4 (H.264) (mp4) 
(zabalený v AVI, MOV) 

neuvedeno Flash Video (flv) neuvedeno 

 a další formáty 

Zdroj: [Florida Virtual Campus, 2012a] 

 

3.5.3 Doporučení pro formáty pro zpřístupnění 

V této práci je představeno celkem čtrnáct grafických formátů, popřípadě kontejnerů. 
Z toho pro účely zpřístupnění jsou vhodné pouze formáty uvedené v tab. 6 (s. 56). 

Tabulka 6: Vlastnosti formátů vhodných pro zpřístupnění 

Formát Typ ukládaných dat 
Max. barevná 

hloubka 
Podrobnosti viz 

TIFF bitonální reprezentace 1 bit (1 kanál) s. 206 

GIF (verze 89a) obrázky s malým počtem barev 8 bitů (RGB) s. 213 

JPEG/JFIF plnobarevné obrázky 24 bitů (RGB) s. 216 

PDF reprezentace vzniklé v digitální podobě, naskenované dokumenty 48 bitů (RGB) s. 221 

PNG obrázky s malým počtem barev, plnobarevné obrázky 64 bitů (RGB) s. 234 

DjVu naskenované dokumenty 24 bitů (RGB) s. 237 

JPEG 200036 
obrázky s malým počtem barev, plnobarevné obrázky, 
reprezentace vzniklé v digitální podobě, naskenované dokumenty 

48 bitů (RGB) s. 250 

WebP plnobarevné obrázky 24 bitů (RGB) s. 270 

 

  

                                                           
36

 Předpokladem je využití tzv. image serveru, kdy jsou cílová data načítána z datového toku JPEG 2000, ale k uživateli jsou data doručena v jiném 

(zvoleném) formátu, např. ve formátu JPEG. 
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3.6 Dílčí závěr 

Tato kapitola je zaměřena na rastrové grafické formáty, do kterých je možné ukládat matice 

pixelů v jedné obrazové vrstvě. Patří mezi ně formáty TIFF, BMP, GIF, JPEG, PNG, JBIG, JPEG 

a WebP. Tyto formáty jsou vhodné pro účely ukládání digitalizovaných dokumentů, popřípadě 

dokumentů vzniklých přímo v digitální podobě. Výjimku tvoří formáty FITS, JPEG 2000, DjVu, 

PDF, PDF/A a PSD a některé méně využívané odvozeniny formátů, např. JNG, PNG+, BigTIFF, 

které nabízejí další funkce. Formáty umožňující ukládání vícestránkových dokumentů 

(PDF, PDF/A, DjVu a JPEG 2000) jsou vhodnými kandidáty pro účely zpřístupnění uživatelských 

kopií celých dokumentů nebo jejich zvolených částí. 

Důležitým faktorem pro dlouhodobé uchování digitálních reprezentací je robustnost použitých 

formátů, tedy jejich odolnost proti tzv. bitrotu. Poškození na bitové úrovni není možné 

stoprocentně technicky zamezit, proto je dalším krokem k zabezpečení spravovaných dat 

zvýšení robustnosti. Na předložených příkladech jsou takto vzniklé chyby demonstrovány 

v datovém toku grafického formátu JPEG. Z provedených experimentů vyplývá, že grafický 

formát JPEG 2000 je z běžně využívaných grafických formátů jedním z nejlépe odolných 

formátů. 

Grafické formáty je možné rozdělit podle mnoha kritérií, ovšem pro oblast digitalizace 

a dlouhodobého uchování dat je stěžejní rozdělení na grafické formáty pro dlouhodobou 

archivaci a grafické formáty pro krátkodobou archivaci. Pro účely dlouhodobé archivace 

rastrových reprezentací jsou vhodné formáty TIFF, JPEG 2000 a PNG, pro dlouhodobou 

archivaci textových reprezentací je to pak formát PDF/A. Oproti tomu na formáty 

pro krátkodobou archivaci nejsou kladeny tak vysoké nároky a z toho důvodů je možné využít 

libovolné grafické formáty, které splňují kritéria a cíle daného projektu. Většinou se jedná 

o dočasné reprezentace, které se v případě ztráty nebo poškození mohou opětovně 

vygenerovat z archivních kopií nebo se v případě snižující se podpory formátu migrují do jiného 

formátu. Jednou z důležitých vlastností formátů pro krátkodobou archivaci a pro zpřístupnění 

je nativní podpora webových prohlížečů. 

Klíčové vlastnosti vybraných formátů byly uspořádány do tab. 1 (s. 51), která může sloužit jako 

pomůcka v případě volby vhodného grafického formátu. 
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4. Snímací zařízení 

V této práci jsou termíny snímací zařízení a skenovací zařízení používány jako synonyma.  

4.1 Vymezení pojmu snímací zařízení 

Snímacím zařízení je v této práci míněno zařízení schopné snímat jakékoli dvojrozměrné 

reprezentace, jako jsou například monografie, periodika, fotografie atd. 

4.2 Snímací zařízení podle konstrukce a způsobu snímání 

Snímací zařízení se podle typu konstrukce a způsobu snímání rozdělují na:  

 ruční skener (hand-held scanner), 

 protahovací skener (fax scanner), 

 stolní skener (flatbed scanner), 

 filmový skener (film scanner), 

 robotický skener (robotic scanner), 

 obracející skener (flipping, V-shape scanner), 

 planetární skener (planetary, orbital scanner), 

 virtuální bubnový skener (virtual drum scanner), 

 bubnový skener (drum scanner), 

 3D laserový skener (3D laser scanner). 

Většina skenerů určených pro profesionální produkci je doplněna o funkční nadstavby, 

např. průběžné skenování, možnost tzv. duplexu (skenování obou stran dokumentu), podavač 

listů atd. 

4.3 Snímací zařízení podle použité technologie 

Ve snímacích zařízeních jsou využity tři hlavní druhy snímacích technologií, jimiž jsou CCD 

(charge coupled device), CIS (contact image sensor) a PMT (photo multiplier tube). 
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4.3.1 CCD (charge coupled device) 

V dnešní době většina profesionálních a velkoformátových skenerů využívá technologii 

CCD (charge coupled device). V případě skenerů je CCD čip často konstruován jako lineární 

prvek. To znamená, že prvky citlivé na světlo jsou umístěny do tří vedle sebe jdoucích řad, 

které koncepčně odpovídají barevným kanálům RGB, viz obr. 19 (s. 59). V případě snímání 

předlohy pomocí CCD čipu maticového typu (čipy tohoto typu jsou též využívány v digitálních 

fotoaparátech) se jedná zpravidla o čipy s obdélníkovým poměrem stran a s předem určenou 

hustotou buněk citlivých na světlo. 

Osvit snímaného dokumentu se provádí vždy z externího zdroje. Na rozdíl od technologie CIS 

dosahují zařízení CCD většího gamutu, ovšem mají i svá omezení vyplývající z konstrukčně 

náročné optické soustavy pro směrování světla k senzorům. Tyto optické soustavy jsou výrobně 

nákladné. Na trhu není k dispozici taková kombinace CCD čipu a optické soustavy, která by byla 

schopna najednou zachytit 91,44 cm (36 palců) široký dokument ve vysokém rozlišení [Ingendoh, 

2010]. Proto se u této technologie využívá tzv. stitching (spojování obrazu z více senzorů CCD 

do jednoho výsledného obrazu, příklad viz příloha 2.24 Příklad nekorektně provedeného procesu 

spojování obrazu z více senzorů CCD (s. 303)). To zapříčiňuje nutnost časté kalibrace 

jak ve vertikální, tak v horizontální ose. Příklad nekorektního spojování je ukázán v příloze 

2.24 Příklad nekorektně provedeného procesu spojování obrazu z více senzorů CCD (s. 303).  

Obrázek 19: Princip snímání CCD (charge coupled device) 

 

Zdroj: [Vaughan, 2012] 

Mezi klady technologie CCD patří: 

 velký gamut a vyšší denzita než u senzorů CIS, 

 zaznamenávání vysokého rozlišení bez přítomnosti artefaktů, 

 velká hloubka ostrosti v řádu centimetrů, 

 vysoká rychlost snímání (díky malé velikosti čipu). 

Mezi zápory technologie CCD patří: 

 nutnost pravidelné kalibrace osvitu (parametry externího osvitu jsou proměnné), 

 nutnost pravidelné kalibrace geometrické zkreslení, 

 finanční náročnost z důvodů složité výroby optické soustavy, 

 čas na zahřátí výbojky k ustálení světelného toku při každém startu, 

 vyšší citlivost zařízení na vnější vibrace než u zařízení s technologií CIS. 
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4.3.2 CIS (contact image sensor) 

Druhou technologií je CIS (contact image sensor), která využívá kombinaci čoček typu Selfoc 

a tříbarevného osvětlovacího systému LED. Specializované lineární čočky Selfoc využívají 

technologii SLA (SELFOC® Lens Array). Čočky jsou používány k přenosu světla v přenosovém 

poměru 1:1 tak, že fyzicky překrývají snímací senzory. Tříbarevný osvětlovací systému LED 

slouží jako lokální osvětlení části snímané předlohy v čase. 

Všechny tyto části jsou umístěny v jedné řadě v rámci jedné kompaktní snímací hlavice, 

viz obr. 20 (s. 60). Jedná se o tzv. kontaktní snímač. Z jeho mechanické konstrukce vyplývají 

jeho omezení i přednosti. Největším problémem je fakt, že každá ze snímaných linek 

je v jednom kroku snímána zvlášť třemi barvami RGB, tedy v jedné třetině celkového času 

na snímání jedné linky. Každý ze snímaných bodů je tak vždy díky fyzickému rozmístění 

světlocitlivých buněk snímán z jiného úhlu. Z tohoto důvodu dochází u naskenovaných 

černobílých předloh k zabarvování hran na rozhraní černé a  bílé. 

Obrázek 20: Princip snímání CIS (contact image sensor) 

  

Zdroj: [Vaughan, 2012] 

Mezi klady technologie CIS patří: 

 nepřítomnost geometrického zkreslení (díky kompaktní snímací hlavě), 

 stabilnější spektrum osvitu LED v rámci jeho životního cyklu (není nutná častá kalibrace), 

 kompaktnost a menší nákladnost zařízení, 

 menší spotřeba elektrické energie, 

 okamžité použití po zapnutí přístroje, 

 menší citlivost na vnější vibrace než u zařízení s technologií CCD. 

Mezi zápory technologie CIS patří: 

 zpravidla nižší skutečný počet rozeznaných barev (oproti počtu uváděném výrobcem), 

 redukovaný gamut a nízká denzita, 

 omezená hloubka ostrosti (v řádu milimetrů), 

 nemožnost snímat transparentní předlohy (diapozitivy, filmy atd.), 

 rovnoměrný osvit předlohy rapidně klesající se vzdáleností. 

  



 

 

4. Snímací zařízení 

61 

4.3.3 PMT (photomultiplier tube) 

Specializovaný druh snímače, tzv. fotonásobič PMT (photo multiplier tube), patří mezi 

technologicky nejstarší řešení pro tzv. bubnové skenery, viz obr. 21 (s. 61). Přesto se bubnové 

skenery využívají ve specializovaných oblastech, např. při zpracování maloformátových předloh 

ve vysokém rozlišení, a jsou schopny pracovat jak s transparentními, tak s netransparentními 

předlohami (fyzickými reprezentacemi). Fotonásobič je v podstatě elektronka (vakuová 

trubice) schopná zesílit dopadající světelné záření, tedy znásobit počet dopadajících 

fotoelektronů. Vyznačuje se vysokým odstupem signálu od šumu. Umožňuje tedy reagovat 

na široký jasový rozsah dopadajícího světla a zároveň je schopen odlišit velmi malé změny 

v intenzitě světla. Z toho důvodu má takovéto snímací zařízení velmi dobré podání barev 

a odstínů tmavých barev. V praxi je snímací zařízení vybaveno třemi fotonásobiči, 

na které dopadá již přefiltrované světlo RGB odražené od snímané předlohy. Velkou předností 

tohoto snímacího zařízení je možnost fyzické eliminace vad poškození snímané reprezentace 

za využití tzv. mokré cesty. Díky využití tekutiny při procesu přípravy a snímání je sjednocen 

index lomu, tím se eliminuje přenos nečistot, vrypů a poškození z analogové reprezentace 

na reprezentaci digitální. 

Obrázek 21: Princip snímání  PMT (photomultiplier tube) a porovnání s CCD 

 

Zdroj: [drum scanner vs CCD scanner] 

Mezi klady technologie PMT patří: 

 dosažení extrémních rozlišení a vysoká denzita, 

 možnost využití tzv. suché a mokré cesty,  

 dosažení vysoké kvality za využití mokré cesty. 

Mezi zápory technologie PMT patří: 

 omezená snímací plocha daná velikostí nosného válce, 

 finanční časová a odborná náročnost mokré cesty, 

 finanční nákladnost zařízení. 
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4.4 Požadavky na umístění snímacích zařízení 

Pro umístění digitalizační linky je potřeba splnit základní technické podmínky. 

Digitalizační linka je složena z komplexních zařízení, která jsou citlivá na větší změny vzdušné 

vlhkosti a především na okolní vibrace. Citlivost je přímo úměrná použité technologii daného 

skenovacího zařízení a stoupá se zvyšujícím se rozlišením. Proto je nutné vždy tento fakt brát 

v úvahu a umisťovat tato zařízení na místa, která jsou v tomto ohledu stabilní. S tím souvisí 

materiál, ze kterého je vyrobena podlaha, na které je zařízení umístěno [Černohorský, 2011]. 

Ideálním (nejstabilnějším) materiálem pro podlahy je železobeton. Je nutné mít na paměti 

celkovou váhu produkční linky, značnou část hmotnosti představují právě skenovací zařízení 

uzpůsobená k minimalizaci vibrací jak z okolí, tak ze zařízení samotného. Podlaží může také 

negativně ovlivňovat distribuci vibrací, a proto vyšší patra nejsou vhodná k umisťování takto 

citlivých zařízení. Vibrace, které ovlivňují výsledek procesu skenování, mohou vznikat 

již „pouhým“ přesunem obsluhujících osob v dané místnosti nebo podlaží [Černohorský, 2011]. 

Jako příklad vlivu vibrací na výsledný sken můžeme uvést demonstraci hrubého zacházení37 

se skenerem Bookeye s otočným jednořádkovým senzorem, viz obr. 22 (s. 62). 

Obrázek 22: Demonstrace vlivu vibrací na kvalitu skenu 

 

Zdroj: archiv autora, 2010 

  

                                                           
37

 Technologie skeneru Bookeye s otočným jednořádkovým senzorem je značně citlivá na vibrace. Thomas Ingendoh při prezentaci skenerů 

demonstrativně několikrát hrubě uhodil skenovací hlavici při procesu snímání. 
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4.5 Vlastnosti snímacích zařízení 

4.5.1 Rozlišení 

Rozlišení (resolution nebo spatial resolution) určuje hustotu bodů na jednotku délky, dá se říci, 

že s rostoucím rozlišením stoupá množství zachycených/zobrazených detailů. 

V digitálním prostředí s rostoucím rozlišením stoupá i velikost výsledné reprezentace obrázku 

(v bytech). Údaj o rozlišení u snímacího zařízení (skeneru, fotoaparátu apod.) informuje o tom, 

jak jemně je dané zařízení schopné nasnímat, zpracovat a uložit předlohu. 

V případě výstupního zařízení (tiskárny, osvitové jednotky apod.) údaj o rozlišení poskytuje 

informaci o tom, jak jemně je dané zařízení schopné „klást“ jednotlivé obrazové body 

na záchytné médium (papír, fólii apod.). Nejčastěji se rozlišení udává v jednotkách DPI 

(dots per inch) nebo též PPI (points per inch), viz dále. 

Definice/výklad: 

 Rozlišení je počet prvků (bodů, čar, pixelů), které tvoří obraz38  [Record-keeping 

Requirements for Digitization, 2011, s. 22].  

 „Rozlišení DPI (dots per inch) je definováno jako počet bodů v digitálním obrazu, 

na které je převeden úsek na reálném objektu dlouhý 1 palec (2,54 cm). Bod této úsečky 

je v digitálním obraze tvořen barevně homogenní obvykle čtvercovou plochou. 

Veškeré detaily na této ploše jsou zanedbány a plocha je popsána obvykle trojicí čísel 

vyjadřujících průměrné fotometrické vlastnosti povrchu ve třech úzkých částech spektra 

odpovídajících barevné citlivosti lidského oka (RGB)“ [Psohlavec, 2006]. 

 „Schopnost nosiče dat rozlišit od sebe dva blízké obrazové detaily, slouží jako 

kritérium posuzování kvality mikrografických a digitálních dokumentů. 

Rozlišovací schopnost se u mikrografických dokumentů vyjadřuje počtem čar 

na milimetr a zjišťuje se vyhodnocením zkušebních obrazců, které jsou součástí 

technické předlohy dokumentu. U digitálních dokumentů je rozlišovací schopnost 

dána počtem obrazových bodů na palec“ [Polišenský, 2003]. 

V praxi se setkáváme s efektivním rozlišením (effective resolution) neboli fyzickým rozlišením 

(physical resolution) nebo s tzv. rozlišovací schopností (resolving power), viz podrobně kapitola 

4.7.1 Kalibrace zaostření a způsob zjišťování optického rozlišení systému (s. 76). 

Rozlišení je dáno procesem tzv. vzorkování (sampling), kdy dochází k rozdělení předlohy 

na určitý počet vzorků, do nichž je uložena informace o jejich vlastnostech (vzhledu, barvě). 

Počet takto vzniklých vzorků se rovná počtu pixelů v obraze. Rozlišení by mělo být udáváno 

jako dvourozměrná veličina, protože je zachycováno v ploše, tedy např. 600 × 1200 DPI (PPI) 

nebo 600 × 600 DPI (PPI), ne však pouze 600 DPI (PPI) nebo 1200 DPI (PPI). První hodnota 

udává hustotu bodů na řádce a druhá hodnotu ve sloupci. O rozlišení pojednává podrobně 

norma ISO 29861:2009 [ISO 29861:2009]. 

                                                           
38 Originální znění: „Resolution: the number of elements (dots, lines or pixels) that comprise an image“. 
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4.5.1.1 Jednotky rozlišení 

4.5.1.1.1 DPI (dots per inch) 

Hodnota DPI určuje, kolik obrazových bodů nebo teček (dots) se vejde do délky jednoho palce 

u tištěných dokumentů nebo videa. Existují také odvozené jednotky DPC (dots per centimeter) 

a DPM (dots per millimeter), ty se však v praxi využívají pouze zřídka.  

Jednotka DPI je určena zejména pro zařízení produkující tištěné (analogové) výstupy, 

například pro tiskárny. 

4.5.1.1.2 PPI (pixels per inch nebo pixel density) 

Hodnota PPI určuje, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do délky jednoho palce u rozlišení 

skenerů nebo digitálních reprezentací. Existují také odvozené jednotky PPC (pixels per 

centimeter) a PPM (pixels per millimeter), ty se však v praxi využívají pouze zřídka. 

Jednotka PPI je určena zejména zařízení produkující digitální výstupy, například pro již 

zmiňované skenery. 

4.5.1.1.3 LPI (lines per inch) 

Hodnota LPI určuje hustotu polotónového rastru (tzv. rastrovou nebo též prostorovou 

frekvenci). Jedná se o jednotku rozlišení, která je využívána k měření rozlišení fyzické (tištěné) 

reprezentace. Číselné vyjádření udává počet čar/linek tiskových bodů, které je technicky 

možné rozmístit na délce jednoho palce.  

Analogicky z toho vyplývá, že čím je rastr hustší, tím se výsledný obraz jeví jako ostřejší s více 

detaily a hladšími přechody. Existují také odvozené jednotky LPC (lines per centimeter) a LPM 

(lines per millimeter), ty se však v praxi využívají jen zřídka, viz graf 6 (s. 80). 

4.5.1.2 Vztah mezi DPI, LPI a PPI 

Vztah mezi těmito jednotkami je dán především způsobem využívání v praxi, viz obr. 23 (s. 65). 

Zatímco jednotka DPI je určena pro výstupní zařízení produkující tištěné (analogové) výstupy 

a určuje jejich rozlišení, jednotka LPI určuje hustotu polotónového rastru a je využívána 

k měření rozlišení fyzické (tištěné) reprezentace. Na straně druhé je jednotka PPI, 

která je určena pro zařízení produkující digitální výstupy a též pro digitální reprezentace.  

Pokud je do tisku dodán obrazový dokument s malým rozlišením (PPI), bude reprodukce 

nevalné kvality (DPI) a v naprosté většině budou viditelné přechody ve formě zubů; nebudou 

viditelné detaily a objeví se artefakty. V opačném případě, kdy je dodán obrazový dokument 

se zbytečně velkým rozlišením, dochází k zatěžování na straně zpracování. Z toho důvodu 

je nutné nalézt určitý kompromis. V případě ofsetového tisku platí jednoduchá poučka: 

rozlišení obrázku v DPI by mělo mít dvojnásobnou hodnotu, než jaké je očekávané rozlišení 

rastru v LPI, tedy obraz s očekávaným rozlišením rastru 100 LPI by měl mít rozlišení nejméně 

200 DPI. Tento hrubý odhad však nefunguje vždy a výsledný tisk je závislý na mnoha faktorech. 

Lze ho doporučit pro obrázky obsahující velké geometrické plochy a rovné hrany, ale v případě, 

že zpracováváme velké soubory nebo celkově velké objemy dat, je možné využít přepočet 

LPI × 1,5. Vždy je tedy nutné mít na paměti tiskovou techniku, účel tisku, typ rastru a veškeré 

další okolnosti celého procesu tisku [Co znamená LPI a jak si rozumí s DPI?]. 

Existuje doporučení, které vychází z práce a empirického pozorování, viz tab. 7 (s. 65). 
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Například laserové tiskárny s rozlišením 300 až 600 DPI v naprosté většině po přepočtu 

dosahují hodnoty okolo 50 až 65 LPI. Pro novinový tisk se tato hodnota pohybuje okolo 85 LPI, 

pro běžné publikace mezi 100 a 120 LPI a konečně pro velmi kvalitní tisk je odpovídající 

hodnota 130 až 155 LPI [Co znamená LPI a jak si rozumí s DPI?]. 

Tabulka 7: Doporučený faktor kvality určující vhodné rozlišení obrázku určených pro tisk 

Typ 
rastrování 

Vysvětlení 
Frekvence 
rastru (LPI) 

Faktor 
kvality (Fq) 

autotypický Rastr, kde je intenzita barev řízena různě velkými 
tiskovými body. 

do 150 LPI 2,0 

autotypický nad 150 LPI > 1,5 

stochastický 
Rastr, který pro řízení intenzity barev používá stejně 
velké tiskové body rozmístěné nestejně daleko 
od sebe. 

- > 1,0 

Zdroj: [Znáte akronymy dpi, lpi?] 

Obrázek 23: Názorný příklad vztahu mezi PPI, LPI a DPI 

 

Zdroj: [Polygrafický tahák] 

4.5.1.3 Výpočet vhodného rozlišení pro tisk 

Z výše uvedeného je tedy možné odvodit vzorec pro výpočet vhodného rozlišení obrázku, 

který je určený pro tisk: 

    (       )           

4.5.1.3.1 SPI (samples per inch) 

SPI je optické rozlišení skeneru, tedy počet vzorků, které skener dokáže snímat na jednotku 

délky palce. Analogicky z toho vyplývá, že čím je vyšší SPI, tím je schopné záznamové zařízení 

zaznamenávat více detailů. V praxi se často jednotky SPI a PPI nesprávně zaměňují a využívají 

jako synonyma. 
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4.5.1.4 Volba efektivního rozlišení 

Rastrové předlohy je doporučeno vždy digitalizovat na efektivní (fyzické) rozlišení daného 

zařízení. Při využívání nižších rozlišení dochází k sečtení rastrů a výsledný sken je více 

„rastrovitý“ než originální předloha (fyzická reprezentace), též se omezuje množství polotónů 

[Hubička, 2009]. 

Volba efektivního rozlišení by vždy měla vycházet ze znalosti typu snímané předlohy. 

Úroveň efektivního rozlišení ovlivňuje mnoho faktorů, například rozlišení předlohy a druh 

použité optiky, viz kapitola 4.7.1 Kalibrace zaostření a způsob zjišťování optického rozlišení 

systému (s. 76). 

Na základě měření je možné určit efektivní rozlišení pro různé materiály dokumentů, 

viz tab. 8 (s. 67). Konkrétní test, zda je digitální reprezentace v rozlišení dostatečném 

pro automatické rozpoznání textu, tj. hodnota indexu kvality QI39 je 8, nabízí doporučení 

ANSI/AIIM Resolution as it Relates to Photographic and Electronic Imaging. Test spočívá 

ve zjištění minimálního počtu pixelů na výšku nejmenšího písmového znaku (litery). Jako tento 

znak bylo ustanoveno písmeno „e“. Podle doporučení AIIM je k plnohodnotnému zachycení 

všech detailů u obrázků v plných barvách RGB a odstínech šedi  zapotřebí minimálně 

16 obrazových pixelů na výšku písmena „e“. K plnohodnotnému zachycení všech detailů 

u bitonálních (dvoubarevných) obrázků je zapotřebí minimálně 24 pixelů na výšku 

nejmenšího fontu písmena „e“ [ANSI/AIIM, 1993]. 

Volbu efektivního rozlišení si můžeme ilustrovat na konkrétních případech (jsou převzaty 

z [Association for Library, 2012, s. 4]). 

Při rozlišení 400 PPI je možné snímat font o výšce 1 mm (písmena „e“). Tím je splněna 

minimální podmínka 16 pixelů na výšku. Rozlišení 400 PPI je tedy vhodné k zachycení fontů 

o velikosti šesti typografických bodů (points, pt) v odstínech šedi či plných barvách.  

Při rozlišení 600 PPI je možné snímat font o výšce 1 mm (písmeno „e“). Tím je splněna 

minimální podmínka 24 pixelů na výšku. Rozlišení 600 PPI je tedy vhodné k zachycení 

k zachycení fontů o velikosti šesti typografických bodů v bitonálních barvách. 

Rozdíly mezi dostatečným a nedostatečným rozlišením pro danou reprezentaci názorně 

ukazuje obr. 24 (s. 67).  

                                                           
39

 QI (Digital Quality Index) je index kvality využívaný při transformaci analogových (původně mikrofilmových) dokumentů na dokumenty digitální. 
Index kvality určuje výšku nejmenšího písmene „e“ v milimetrech. Stupnice QI se pohybuje v rozmezí od 3,0 (těžko čitelné) přes 3,6 (na hranici 
čitelnosti) a 5,0 (dobře čitelné) až do 8,0 (velmi dobře čitelné). 
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Obrázek 24: Rozdíly v zobrazení znaků v různých rozlišeních a bitových hloubkách  

 

Zdroj: [Association for Library, 2012, s. 4] 

V projektu Manuscriptorium je stanovena vyšší hodnota, a to s ohledem na kvalitu 

v dokumentu Manuscriptorium v. 1.2 je uváděno, že k plnohodnotnému zachycení všech 

detailů dostačuje dvacet pixelů na výšku a na zaznamenání nejtenčí významové čáry v digitální 

reprezentaci je zapotřebí minimálně tří pixelů – jeden pixel na samotnou čáru a z každé strany 

alespoň jeden „rezervní“ pixel, aby nedošlo k zániku čáry z důvodu nedostatečného rozlišení. 

V případě rytin je ovšem doporučeno použít vyšší rozlišení. To je potřeba zvolit tak, 

aby i začátky jemných vrypů byly reprezentovány nejméně dvěma pixely a díky tomu byly 

dostatečně odděleny od pozadí [Psohlavec, 2006, s. 5]. „Rozlišení je považováno 

za plnohodnotné, je-li každý jednotlivý bod vytvořen v RGB barvách nezávislých na pixelech 

v bezprostředním okolí. Je-li barva dopočítávána z širšího okolí (barevné masky one-shot 

fotoaparátů), lze hodnotit technické rozlišení obrazu až jako 1,4 × menší. Počet bodů musí být 

dosažen zásadně během snímání, bez následného přepočítávání. Za správný je považován 

obraz, v němž je přirozená kontrastní linie (např. rozhraní černé a bílé plochy) zobrazena příčně 

nejvýše třemi pixely (bílá, šedá a černá), přičemž úroveň šedé se podle polohy rozhraní mění 

v rozsahu černá/bílá. Není-li tohoto dosaženo, je reálné rozlišení obvykle menší“ 

[Psohlavec, 2006, s. 5-6]. Konkrétní příklady efektivního rozlišení podle materiálu snímané 

předlohy předkládá tab. 8 (s. 67). 

Tabulka 8: Efektivní rozlišení v závislosti na materiálu snímané předlohy 

Materiál předlohy40 
Počet čar na mm 

[LPM] 
Efektivní rozlišení [PPI] 

(bez použití optiky) 

běžný barevný negativ 48 2438 

běžný barevný pozitiv na papíře 48 200 

běžný černobílý film 77 3912 

kvalitní diapozitiv (Velvia) 60 3048 

moderní barevný film velké rozlišení (VR100) 100 5080 

moderní černobílý film velké rozlišení (T-MAX 100) 160 8128 

průměr černobílých filmů 85 4435 

průměr černobílých filmů, 1940–1970 70 3530 

průměr černobílých filmů, 1970–2004 126 6400 

průměr černobílých filmů, rok 1940 57 2900 

průměr černobílých filmů, rok 1940, mimo mikrofilmů 49 2590 

průměr filmů, rok 1970 89 4525 

Zdroj: [Vitale, 2005], [Vitale, 2007] 

                                                           
40 Výčet není kompletní, výsledky pro různé značky (Agfa, Eastman, Kodak) jsou k dispozici v [Vitale, 2005], [Vitale, 2007]. 



 

 

4. Snímací zařízení 

68 

4.5.2 Barevná hloubka 

Barevná hloubka (color depth) je často nazývána bitová hloubka (bit-depth). V angličtině jsou 

využívány i termíny signal resolution nebo tonal resolution. 

Definice/výklad: 

 Barevná hloubka je počet „barev“ nebo „kanálů“ využitých k reprezentování 

barevných hodnot digitální reprezentace [Record-keeping Requirements 

for Digitization, 2011, s. 22].  

 Barevná hloubka je maximální počet barev zpracovaných nebo uložených v digitální 

reprezentaci nebo systému. Můžeme se setkat také s tzv. bitovou hloubkou, 

což je maximální počet bitů potřebný k zaznamenání daného počtu barev.  

Základní barevný model RGB využívá k vyjádření podílu každé ze tří základních barev hodnot 
od 0 do 255, obsahuje tedy 256 kombinací. Tento interval je možné zaznamenat 
do jednoho bajtu neboli do osmi bitů. Pro zaznamenání nebo zobrazení jednoho bodu 
(pixelu)41 jsou analogicky zapotřebí tří bajty neboli 24 bitů. Tato konkrétní barevná hloubka 
se nazývá true color a umožňuje zobrazovat maximálně 2563 barevných odstínů. To odpovídá 
16 777 216 odstínům. Příklady běžně využívaných barevných režimů uvádí tab. 9 (s. 69). 

Názorný příklad rozdílu mezi barevnou hloubkou true color (24bitovou grafikou) a VGA 
(8bitovou grafikou) ukazuje obr. 25 (s. 68). 

Obrázek 25: Vizualizace 24bitové a 8bitové hloubky 

 
 

 

Zdroj: [BAREVNÁ HLOUBKA (COLOR DEPTH)] 

V praxi se často setkáváme s problémem posterizace. Přestože je daný obrazový dokument 
naskenován a uložen ve 24bitové (barevné) hloubce, jsou v jeho histogramu patrné mezery, 
které mohou v barvovém gradientu způsobit viditelné artefakty. To je způsobeno tím, 
že při procesu vzniku obrázku bylo spektrum barev nějakým procesem oříznuto a byl zmenšen 
tonální rozsah obrázku. Příčin může být hned několik: 

 použitý snímací senzor má malou citlivosti, tedy není schopen „vidět“ všech 16 777 216 barev, 

 použitý software vytvoří v histogramu tzv. mezery (nejčastěji při gama korekci), 

 byl vybrán nevhodný grafický formát a následně byla provedena barevná interpolace. 

Pokročilé skenery jsou schopny tento jev eliminovat tím, že snímají danou předlohu do vyšší 

bitové hloubky (36 bitů RGB, 12 bitů na kanál), poté obraz projde gama korekcí, čímž se počet 

barev sníží přibližně na 11 bitů na kanál a až poté se obraz ukládá do grafického formátu 

podporujícího 24 bitů RGB, tj. 8 bitů na kanál. Tím se odstraní problém s mezerami 

v histogramu v celém spektru barev, původní tonální rozsah je tedy zachován [White Paper 

Scanning Speed]. 

                                                           
41 Jeden pixel obsahuje tři tzv. subpixely R, G, B.  
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4.5.3 Barevný režim 

Definice/výklad: 

 Barevný režim (color mode) udává, v jakém režimu jsou data snímána 
a interpretována nebo v jakém režimu byla již data nasnímána. Nastavení barevného 
režimu je uvedeno v tab. 9 (s. 69). 

Je důležité posoudit, jaké vlastnosti má daná analogová reprezentace a k jakému účelu 

je skenována. Až poté je možné zvolit vhodný barevný režim, viz tab. 9 (s. 69). Z praxe vyplývá, 

že snímání v odstínech šedi je ve většině případů dostatečné, ale pokud je to možné, je doporučeno 

využívat snímání v plných barvách [Association for Library, 2012, s. 4]. 

Bitonální digitální reprezentace se při stejném rozlišení oproti digitálním reprezentacím 

v odstínech šedi lidskému oku jeví jako více kostičkovaná v případě, že obrazové pixely mají 

stejnou velikost. Obrázky v odstínech šedi jsou schopny lépe zachytit, resp. vykreslit tvar, 

protože odstíny mohou být zvoleny pro jednotlivé bloky, které obsahují jen malý podíl barvy. 

Proto se často v praxi při využívání bitonálního snímání rozlišení navyšuje o 50 % 

[Association for Library, 2012, s. 4]. 

Tabulka 9: Přehled běžně využívaných barevných režimů 

Anglický 
název 

Český název 
Počet 
bitů na 
kanál 

Počet 
kanálů 

Počet bitů na 
pixel (bitová 

hloubka) 

Maximální počet 
barev na pixel 

(barevná hloubka) 
Využití 

line art, 
black and 
white, 
mono color 

jednobitová 
barva, 
dvouúrovňová 
barva 

1 1 1 21 = 2 

 čárová grafika (jednobarevné 
pérovky) 

 text (vhodné pro podklady pro 
OCR) 

halftone 
technika 
polotónování 

1 1 1 21 = 2 
 jednobarevný tisku grafiky 

i fotografií 

grayscale 
(graytone) 

černobílá 
škála 
odstíny šedé 

8 1 8 28 = 256 
 spojitá (fotografie) 
 nespojitá (čárová grafika, text) 
 grafika 

grayscale 
(graytone) 

černobílá 
škála 
odstíny šedé 

16 1 16 216 = 65 536 

 spojitá (fotografie, medicínské 
snímky) 

 nespojitá (čárová grafika, text) 
 grafika (větší škála odstínu šedi) 

true color pravé barvy 8 3 (RGB) 24 
224 = 16 777 216 
 

 spojitá (fotografie) 
(nejvyužívanější režim pro 
zachycení věrných barev 
barevné předlohy) 

super true 
color 
(true color) 

- 12 3 (RGB) 36 236 = 68 719 476 736 
 spojitá (fotografie, grafika) – 

využití především v  grafických 
studiích 

deep color - 16 3 (RGB) 48  
248 =  
281 474 976 710 655 

 spojitá (fotografie, grafika) – 
využití především v grafických 
studiích 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 4.5.3 Barevný režim, barevný režim přímo ovlivňuje velikost 

výsledných souborů. Každý z režimů má svou číselnou reprezentaci. 

  



 

 

4. Snímací zařízení 

70 

4.5.4 Barevný model a barevný prostor 

Barvy, které se používají k vytvoření digitálního obrazu, jsou výsledkem kombinace několika 

(zpravidla tří) základních barev. Seskupení tří základních barev je označováno jako 

trichromatický kolorimetrický systém. Ten dimenzuje barevný prostor (color space). 

Vzájemným mícháním základních barev vznikají v prostoru odvozené barvy. Tyto barvy jsou 

pak reprezentovány jako matice čísel v rámci barevného modelu (color model). 

Někteří výrobci umožňují zvolení barevného prostoru, do kterého se budou naskenovaná data 

ukládat. Vzhledem k tomu, že většina snímacích zařízení využívá snímací matice se sadou 

světlocitlivých matic RGB, je až na výjimky doporučeno ukládat data právě v modelu RGB. 

Některé snímací zařízení nabízejí i možnost volby barevného modelu CMYK. V případě potřeby 

je převod z modelu RGB do modelu CMYK možné realizovat v grafickém editoru, tj. přímo 

na počítači. Barevných prostorů existuje celá řada, jsou využívány především v procesech 

zpracovávání, popřípadě v přípravě na tisk. 

Definice/výklad: 

 Barevný model je abstraktní matematický model, který definuje způsob, podle kterého 

lze reprezentovat barvy jako matice čísel. Běžně využívané barevné modely využívají 

tři nebo čtyři hodnoty nebo tzv. barevné komponenty, například barevné modely RGB 

(red, green, blue) a CMYK (cyan, magenta, yellow, black). 

 Barevný prostor geometrické vyjádření daného barevného profilu a slouží k vizualizaci 

a představě o upořádání barev [Všetička, 2010]. 

Je nutné si uvědomit, že barevný model bez namapování na barevný prostor je víceméně 

libovolný barevný systém bez jakékoli spojitosti s dnes globálně uznávaným systémem 

barevné interpretace. Přidáním určitého namapování daného barevného modelu na daný 

barevný prostor je možné definovat množinu barev (gamut) v rámci daného barevného 

prostoru. V současné době se při tvorbě barevného prostoru vychází z tzv. chromatického 

diagramu CIE, který obsahuje veškeré barvy viditelného spektra. Barevné prostory jako základ 

využívají tři základní definované barvy, které při propojení tvoří trojúhelník. Vzniklý trojúhelník 

vymezuje plochu, která se rovná všem barvám použitelných v tomto daném barevném 

prostoru. Tento trojúhelníkový prostor se nazývá gamut nebo barevný gamut. V kombinaci 

s barevným modelem definuje nový barevný prostor. Např. Adobe RGB a sRGB jsou dva 

rozdílné barevné prostory a oba jsou postaveny na barevném prostoru RGB. 

Z podstaty chromatického diagramu CIE vyplývá, že není možné nalézt takové tři základní barvy 

modelu, které by byly schopny pokrýt veškeré kombinace barev viditelného spektra. 

Proto se v praxi v závislosti na dané aplikaci využívá několik barevných prostorů a vždy se jedná 

o určitý kompromis. 
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4.5.4.1 Rozdělení barevných modelů 

4.5.4.1.1 Barevné modely závislé a nezávislé na zařízení 

Mezi nejznámější představitele modelů závislých na zařízení patří například modely RGB 

a CMYK. Přestože budeme mít stejné hodnoty RGB nebo CMYK, může docházet k tomu, 

že na různých zařízeních se budou barvy zobrazovat jinak. Protože každé zařízení je schopné 

zobrazit pouze barvy, které jsou obsažené v jeho barevném prostoru, pokud některá barva 

neexistuje, je zvolena nejbližší vhodná barva. Mezi nejznámější představitele nezávislých 

modelů na zařízení patří například modely CIE XYZ a CIELAB. Jsou postaveny 

na tzv. kalorimetrickém systému CIE. Kalorimetrický systém definuje numerické hodnoty, 

které jsou odvozeny z vnímání pozorovatele dané barvy. Modely nezávislé na zařízení popisují 

barvu tak, jak je vnímána lidským vizuálním systémem, zatímco modely RGB a CMYK 

technickým zařízením udávají intenzitu a množství jednotlivých barev (barviv), které mají 

zobrazit [Fraser, 2003]. 

4.5.4.1.2 Barevné modely založené na fyziologii oka 

Na fyziologii oka jsou založeny dva barevné modely, a to model aditivní a model subtraktivní.  

Aditivní model vychází z principu míchání barevných složek viditelného spektra světla. 

Přidáním barevného odstínu se vždy výsledná barva zesvětlí. Tato technika míchání barevných 

odstínů světla se využívá např. u displejů či projektorů. Mezi nejběžněji využívané aditivní 

modely patří modely RGB a sRGB. 

Subtraktivní model vychází z lidské zkušenosti míchání barev (pigmentů). Přidáním další barvy 

(barevného odstínu) vzniká vždy tmavší barva (například při míchání barev při procesu malby 

na plátno). Tato technika míchání barev se využívá v prostředí tisku, kdy se mísí určité 

pigmenty. Nejběžněji využívanými substraktivními modely jsou modely uvedené v tab. 10 (s. 71). 

Tabulka 10: Nejběžněji využívané substraktivní modely 

Název modelu Komponenty modelu v angličtině Komponenty modelu v češtině 

CMYK cyan, magenta, yellow, black azurová, purpurová, žlutá, černá 

CMpMYpCK 
cyan, magenta, photo magenta, yellow, 

photo cyan, black 

azurová, purpurová, světle purpurová, 

žlutá, světle nachová, černá 

Y'CbCr 
Y luminance, Cb blue chroma component, 

Cr red chroma component 

luminance (komponenta jasu), modrá 

chrominanční komponenta, červená 

chrominanční komponenta 

4.5.4.1.3 Kolorimetrické barevné modely 

Kolorimetrické barevné modely jsou založené na fyzikálním měření spektrální odrazivosti a jsou 

nezávislé na zařízení. Komise CIE (Commission Internationale de l’Eclairage), která byla založena 

v roce 1931, definovala barvové systémy. Prvním z nich byl CIE XZY, též nazývaný CIE 1931, 

jehož základem je chromatický diagram. Byly vytvořeny a stanoveny standardní podmínky 

pro pozorování barev a tím byly odstraněny subjektivní vlastnosti pozorovatele. Mezi nejběžněji 

využívané kalorimetrické barevné modely, které jsou definované komisí CIE, patří modely CIE XYZ 

a CIELAB. 
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4.5.4.1.4 Komplementární modely 

Komplementární modely jsou založené na percepčních experimentech, které využívají dvojice 

komplementárních (doplňkových) barev. Teorie komplementárních barev vychází z poznatku, 

že pokud smícháme dvě primární barvy, vznikne barva sekundární a jejím doplňkem je vždy 

ta primární barva, která v její kompozici chybí. Mohou nastat následující případy: 

 kombinací purpurové a azurové vznikne tmavě modrá, doplňkem je žlutá, 

 kombinací azurové a žluté vznikne zelená, doplňkem je purpurová, 

 kombinací žluté a purpurové vznikne oranžová, doplňkem je azurová. 

4.5.4.1.5 Modely psychologické a psychofyzikální 

Modely psychologické a psychofyzikální jsou založeny na znalostech vnímání lidského oka 

a také jim nejlépe odpovídají. 

 HSV (hue – barevný tón, saturation – sytost barvy, value – hodnota jasu)42, 

 HSL (hue – barevný tón, saturace – sytost barvy, lightness – světlost). 

Pro přehledné vyjádření barevného spektra hodnotami HSV je nejvhodnější tzv. kónický model. 

4.5.5 Denzita (optická hustota) 

Měření denzity (někdy též densita) neboli optické hustoty se v praxi provádí jak 

u transparentních, tak u odrazových předloh. Uvádí se u tiskáren, osvitových jednotek 

a je neméně důležitým parametrem pro skenery, u kterých určuje kvalitu nasnímání dané 

předlohy. 

Denzita (značená písmenem „D“) vychází z opacity (značené písmenem „O“), představující 

poměr mezi intenzitou dopadajícího světla a intenzitou odraženého světla (tzv. reflektance) 

nebo propuštěného světla (tzv. transmitance), tj. D = log O. Denzita zcela čirého materiálu 

je tedy 0 (log 1 = 0), materiálem prochází 100 % dopadajícího světla. Prochází-li materiálem 

jen 1 % dopadajícího světla, je denzita 2. Můžeme tedy říci, že materiál s denzitou 2 stokrát 

zeslabí procházející světlo [Podhajský, 2001]. 

Je zřejmé, že hodnota denzity určuje technické možnosti nasazení skeneru v praxi. Roli hraje 

jak maximální denzita (Dmax), tak dynamický rozsah denzit (dynamic range, density range). 

Dmax je maximální hodnota denzity, kterou je snímací technologie schopna rozlišit. 

Nad tuto hodnotu již snímací soustava nerozlišuje jednotlivé stupně jasu a nasnímaná data 

se rovnají jedné hodnotě. Technicky horší (zpravidla levnější) zařízení s nízkou maximální 

denzitou tak tam, kde zařízení s vyšší maximální denzitou rozliší určitou kresbu, získá pouze 

černou plochu [Podhajský, 2001]. 

Dynamický rozsah (rozpětí) denzit je rozdíl mezi maximální (Dmax) a minimální (Dmin) 

denzitou, které je  snímací prvek skeneru schopen zachytit. 

Denzita je udávána v intervalu od 0,0 do 4,043. Hodnota uspokojivé denzity pro různé předlohy 

je vždy závislá na materiálu předlohy. Orientačně lze vyjít z empirických doporučení, 

viz tab. 11 (s. 73) a tab. 12 (s. 73). 

                                                           
42 Model HSV bývá též označován zkratkou HBS (hodnota jasu je v tomto případě v angličtině označována jako brightness). 
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Tabulka 11: Orientační dynamický rozsah snímaných předloh podle měření společnosti Image Access 

Typ snímané předlohy Naměřená hodnota Dmax 

novinový tisk ≤ 1,8 

lesklý fotografický papír ≤ 2,0 

nejlepší tisk na papír ≤ 2,6 

nejlepší transparentní pozitivní předloha ≤ 3,2 

Zdroj: [Bits, Density and Noise] 

Tabulka 12: Orientační dynamický rozsah snímaných předloh podle studie Tima Vitaleho 

Typ snímané předlohy Naměřená hodnota Dmax
44

 

nitrátový negativ ≤ 2,0-2,6 

nitrátový negativ (výjimečně) ≤ 3,4-3,8 

kinofilm kodak (1943) ≤ 1,4-1,6 

barevný diapozitiv ≤ 3,2 

kodachrom ≤ 2,3 

tisky na papíře (lesk) ≤ 2,4 

tisky na papíře (mat) ≤ 1,8 

Zdroj: [Vitale, 2000], [Vitale, 2007] 

Profesionální skenery disponují hodnotami blížící se hranici 4,0 (CCD převodníky nepřesahují 

4,0). Možné maximum denzity s fixní expozicí má hodnotu právě 4,0. Je dobré si uvědomit, 

že někteří výrobci ve snaze přilákat potenciální zákazníky označují své výrobky vyššími 

hodnotami denzity (4,1, 4,3 apod.). Těchto hodnot výrobci při měření dosahují za využití delší 

nebo vícenásobné expozice. Tím se ale zvyšuje hodnota Dmin, tj. zmenšuje se celkový 

dynamický rozsah [Podhajský, 2001]. Měření a výsledné hodnoty dynamického rozsahu záleží 

například na teplotě snímačů, na tom, zda je využita násobná expozice, a na řadě dalších dílčích 

faktorů. 

4.5.6 Rychlost 

Rychlost snímacího zařízení zaznamenávat digitální reprezentace je závislá především 

na zvoleném zařízení. Často je však výrobci jen velmi špatně definována a opírá 

se o nestandardizované testy. Výrobci uvádějí například rychlosti zařízení u nižších než 

efektivních rozlišení, menších formátů než formátů odpovídajících maximální ploše či šířce 

snímatelné plochy nebo nižších než maximálních barevných hloubek. Většinou též výrobci 

neuvádějí prodlevy z důvodu naplnění vnitřní paměti zařízení, které mohou vznikat při snímání 

velkoformátových dokumentů. Argument, že rychlost snímacího zařízení je závislá na použitém 

externím počítači, se v praxi nepotvrdil, protože datová prostupnost dnes používaných 

počítačů je plně dostačující [White Paper Scanning Speed]. 

Někteří výrobci se snaží o zvyšování rychlosti implementací různých technologií zvyšujících 

rychlost často jen tzv. „na oko“ [White Paper Scanning Speed]. Často se jedná pouze o techniky 

snižující výsledný datový tok nasnímané reprezentace, jako jsou například snížení vertikálního 

rozlišení, tzv. turbo mode (někdy též fast mode nebo draft mode) nebo snímání nižší barevné 

hloubky s následnou interpolací do vyšší barevné hloubky. Z toho je patrné, že při využití 

těchto nastavení je možné zvýšit rychlost, ale sníží se výsledná kvalita nasnímané předlohy. 

                                                                                                                                                                          
43

 Tento interval neplatí pro vícenásobné expozice, tam je možné dosahovat vyšších hodnot nad 4,0D.  
44 Dynamický rozsah je měřen jako poměr nejtmavšího a nejsvětlejšího odstínu. Uvedený rozsah může zvýšit jakékoli poškození nebo retuše. 
Zvolené snímací zařízení by svým dynamickým rozsahem vždy mělo převyšovat dynamický rozsah snímané předlohy.  
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Obecně platí, že rychlost snímání vždy ovlivňují následující parametry: 

 rozlišení, 

 barevná hloubka, 

 velikost snímané plochy, 

 nastavení požadovaného snímacího módu. 

Jako praktická pomůcka pro vhodnou volbu velkoformátového produkčního skeneru může 

posloužit kalkulátor Productivity Calculator od společnosti Image Access. Tento kalkulátor byl 

vytvořen v prostředí MS Excel a je zájemcům volně k dispozici [White Paper Scanning Speed]. 

4.6 Nastavení snímacích zařízení 

4.6.1 Funkce nastavované manuálně 

Skenovací zařízení je vždy před použitím nutné nastavit tak, aby nastavení vyhovovalo 

zpracovávaným dokumentům a našim požadavkům. Mezi hlavní manuální nastavení patří:   

 nastavení optiky, 

 nastavení citlivosti A/D převodníku, 

 nastavení bílého a černého bodu (zvyšuje kontrast a rozsah snímaných odstínů), 

 nastavení doostření (za pomoci tzv. unsharp mask). 

4.6.2 Funkce nastavované automaticky 

Skenovací zařízení disponují automatickými funkcemi, které bývají často od výrobce zapnuty 

a přednastaveny pro běžné využívání. Před procesem skenování je doporučeno projít veškerá 

přednastavení a ověřit, zda jsou vhodná pro zpracovávané dokumenty a vyhovují našim 

požadavkům. Mezi nejběžnější automatické funkce patří:   

 automatická korekce barev, 

 automatická korekce kontrastu, 

 automatické doostřování. 

Výrobci ve snaze vylepšit výkon skenovacích zařízení či kvalitu digitálních skenů opatřují 

ovladače skenerů dalšími nadstandardními funkcemi. Stejně jako u automatických funkcí jsou 

tyto speciální funkce často od výrobce zapnuty a přednastaveny. Před procesem skenování 

je doporučeno projít veškerá přednastavení a ověřit, zda jsou vhodná pro zpracovávané 

dokumenty a vyhovují našim požadavkům. Mezi speciální automatické funkce patří:   

 anti‐blooming, 

 copydot, 

 descreen, 

 interpolace, 

 interpolace obrazu ve vadných pixelech, 

 smart set, 

 supersampling, 

 technologie Digital ICE, 

 turbo mode (fast mode, někdy též draft mode), 

 technologie XY. 
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Anti‐blooming je technologie, která zdokonaluje schopnosti snímacího senzoru. Při snímání velmi 

zářivých bodů v rámci celého CCD čipu zabraňuje tzv. „přetékání“ náboje z jedné buňky do druhé. 

Copydot je opačná funkce než funkce dscreen, tj. zachovává tiskový rastr. Z jednotlivých 

výtažkových filmů je možné opět složit barevný obraz. 

Descreen je automatické odstranění rastru, který vzniká při tisku předloh. Eliminuje se tím 

tzv. moaré efekt. 

Interpolace (interpolation) se využívá v procesu zvyšování nebo zmenšování rozlišení pomocí 

předem zvoleného matematického postupu. Nasnímané rozlišení (např. 300 PPI) je pomocí 

interpolace možné libovolně zvýšit či snížit (např. na hodnoty 1 200 PPI nebo 200 PPI). 

Je nutné si uvědomit, že se jedná pouze o dopočítávání „nových“ nebo odstraňování původních 

hodnot (pixelů) na základě určitého algoritmu. Interpolace má vliv na velikost výsledných souborů, 

ale v žádném případě nezvyšuje množství uložené informace. 

Interpolace obrazu ve vadných pixelech nahradí automaticky chybějící (odumřelé, poškozené) 

pixely podle předem zvoleného způsobu (algoritmu). 

Smart set znamená automatické přednastavení podlepředlohy zvolené ke zpracování. 

Supersampling (multisampling) je funkce zkvalitňování výsledného skenu na základě 

vícenásobného skenování. Pomocí algoritmu se výsledná data spojují a zpřesňují výsledek. 

Technologie Digital ICE (Digital Image Correction and Enhancement) umožňuje paralelní vznik 

druhého skenu (v infračerveném spektru) v průběhu snímání (za pomoci viditelného spektra). 

Na druhém skenu není viditelný skenovaný motiv, ale jsou na něm viditelné nerovnosti předlohy, 

poškození povrchu, vrypy, popřípadě nečistoty. Na základě těchto dvou skenů je možné výsledný 

sken automaticky velmi efektivně vyčistit. 

Turbo mode (někdy též fast mode nebo draft mode) je funkce původně vyvinutá pro faxy. 

Slouží ke zvýšení datové prostupnosti pomocí snížení vertikálního rozlišení (oproti rozlišení 

horizontálnímu) na polovinu. Skenování na 400 PPI v tomto režimu znamená skenování rychlostí 

200 PPI (vertikálně)*400 PPI (horizontálně). Z toho důvodu je možné dosáhnout stejné rychlosti 

jako u pouhých 200 PPI. Tato technika má velký vliv na kvalitu a čitelnost textu pouze v případě, 

že orientace textu v latince skenovaného dokumentu je horizontální. Důvodem je skutečnost, 

že u latinky je v horizontální ose více vizuálních informací pro zobrazení. Z toho vyplývá, že se tato 

technika nehodí pro skenování jakékoli nespojité nebo spojité grafiky [The Truth about Turbo 

Scanning]. 

Technologie XY je určená k detekci pozice (hrany) skenované reprezentace. Snímací hlavu 

automaticky posouvá přímo do aktuální polohy bez nutnosti nasnímání celé plochy. 
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4.7 Kalibrace snímacích zařízení 

Volba optiky (čoček, objektivů) má významný vliv na výsledné rozlišovací celého snímacího 

zařízení. Velmi často je právě optická soustava nejvíce limitujícím faktorem celého snímacího 

zařízení, viz tab. 13, tab. 14 a tab. 15 (s. 76). 

Tabulka 13: Vliv zvolené optiky na výsledné rozlišení snímacího zařízení 

Druh zvolené optiky Snížení rozlišení [%] 

moderní optika pro 35mm formát  25 

optika velkého formátu  40 

optika velkého formátu z let 1890-1920 60-80 

Zdroj: [Hubička, 2009] 

Tabulka 14: Efektivní rozlišení čoček v závislosti na zvolené optice 

Druh zvolené optiky Efektivní rozlišení čoček 

optika z let 1840-1930 20 LPM (900 DPI) 

průměrná optika 40 LPM (2 100 DPI) 

kvalitní optika velkého formátu 60 LPM (3 000 DPI) 

skvělá optika velkého formátu 80 LPM (4 200 DPI) 

Schneider 150 APO Symmar f5.6 na f8 100 LPM (5 400 DPI) 

Nikkor & Canon 50mm & 80mm na f8, stativ (pouze film) 120 LPM 

Leica/Zeiss 35mm a střední formát 140 LPM 

Zdroj: [Hubička, 2009] 

Tabulka 15: Efektivní rozlišení kombinace čočka 80 LPM + film 

Efektivní rozlišení kombinace čočka 80 LPM + film Rozlišení
45

 

barevný negativ 2 170 DPI 

barevný diapozitiv 1 620 DPI 

historický černobílý negativ 1 700 DPI 

historický černobílý negativ (velký formát) 1 024 DPI 

poválečný černobílý negativ 2 100 DPI 

moderní černobílý negativ 2 400 DPI 

Zdroj: [Hubička, 2009] 

4.7.1 Kalibrace zaostření a způsob zjišťování optického rozlišení systému 

Kalibraci zaostření je nutné provádět pravidelně, a to pomocí tzv. kalibračních terčů rozlišení 

(resolution targets). Běžně využívaná metoda je měření čar na milimetr (LPM, l/mm, lp/mm). 

Tato metoda je velmi dobře aplikovatelná a srozumitelná, avšak není dostatečně 

standardizována. Naráží především na subjektivní vnímání pozorovatele či posuzovatele. 

Pro tuto metodu je často využívána tabulka testovacích obrazců 1951 USAF resolution test 

chart, která byla vytvořena americkou armádou (US Air Force) v roce 1951, viz obr. 26 (s. 77). 

Jedná se o testovací tabulku pro účely testování úrovně rozlišení v souladu se standardem 

MIL-STD-150A. Přestože standard MIL-STD-150A byl 16. října 2006 zrušen, je stále velmi 

rozšířeným způsobem testování rozlišovacích schopností optických zobrazovacích systémů, 

jako jsou např. mikroskopy, fotoaparáty či skenery. Existuje celá řada testovacích tabulek 

tohoto typu, mezi další patří testovací tabulku NBS 1963A Resolution Target, viz obr. 27 (s. 77). 

                                                           
45 Je doporučeno digitalizovat ve vyšším (přibližně dvojnásobném) rozlišení, je-li takové rozlišení možné. 
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Obrázek 26: Testovací tabulka 1951 USAF Resolution 
test chart 

Obrázek 27: Testovací tabulka NBS 1963A Resolution 
Target 

  

Zdroj: [Glynn, 2002] Zdroj: [NBS 1963A Resolution Target] 

V současné době je za vhodnou techniku zjišťování technických parametrů optického systému 

považována modulační přenosová funkce (modulation transfer function, MTF). Tato funkce 

je též označována jako odezva frekvence rastru (spatial frequency response, SFR). 

Jedná se o charakteristiku vyjadřující schopnost optického systému zaznamenat různě jemné 

detaily ve snímaném či pozorovaném obraze a o funkci, která je dobrým kompromisem mezi 

teoretickou technikou a technikou jednoduše aplikovatelnou v praxi. 

Tuto funkci je možné si přestavit jako optický signál, který od zaznamenávaného 

(pozorovaného) objektu prochází přes určité prostředí (plyn, kapalinu, sklo optického přístroje) 

k záznamovému médiu (nebo pozorovateli). Každý signál je vždy ovlivněn prostředím, 

kterým prochází. Následné zkreslení může být dáno různými důvody (nečistotami, indexem 

lomu, teplotou) nebo jejich kombinací. Totéž platí při digitalizace, kdy zaznamenávaným 

objektem může být např. kniha a záznamovým médiem například snímací RGB senzor. 

Prostředím, kterým prochází optický signál, jsou v tomto případě vzduch a sklo, popřípadě 

akryl optické snímací soustavy objektivu. 

Pro měření hodnoty MTF se používají snímky testovacích obrazců, které jsou zpracovávány 

či posuzovány přímo operátorem (subjektivně) nebo automaticky (objektivně) pomocí 

softwarové analýzy v softwaru k tomu určenému. Operátor pouze určuje mez (prostorovou 

frekvenci), do které je v daném případě rozeznatelný správný počet čar na čárovém vzoru nebo 

tzv. klínové stupnici, viz obr. 28 (s. 78). Odpovídající frekvence jsou zobrazeny vedle daného 

obrazce (jednotky jsou násobky stovek) na výšku daného testu [Havlín, 2006]. 

Automatické zpracování může využívat některých testovacích tabulek s přítomností setů 

šikmých hran. K dispozici jsou testovací tabulky vycházející z mezinárodních norem, 

např. z normy ISO 12233:2000, viz obr. 28 (s. 78). Existují také testovací tabulky vyvíjené 

konkrétními firmami. Mezi ně se řadí tabulky společnosti Imatest 46  či Image Science 

Associates47. Tyto tabulky byly přímo vyvinuty pro automatickou softwarovou analýzu.  

 

                                                           
46 Oficiální webové stránky jsou k dispozici na adrese http://www.imatest.com/. 
47 Oficiální webové stránky jsou k dispozici na adrese http://www.imagescienceassociates.com/. 



 

 

4. Snímací zařízení 

78 

Obrázek 28: Testovacích tabulka ISO 12233:2000 

 

Zdroj: [ISO 12233:2000] 

Některá nová skenovací zařízení provádí kalibraci zaostření automaticky při každém startu. 

Kalibrace je realizována oproti kalibračním štítkům, které jsou umístěny přímo na těle 

snímacího zařízení, viz obr. 29 (s. 78) [The Truth about Turbo Scanning]. 

Obrázek 29: Detail autokalibračních štítků umístěných přímo na těle skeneru Bookeye (tento skener pro udržení 
kolmosti skenované předlohy vůči snímací hlavici využívá též navádějících laserů) 

 

Zdroj: archiv autora, 2010 

Pro zjednodušení zvolíme jednoduchý čárový test tvořený černými a bílými čarami, které jsou 

od sebe diskrétně odděleny. Na snímané předloze je přítomna pouze 100% černá a 100% bílá 

barva, viz obr. 30 (s. 79). 
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Obrázek 30: Testovací vzor k testování frekvence rastru (rastr s nízkou, střední a vysokou rastrovou frekvencí) 

 

Vlivem prostředí a optické soustavy, kterými signál prochází, se v reálném světě nikdy nepodaří 

přenést plně diskrétní signál (100% černou a 100% bílou barvu), ale přenesený signál je kvůli 

určitému zkreslení vždy spojitý. S rostoucí hustotou čar předlohy a při využití stejného 

optického systému bude schopnost rozeznat jednotlivé ohraničení čar obtížnější; 

čáry se budou pozorovateli tzv. slévat, viz obr. 31 (s. 79). 

Obrázek 31: Znázornění modulační přenosové funkce a frekvence rastru na konkrétních případech 

 

Tuto závislost, lze vyjádřit pomocí grafického zobrazení, kde je znázorněna závislost mezi 

modulací [%] nebo též intervalem {0-1} a frekvencí rastru [čar/mm], viz graf 6 (s. 80). 
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Výpočet pro hodnoty modulace v rámci ideálního a reálného systému je následující: 

Vzorec pro výpočet periody:           
 

                
 [  ] 

 

Vzorec pro výpočet frekvence rastru:                   
 

       
 [           ] 

 

Vzorec pro výpočet hodnoty modulace: 

          
                         

                        
 
         

         
 

 

Modulace v Ideálním systému: 

          
   

   
 
 

 
     (                             ) 

Poznámka: 

Hodnota IMAX odpovídá maximální intenzitě, tedy číselné hodnotě 1,0 (100% bílá). 

Hodnota IMIN odpovídá minimální intenzitě, tedy číselné hodnotě 0,0 (100% černá). 
 

 

Modulace v reálném systému: 

          
       

       
 
   

 
     (                          ) 

Poznámka: 

Hodnota IMAX odpovídá maximální intenzitě, tedy číselné hodnotě 0,8. 

Hodnota IMIN odpovídá minimální intenzitě, tedy číselné hodnotě 0,2. 
 

Graf 6: Závislost modulační přenosové funkce na frekvenci rastru
48

 

 

V běžné praxi pořizování snímků pomocí digitálních fotoaparátů se zpravidla porovnává 

charakteristika MTF5049 udávající prostorovou frekvenci. Pro zařízení (fotoaparáty, kamery) 

s vyšším stupněm doostřování je charakteristika MTF50 příliš vysoká, proto je spíše využívána 

charakteristika MTF50P, u které je jako referenční hodnota využívána nejvyšší hodnota MTF, 

jež je z důvodu již zmíněného doostřování větší než jedna. V praxi dosahuje hodnot kolem 1,5 

[Havlín, 2006]. 

                                                           
48 Modulace je v tomto grafu uváděna v procentech, ve výpočtech je však využita číselná hodnota z intervalu {0-1}. 
49 MRF50 udává hodnotu prostorové frekvence, při které hodnota MTF poklesne na hodnotu 0,5 (neboli 50 %) své původní hodnoty při nulové frekvenci. 
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4.7.2 Kalibrace barev 

Kalibrace barev se provádí pomocí tzv. kalibračních tabulek, obsahující sadu barevných polí 

a odstínů šedi, kterým odpovídají přesné hodnoty. Tím je při nesrovnalostech mezi 

nasnímaným obrazem a očekávanými barvami možné kalibrovat skenovací zařízení, 

viz obr. 32 (s. 81). Kalibrační tabulky pro černobílé skenování jsou definovány a společně 

s detailními testy uvedeny v normách ISO 12653-1 a ISO 12653-2. Kalibrační tabulky pro účely 

kalibrace barev by měly být v souladu s normou ISO 12641 [ISO 12641:1997]. 

V případech, kdy hlavními parametry jsou rozlišení a celková kvalita nasnímané reprezentace, 

je vhodné využít normu ISO 29861 [ISO 29861:2009]. 

Obrázek 32: Netransparentní verze barvové kalibrační tabulky IT-8 

 

Zdroj: [IT-8 Target] 
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4.8 Dílčí závěr 

Tato kapitola je věnována snímacím zařízením využívaným při digitalizaci. Představuje základní 

typy snímacích zařízení podle konstrukce a použité snímací technologie a uvádí klady a zápory 

představených technologií, které determinují jejich využití v praxi.  

Přestože je pojednáno o několika zcela rozdílných snímacích technologiích, dá se říci, 

že všechna snímací zařízení (bez ohledu na využívanou technologii) jsou citlivá na vnější 

vibrace. Z toho důvodu je nutné věnovat dostatečnou pozornost správnému umístění 

snímacích zařízení.  

Značná část této kapitoly je věnována technickým vlastnostem snímacích zařízení, které určují 

možnosti daného zařízení, a tedy i výslednou kvalitu digitální reprezentace. Přestože základních 

technických vlastností u snímacích zařízení není mnoho, je vždy nutné se seznámit se všemi 

vlastnostmi daného zařízení a vycházet vždy pouze z fyzických (faktických) vlastností zařízení. 

Ve snaze konkurovat výrobci často uvádějí lepší parametry, než kterými dané zařízení opravdu 

disponuje, např. interpolované rozlišení nebo barevnou hloubku. Tyto parametry  nemají nic 

společného s reálnými možnostmi daného zařízení, neboť se jedná pouze o matematický 

přepočet nasnímaných hodnot podle určitých algoritmů. Matematický přepočet nikdy 

nezvyšuje informační hodnotu digitální reprezentace, navyšuje pouze velikost výsledných 

souborů. Dalším příkladem může být zavádějící hodnota denzity vyšší než 4,0. 

V těchto případech se vždy jedná o vícenásobnou expozici. Při výběru snímacího zařízení je též 

důležitým parametrem rychlost procesu skenování. V současné době neexistují 

standardizované testy rychlosti snímacích zařízení. Této skutečnosti využívají někteří výrobci 

snímacích zařízení, kteří pro vylepšení parametru rychlosti využívají různých technik. 

Proto je vhodné si na daném zařízení vypracovat vlastní testy. 

Další část kapitoly je věnována nastavení snímacích zařízení. Při optimalizaci nastavení 

či přenastavení snímacího zařízení a ovládacího softwaru je nutné provést kompletní revizi 

nastavení. V případě, že není znám přesný význam využívané funkce, je doporučeno 

kontaktovat výrobce hardwaru, popřípadě softwaru. Nesprávné nastavení funkcí může mít 

za následek produkci např. nekvalitních, popřípadě enormně objemných skenů. 

Závěrečná část této kapitoly se věnuje problematice kalibrace snímacích zařízení. 

Při kalibraci je vždy nutné vycházet z použité technologie snímání. Od ní se odvíjí celý proces 

kalibrace, která může být prováděna manuálně nebo plně automatizovaně. Obecně se jedná 

o kalibraci optické soustavy, která je velmi často limitujícím faktorem snímacích zařízení, 

kalibraci zaostření a kalibraci barev. Kalibrace by se měly provádět pravidelně podle předem 

daných scénářů. Tím se zamezí vzniku nekvalitních skenů a nutnosti opětovného naskenování 

původní analogové reprezentace. 
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5. Produkce digitálních obrazových dat 

V oblasti knihovnictví je digitalizací (digitization, digitisation či digitizing) obvykle míněn převod 

dokumentů z původní papírové (analogové) podoby do podoby počítačové (digitální). 

Tento převod je většinou realizován pomocí procesu skenování. Získaný digitální obraz 

(někdy též digitalizát) je dále zpracováván a doplněn o metadata. V této práci je digitální obraz 

nazýván digitální reprezentací a výrazy snímání a skenování jsou využívány jako synonyma. 

Definice/výklad: 

 Digitalizace je proces převodu jakékoli fyzické nebo analogové reprezentace 

(papírových záznamů, fotografií, grafických reprezentací) do elektronické (digitální) 

reprezentace, které mohou být zpřístupněny a uloženy v elektronické podobě50 

[Record-keeping Requirements for Digitization, 2011, s. 4]. 

 „Digitalizace je konverze analogového signálu nebo kódu do digitálního signálu nebo 

kódu“ [Lee, 2001]51. 

 „Jedná se o proces vytváření digitálních souborů z analogových dokumentů pomocí 

skenování či jiným způsobem. Výsledná digitální kopie či digitální náhrada by měla být 

klasifikována jako digitální dokument a vztahuje se na ní stejná pravidla spojená 

se zachováním přístupu jako k dokumentům vzniklým přímo v digitální podobě 

[Preservation Management of Digital Materials…]. 

 „Digitalizace je převod vybraných měřitelných fyzikálních veličin digitalizovaného 

objektu do numerických hodnot, jejich kódování, uložení a transport za účelem 

vygenerování jiných fyzikálních veličin s cílem umožnit uživateli fyziologické vjemy 

nahrazující v požadovaném rozsahu přímé vnímaní originálu“ [Psohlavec, 2006]. 

 „Digitalizace není kopírování, je to překódování informace do jiného systému. 

Digitalizace je prostředkem, jak zvýšit dostupnost informací; digitalizací přidáváme 

originálům určitou hodnotu, ale měli bychom minimalizovat náš zásah tím, 

že se vyhneme zbytné interpretaci originálu“ [Knoll, 1995]. 

 „Technologie reformátování, která spočívá v převedení dokumentu do elektronické 

(digitální) podoby. Součástí digitalizace bývá i tvorba metadat, která jsou ukládána 

společně s daty. Výsledkem digitalizace je dokument v obrazové nebo textové 

podobě“ [Vrbenská, 2003]. 

5.1 Vymezení pojmů skenování a digitalizace 

Digitalizace (někdy též digitální konverze) je proces konverze analogového obrazového 

vyjádření do vyjádření digitálního. Při procesu digitalizace (nebo jakéhokoli převodu 

z analogové do digitální podoby) dochází k tzv. navzorkování. Tedy analogový (spojitý) signál 

se převádí na základě předem dané vzorkovací frekvence a dalších nastavení na signál digitální 

(nespojitý nebo též diskrétní). Z toho vyplývá, že proces digitalizace (nebo jakýkoli převod 

z analogové do digitální podoby) je vždy ztrátový. Obecně se dá říci, že s nastupující novou 

                                                           
50

 Originální znění: „Digitization is the process of converting any physical or analogue item, such as a paper record, photograph or graphic item, 
into an electronic representation or image that can be accessed and stored electronically“. 
51 Originální znění: „The conversion of an analogue signal or code into a digital signal or code“. 
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technikou a softwarovým vybavením budeme moci vytvořit vždy lepší (detailnější) digitální 

reprezentaci analogové předlohy jakéhokoli druhu (obraz, zvuk, prostor apod.). 

Z tohoto důvodu je nutné stanovit základní minimální a maximální hodnoty a nastavení, 

které nám budou definovat stupeň věrnosti převodu ze světa analogového do světa 

digitálního. Tyto hodnoty a nastavení se opírají jak o exaktní výzkum, tak o empirický výzkum 

závislý především na fyziologických omezeních lidského oka, viz kapitola 1.3 Vnímání 

obrazového dokumentu (s. 27). V současné době existuje řada doporučení, ale neexistuje jeden 

standard definující celý proces digitalizace, proto jsou instituce nuceny na základě potřeb 

vytvářet vlastní řešení. Novým trendem je spolupráce organizací v oblasti sdílení digitálního 

obsahu [Association for Library, 2012, s. 3].  

Digitalizace je považována za prostředek umožňující zpřístupňování, šíření daného obsahu 

na dálku, též je některými odborníky považována za ochranný prostředek eliminující přístup 

k originálu. Na základě studií se názory na digitalizaci jako prostředku pro dlouhodobé 

uchování tzv. zástupných kopií (surrogate copies) určených k nahrazení originálu v případě 

ztráty nebo poškození různí. Například v britské studii Digital versus print as a preservation 

format - expert views from international comparator libraries z roku 2004 přispěvatelé 

nepovažují digitální reprezentace za vhodné k dlouhodobému uchování, jako je tomu u klasické 

papírové reprezentace. Ve studii se přímo uvádí, že respondenti považují takové digitální 

reprezentace v prostředí masové produkce za nestabilní (unstable), experimentální 

(experimental), nedospělé (immature), nevyzkoušené (unproven) a v dlouhodobém horizontu 

nespolehlivé [Shenton, 2004]. Další skupina expertů se přiklání k přístupu, že digitalizace 

je vhodnou formou k dlouhodobému uchování. K tomu v nemalé míře přispělo Sdružení 

vědeckých knihoven (Association of Research Libraries, ARL) vytvořením rozsáhlé studie 

Digitization as a preservation reformatting method [Walker, 2007, s. 514]. Podle studie 

Digital Imaging Services for Harvard Libraries [Harvard University, 2011a] neexistují žádné 

standardy digitalizace, jejíž výstupy jsou určeny pro dlouhodobé uchování, tj. k vytváření 

tzv. zástupných kopií. Rozpor v přístupu organizací k digitalizovaným reprezentacím 

pro zpřístupnění (digitizing for access) a digitálním reprezentacím pro dlouhodobé uchování 

(digitizing for preservation) uvádí i doporučení Minimum Digitization Capture Recommendations 

z roku 2012, které vychází z porovnání více než padesáti praktických zkušeností, doporučení 

a postupů širokého spektra organizací [Association for Library, 2012, s. 3]. 

Přehled o relativně mladé historii digitalizace jako prostředku k dlouhodobému uchování 

a zpřístupnění podává J. Hutař ve své disertační práci Digitalizace, popis pomocí metadat 

a jejich formáty z roku 2012. Pojednává o moderním přístupu k digitálním reprezentacím 

uchovávaným v rámci dlouhodobého úložiště LTP [Hutař, 2012, s. 21].  

Užitečným zdrojem relevantních informací věnujícím se problematice digitalizace je Guidance 

for Digitizing Images [Harvard University, 2011b]. V příloze 3. Zahraniční institucionální 

směrnice (s. 305) je dále uveden souhrn relevantních zahraničních zdrojů věnujícím 

se problematice digitalizace. 
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5.2 Digitalizační projekty 

5.2.1 Vstupní a výstupní požadavky 

Před zahájením procesu digitalizace je potřeba pečlivě zvážit veškeré naše potřeby 

a důvody digitalizace. Je naprosto nežádoucí věnovat nemalé prostředky a potřebný čas 

na digitalizaci, která ve výsledku nenaplní očekávání zadavatele. Proto je nezbytná pečlivá 

rozvaha [Preservation Management of Digital Materials…]: 

 Pro jaký účel budou digitalizované dokumenty určeny? 

 Jak vysoká úroveň kvality reprodukce je potřebná ke splnění cílů projektu? 

 Kdo bude mít přístup ke vzniklému digitálnímu fondu nebo kdo jej bude využívat? 

 Jaké jsou naše reálné možnosti vytváření takových dokumentů? 

 Kdo vlastní autorská práva vztahující se k těmto dokumentům? 

 Jaké jsou naše možnosti uložení vzniklého fondu jak z krátkodobého, 

tak z dlouhodobého pohledu? 

 Je finančně výhodnější nechat si dokumenty zdigitalizovat externím subjektem 

(tj. formou outsourcingu), nebo realizovat digitalizaci přímo v naší vlastní organizaci 

(tj. formou in-house)? 

Dalšími důležitými body jsou průzkum trhu v dané oblasti a porovnání nabídky služeb 

digitalizace na zakázku (outsourcingu) s možností vlastní produkce (in-house). Každá z těchto 

variant má svá pozitiva a zároveň svá omezení. Při volbě vhodného producenta dat 

se digitalizace na zakázku může stát velmi dobrou volbou pro projekty bez patřičného 

personálního zajištění a bez dostatku finančních prostředků na pořízení vlastní digitalizační 

linky. Producent dat by měl disponovat dostatečnou znalostí, technickou a technologickou 

základnou. Pokud producent dat tyto požadavky splňuje, zákazník si jej vybere ke spolupráci, 

je možné proces digitalizace zahájit velmi rychle. 

Naproti tomu vybudování vlastní digitalizační linky je časově náročný proces. 

Podmínkou je vybudování vlastní znalostní, technické a technologické základny. 

Nespornou výhodou vybudování a provozování vlastní digitalizační linky je skutečnost, 

že znalostní, technická a technologická základna po skončení digitalizačního projektu zůstává 

ve vlastnictví dané organizace. Další digitalizační projekty díky tomu mohou být finančně méně 

náročné. V případě nedostatečného vytěžování vlastní produkční linky je možné linku využívat 

pro poskytování služby digitalizace na zakázku. Negativem vlastní digitalizační linky je rychlé 

technologické zastarávání využívané technologie a nutnost průběžné obměny hardwarového 

a softwarového vybavení. S tím jsou spjaté náklady na školení obsluhujících a vedoucích 

pracovníků, monitorování trhu a nepřetržitý dohled nad kvalitou a výslednou cenou vlastní 

produkce. V případě, že náklady vlastní digitalizace po čase přesáhnou náklady potřebné 

na digitalizaci na zakázku, je na zvážení dané organizace, do jaké míry je nadále výhodné vlastní 

produkci udržovat. 
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5.2.2 Rozdělení digitalizačních projektů 

Digitalizační projekty lze rozdělit podle řady kritérií, např. podle typu digitalizovaných 

dokumentů nebo podle metod použitých k digitalizaci.  

5.2.2.1 Projekty podle rozsahu 

Goodling [Goodling, 2012] na základě studia a následného porovnání řady digitalizačních 

projektů navrhuje dělit projekty do tří skupin:  

 na malé digitalizační projekty (small digital resources), 
 na velké digitalizační projekty (large scale digitization), 
 na projekty masové digitalizace (mass digitization projects). 

Pro malé digitalizační projekty je typické zaměření na specializovaný obsah. Obvykle jsou 

digitalizovány různé typy dokumentů na různých médiích. Digitální fond je u těchto projektů 

většinou spravován kurátorem.  

U velkých digitalizačních projektů převládá digitalizace tištěných dokumentů. 

Často jsou využívány metody sloužící ke zvýšení efektivity procesu digitalizace. 

Digitalizované dokumenty obsahují díla, která jsou již volná (spadají do tzv. public domain) 

nebo díla, která ještě nejsou volná, ale podařilo se uzavřít dohodu o jejich využívání. 

V projektech masové digitalizace jsou zpracovávány miliony dokumentů. Cílem těchto projektů 

je zpracovat v rámci projektu vybrané dokumenty z určité oblasti. Pro účely vyhledávání jsou 

využívány jak texty volných děl, tak texty děl dosud chráněných [Coyle, 2006, s. 641-645].  

5.2.2.2 Projekty podle přístupu k dokumentům 

Při digitalizaci jsou uplatňovány dva hlavní přístupy ke zpracovávaným dokumentům, 

a to nedestruktivní digitalizace a destruktivní digitalizace. 

Nedestruktivní digitalizace je postup, při kterém by nemělo docházet k žádnému poškození 

fyzického dokumentu a dokument se nijak záměrně nemodifikuje. Pouze v případě potřeby 

se  některé fyzické vlastnosti reprezentace upravují tak, aby se minimalizovala možná 

poškození fyzické reprezentace, též aby se negativně neovlivňoval samotný proces skenování 

a výsledná digitální reprezentace. Na základě typu a fyzickém stavu dokumentů se provádí 

následující úpravy: 

 uvolnění vazby, stránek (slepených listů, ztuhlé vazby), 
 narovnání ohnutých stran listů (znemožňujících volné listování), 
 vyjmutí cizorodých artefaktů z publikace (záložek, nečistot apod.), 
 odstranění obalů (přebalů, laminace apod.), aby se kniha dala lépe rozevřít, 
 fixace poškozených listů, 
 fixace uvolněných listů, 
 fixace uvolněné vazby, 
 provizorní „svázání“ např. několika titulů (novin) do jednoho svazku, viz obr. 35 a obr. 36 (s. 87). 

Destruktivní digitalizace je postup, při kterém se fyzická reprezentace záměrně modifikuje 

do té míry, že je od knižního bloku společně s hřbetem odřížnuta přední a zadní strana, 

viz obr. 33 (s. 87). Vazba samotná je odstraněna pomocí řezacího stroje (elektrických padacích 

nůžek), viz obr. 34 (s. 87). 

 ořez ve výrobě špatně ořízlých stránek fyzické reprezentace, 
 odříznutí celé vazby fyzické reprezentace, viz obr. 34 (s. 87). 
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Obrázek 33: Ruční oddělení knižního bloku od desek 
fyzické jednotky v praxi 

Obrázek 34: Ořez knižní vazby pomocí 
specializovaných elektrických padacích nůžek 

  

Zdroj: archiv autora, 2011 Zdroj: archiv autora, 2011 

Obrázek 35: Technická pomůcka pro uchycení novin 
do provizorní vazby, která umožňuje rychlé skenování 
na produkčních skenerech (noviny se řádně narovnají 
žehlením a dovnitř každého čísla novin se vloží drát) 

Obrázek 36: Provizorní vazba, která pojme okolo 
dvaceti čísel novin (vazba směřuje hřbetem vzhůru) 

  

Zdroj: archiv autora, 2011 Zdroj: archiv autora, 2011 

5.3 Příprava na skenování 

5.4 Typy dokumentů 

Mezi základními typy dvojrozměrných dokumentů, které je možné skenovat, obvykle patří: 

 monografie (knihy), 
 periodika (noviny, časopisy), 
 fotografie, 
 plakáty, 
 mapy, 
 rukopisy (manuskripty), 
 hudebniny. 

5.4.1 Počet skenů na exemplář 

Každá fyzická reprezentace je zpravidla skenována pouze jednou a po kontrole kvality digitální 
reprezentace je vrácena zpět do knihovního fondu. V případě masové digitalizace, 
např. v rámci projektu GBLP, je každá fyzická reprezentace skenována dvakrát. 
Důvodem je skutečnost, že kontrola kvality není prováděna ihned po skenování, ale obvykle 
s větším časovým odstupem od skenování. Fyzické reprezentace mohou být však již v tuto 
dobu vráceny původnímu majiteli (knihovně). Pokud je v digitálních reprezentacích nalezena 
chyba, je možné jednu digitální reprezentaci nahradit druhou, která chybu neobsahuje 
[University of Michigan, 2013].  
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5.4.2 Velikost nasnímaného skenu 

Existuje jednoduchý empirický vzorec, pomocí kterého lze odvodit výslednou velikost 
snímaného obrázku. Tento výpočet nezohledňuje nasazení žádné komprese, 
jedná se tedy o maximální datový tok, který záznamové zařízení zachycuje při daném 
nastavení, například ukládání obrázků v grafických formátech TIFF (bez komprese) nebo BMP 
(bez komprese). Vzorec má následující podobu: 

velikost souboru = (rozlišení × šířka obrázku) × (rozlišení × výška obrázku) × barevný režim 

Rozlišení je potřeba uvádět v PPI, šířku i výšku obrázku v palcích (1 palec = 2,54 cm). 
Barevný režim má hodnotu 3 v případě snímků v odstínech šedi, hodnotu 1 u čárové grafiky 
a hodnotu 0,125 u polotónové grafiky. Výsledná velikost souboru je pak v bajtech (B). 

Příklad výpočtu: 

Fyzický dokument o rozměrech 13 × 9 cm naskenovaný v plných barvách při rozlišení 600 PPI 
(např. fotografie): 

rozlišení 600 PPI 

šířka obrázku 13 cm, tj. 3,413 palce 

výška obrázku 9 cm, tj. 5,118 palce 

barevný režim 3 

 

Velikost souboru = (600 × 3,4134) × (600 × 5,118) × 3 = 18 867 364 B = 18, 867 MB 

5.4.3 Volba grafického formátu 

Formáty jsou vybírány podle svých vlastností. Problematika grafických formátů je probrána 

v kapitole 3. Grafické formáty (s. 42). Vybrané formáty využívané v oblasti dlouhodobého 

ukládání a v prostředí digitalizace jsou podrobně probrány v příloze 1. Vybrané grafické 

formáty (s. 201). Pracovně je možné formáty v prostředí digitalizace, zpřístupnění 

a dlouhodobého uchování rozdělit na čtyři základní typy, viz tab. 16 (s. 88). 

Tabulka 16: Grafické formáty podle účelu využití 

Typy formátů Konkrétní formáty 

formáty pro zachycení dat ze skeneru, tj. pro 
prozatímní kopii (provisional copy) 

TIFF, RAW, BMP, JPEG 2000, (JPEG) 

formáty pro tvorbu archivní kopie 
(master, archival copy) 

JPEG 2000, TIFF, FITS, RAW, PNG, (JPEG) 

formáty pro vytvoření zpřístupňující kopie 
(production master copy) 

JPEG 2000 

formáty pro vytvoření uživatelské kopie 
(user copy) 

JPEG generovaný na vyžádání 
(on-demand) z JPEG 2000, PNG, GIF, PDF 
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5.5 Zpracování digitálních dat 

5.6 Úpravy naskenovaných dat 

Naskenované digitální reprezentace je v naprosté většině dále upravovat, vždy podle zaměření 

a účelu daného projektu. Mezi nejběžnější úpravy patří: 

 narovnání zkosení (de-skewing; vyrovnání textu a grafiky, aby obsah byl vždy 

v horizontální rovině), 

 narovnání zakřivení (de-warping; vyrovnání zakřivení způsobeného např. průhybem 

stránek nebo úhlem snímání [Mischke, 2005]), 

 ořez obrázku (cropping; ořez nevýznamových nebo nadbytečných částí stránky), 

 normalizace barev (normalization; provádí se v rámci jednoho digitálního objektu 

a spočívá v tom, že tmavé části (text) se převedou na 100 % černou a světlé části 

(pozadí) se převedou na 100 % bílou), 

 zpracování barev (color processing; vyvážení bílé, popřípadě úprava kontrastu, 

jasu apod.). 

5.7 Formátová migrace dat 

Při vytváření archivních a uživatelských kopií vznikají nejen samotné digitální reprezentace, 

ale i další podpůrné soubory informací (metadata, kontrolní součty atd.). Ty tvoří tzv. archivní 

balíček, se kterým se následně pracuje jako s celkem. V procesu formátové migrace mohou 

vznikat následující digitální reprezentace: 

 archivní kopie (archival copy, master copy; pro každou fyzickou předlohu se vytváří 

jedna digitální reprezentace či více digitálních reprezentací; více kopií slouží k eliminaci 

chybovosti v procesu masové digitalizace [University of Michigan, 2013]; 

pro dlouhodobé uložení se vybírá kvalitnější nebo nepoškozená digitální reprezentace), 

 zpřístupňující kopie (production master copy; pro každou vzniklou archivní kopii 

se vytváří jedna digitální reprezentace určená pro zpřístupňování na vyžádání), 

 uživatelská kopie (user copy; pro každou vzniklou archivní kopii se vytváří jedna 

digitální reprezentace nebo více digitálních reprezentací v různém rozlišení nebo 

kvalitě; digitální reprezentace mohou být vytvořeny i na vyžádání). 

5.8 Kontrolní součty 

Kontrolní součet (check sum) vzniká využitím vybraného algoritmu sloužícího ke kontrole 

integrity daného datového toku souborů. Umožňuje tedy provedení kontroly, zda kvůli 

tzv. bitrotu nedošlo k poškození digitálních dat. Kontrolní součet tedy zaručuje integritu 

a autenticitu dat. Kontrolní součty je možné generovat jak pro jednotlivé soubory 

(např. stránky knih), tak pro celé digitální objekty (např. knihy). Mezi algoritmy využívané 

na generování kontrolních součtů, tzv. hašů, patří: 

 CRC32 (33 bitů; příklad haše: 234fcca2), 
 MD2 (128 bitů; již se nepoužívá; příklad haše: e1f2f60a1eb9effd611e5aaec3f102fe), 
 MD4 (128 bitů;  již se nepoužívá; příklad haše: 7d5752571e41b7d3103ed10d459510ba), 
 MD5 (128 bitů; je využíván běžně; příklad haše: 

7278246cf26b76e0ca398e7f739b527e), 
 SHA-1 (160 bitů; je využíván běžně; příklad haše: 

e647d0f6736f82e498de8398eccc48cf0a7d53b9), 
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 SHA-256 (256 bitů; je využíván běžně; příklad haše: 

c056da23302d2fb0d946e7ffa11e0d94618224193ff6e2f78ef8097bb8a3569b), 
 SHA-384 (512 bitů; je využíván pro speciální aplikace s důrazem na bezpečnost; 

příklad haše: 18dda92195c93e4b4b60ec0ed900b28e1fccc736c39628146a11d78fdfed0
0764eb0dd6217c8c86671930353eb97e20a), 

 SHA-512 (512 bitů); je využíván pro speciální aplikace s důrazem na bezpečnost; 
příklad haše: 2cb9d7df53eb8640dc48d736974f472a98d9c7186de7a972490455f5f3ed2
9dfc5b75c95ccb3ed4596bc2bfc4b1e52cf4d76bcee27d334dd155bb426617392dc). 

Výběr příkladových hašů byl generován pomocí online služby „Hash Functions“ 

[Hash Functions]. Jako zdrojový soubor pro generování hašů byl využit testovací obrázek 

„lena_std.tif“, viz příloha 2.1 Testovací obrázek lena_std.tif (s. 273). 

5.9 Optické rozpoznávání znaků 

Obecně se pro úspěšné rozpoznání textu doporučuje minimální hodnota 300 PPI. 

Tato hodnota rozlišení je vhodná pro naprostou většinu dokumentů, ale vyšší rozlišení, 

např. 400 PPI, je doporučeno z důvodů předcházení tzv. pixelizaci obrázku, která ovlivňuje 

výstup OCR [Record-keeping Requirements for Digitization, 2011, s. 12]. V praxi se může stát, 

že např. poznámky pod čarou, které jsou obecně tištěny menším fontem, nejsou již pomocí 

OCR automaticky rozpoznatelné. V tom případě je nutné zvolit vyšší rozlišení na zachycení více 

detailů, viz též kapitola 4.5.1.4 Volba efektivního rozlišení (s. 66).  

Data vzniklá při procesu rozpoznávání jsou selektována, formátována a následně uložena 

podle navržené struktury do ALTO XML, přičemž pro každou jednotlivou stránku je vytvářen 

jeden soubor. Pro účely plnotextového vyhledávání, indexování, popřípadě stahování 

samotného textu uživatelem je též vytvářen jeden soubor OCR ve formátu TXT [Hutař, 2012]. 

5.9.1 Vliv komprese na efektivitu OCR 

Testy na reálných datech ukazují, že efektivita OCR není přímo úměrná kompresnímu poměru 

dokumentu. Byl tak popřen mylný předpoklad, že nejlepší výsledek bude dosažen 

na dokumentech, na které byla uplatněna bezeztrátová komprese [Chapman, 2007]. 

Je tomu právě naopak; po uplatnění vhodně nastavené ztrátové komprese je obrazová 

reprezentace dat v tomto případě „ochuzena“ o nadbytečný „nevýznamový“ šum. Tím se nejen 

zmenší velikost souboru, ale z pohledu OCR se dokument „vyčistí“ od rušivého šumu, 

popřípadě rušivých artefaktů, které mohou ovlivnit úspěšnost rozpoznávání reprezentací 

jednotlivých písmen. 

5.9.2 Efektivita OCR 

Efektivita OCR je v různých digitalizačních projektech různá. Obecně se dá říci, že v případě 

malých digitalizačních projektů spravovaných kurátory a soustřeďujících se na ucelené sbírky 

se na kvalitu OCR, které je velmi často podrobeno následným korekturám lidmi znalými dané 

sbírky či kolekce sbírek, klade velký důraz. Na druhé straně spektra stojí velké digitalizační 

projekty a projekty masové digitalizace, které již následnou korekturu strojově rozpoznaného 

OCR obvykle neprovádějí [Goodling, 2012]. Tento přístup vnáší do oblasti plnotextového 

vyhledávání chyby, které je možné názorně demonstrovat pomocí aplikace Google Books 

Ngrams Viewer. Ta umožňuje vyhledávání četnosti slovních spojení v bázi rozpoznaných textů 

s předem určeným časovým rozpětím. V našem případě bylo stanoveno rozpětí let 

1800 až 2000, viz graf 7 (s. 91). 
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Z grafu je patrné, že slovo Xbox má velkou četnost okolo roku 1900. Ovšem oficiálně byla herní 

konzole s názvem Xbox představena až v roce 2001 v USA a v roce 2002 v Evropě. Je zde tedy 

patrný rozpor, který je snadno dohledatelný, a tedy i vysvětlitelný. Při OCR byla určitá slovní 

spojení mylně rozpoznána jako výraz Xbox [Goodling, 2012]. 

Graf 7: Četnost výskytů slovního spojení Xbox v časovém rozmezí od roku 1800 do roku 2000 

 

Zdroj: Google Books Ngrams Viewer (http://books.google.com/ngrams/) 

Druhý graf 8 (s. 91) byl vygenerován stejným způsobem, ale byl časové rozpětí bylo zvětšeno 

(byly vybrány roky 1800 až 2008). Je zde je jasně viditelný nárůst četnosti názvu herní konzole 

Xbox okolo roku 2000, která řádově převyšuje četnost chybně rozpoznaného slovního spojení 

či vzoru Xbox z období kolem roku 1900. 

Graf 8: Četnost výskytů slovního spojení Xbox v časovém rozmezí od roku 1800 do roku 2008 

 

Zdroj: Google Books Ngrams Viewer (http://books.google.com/ngrams/) 

Nízká efektivita OCR není pouze problém masové digitalizace, ale týká se i menších projektů, 

např. databáze novin ze 17. a 18. Století. Burney Collection z Britské knihovny má průměrnou 

efektivitu OCR na rozpoznané slovo pouhých 48,4 % [Tanner, 2009]. 

5.10 Sada metadat 

Při procesu digitalizace a správy by vždy měla vznikat sada metadat, která slouží k identifikaci, 

správě a popřípadě budoucím migracím atd. Takto vzniklá metadata by měla být vhodně 

strukturována a ukládána do vhodného formátu. V současné době se metadata ukládají 

ve formátech v jazyce XML. Mezi základní typy metadat patří: 

 administrativní metadata (administrative metadata) a technická metadata (technical 
metadata) obsahující technické údaje (o typu, formátu, velikosti dokumentu, snímacím 
zařízení, právech k přístupu, možných změnách), 
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 popisná (někdy též deskriptivní) metadata (descriptive metadata) obsahují údaje 

sloužící k vyhledávání a lokalizování objektu (může se jednat např. o název, autory, 
předmět, klíčové slovo, vydavatele atd.), 

 strukturní metadata52  (structural metadata) popisující jednotlivé objekty a spojující 
je do logických celků, 

 bibliografická metadata (bibliographic metadata) obsahující údaje o autorech, 
názvu apod., 

 geografická metadata (geographic metadata) obsahující údaje o geografické poloze53, 
 vložená metadata (embedded metadata) umístěná v hlavičce formátu (kontejneru), 
 kontrolní soubory (check sum) obsahující kontrolními součty a údaje o vzniku dat apod. 

V prostředí strategického rámce Open Archival Information System (OAIS) se sloučením 

veškerých metadat s digitálními reprezentacemi a dalšími podpůrnými daty (OCR, MD5 atd.) 

vytváří archivní balíček (archival information package, AIP), který je ukládán do dlouhodobého 

úložiště (long-term preservation repository, LTP). Rámec obsahuje i další balíčky, konkrétně 

dodavatelský balíček (submission information package, SIP) a uživatelský balíček 

(dissemination information package, DIP) [Korb, 2010]. 

5.11 Identifikátory 

Identifikátor (identifier) je označení objektu, které je v daném kontextu nebo systému 
jedinečné [Cubr, 2010, s. 54]. Kromě jedinečnosti (unikátnosti) je zvláště v digitálním prostředí 
podstatná i trvalost (perzistence) identifikátorů. Identifikátory používané při digitalizaci 
lze pracovně rozdělit do dvou základních skupin, a to na:  

 identifikátory fyzických (tradičních) dokumentů (ISBN, LCCN atd.), 

 identifikátory digitálních reprezentací dokumentů (UUID, DOI, URN:NBN54 atd.). 

Při digitalizaci se navíc kromě trvalých identifikátorů používají pracovní (netrvalé) 
identifikátory, například čárové kódy přidělované jednotlivým reprezentacím nebo například 
titulu (na obr. 33 (s. 87) je vidět příklad vloženého čárového kódu). Využívání identifikátorů 
v procesu digitalizace umožňuje například následující procesy:    

 sledování (tracking) fyzického exempláře v celém procesu digitalizace, např. pomocí 

čárového kódu, 

 identifikaci digitální reprezentace (stránek či celého digitálního objektu), např. knihy, 

 propojení vzniklé digitální reprezentace (např. kniha) s bibliografickými a technickými metadaty, 

 odhalování duplicit ještě před zahájením samotného procesu digitalizace. 

5.12 Vodoznak 

Vodoznak nebo též vodotisk (watermark) se v průběhu vytváření dané digitální reprezentace 

vkládá do této reprezentace pro účely identifikace nebo ochrany autorských a vlastnických 

práv. Je možné jej umisťovat na archivní kopie, častěji se však umisťuje pouze na uživatelské 

kopie. V případě vytváření uživatelské kopie na vyžádání je možné vodoznak přidávat 

automaticky při generování této kopie. Vodoznak může mít textovou nebo grafickou podobu. 

Existují dva typy vodoznaku, a to viditelný vodoznak (postřehnutelný lidským zrakem) 

a neviditelný vodoznak (nepostřehnutelný lidským zrakem). 

                                                           
52 V praxi se též můžeme setkat s anglicismem strukturální metadata, jedná se však o synonyma. V této práci je využívaný jednotně termín strukturní metadata.  
53 Geografická metadata jsou využívána převážně pro mapy. Vytváření geografických metadat, tzv. georeferencování, probíhá pouze u předem zvolených 

map. Pro tento účel je možné využít online aplikaci Georeferencer  vyvinutou v Moravské zemské knihovně. Tato aplikace na základě vstupních údajů 

vytvoří XML soubor KML (Keyhole Markup Language), který spolupracuje s aplikací Google Earth. 
54 Oficiální webové stránky resolveru URN:NBN jsou k dispozici na adrese https://resolver.nkp.cz/web/. 
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5.13 Dílčí závěr 

Proces digitalizace je složen z mnoha dílčích procesů, které mohou jak pozitivně, tak negativně 

ovlivňovat celkový výstup. Digitalizace je převod analogové formy do formy digitální, 

tedy proces, který je vždy ztrátový. Z toho důvodu je nutné zvolit kompromisy, které musí být 

v souladu s požadavky a potřebami daného projektu a zároveň nesmí být v rozporu 

s ekonomickou stránkou projektu. Je vhodné vycházet z již existujících doporučení, směrnic 

a norem. 

Při utváření digitalizačního projektu je nutné postupovat podle potřeb daného projektu 

a potřeb zákazníka. Podstatnou roli hraje nalezení odpovědí na základní otázky týkající 

celkového směřování projektu. 

Před začátkem projektu je doporučeno provést průzkum trhu v dané oblasti a porovnat 

nabídky služeb digitalizace na zakázku (outsourcingu) s možností vlastní produkce (in-house). 

Každá z těchto variant má svá pozitiva a zároveň svá omezení.  

Mezi největší pozitiva digitalizace na zakázku patří rychlé zahájení produkce digitálních dat bez 

nutnosti zavádění vlastní digitalizační linky a její následné správy. Mezi negativa se řadí 

minimální vhled do produkce dat a zpravidla vyšší cena za zpracovaný dokument. 

V případě vybudování vlastní digitalizační linky je nutné počítat se značnou časovou rezervou 

před samotnou produkcí digitálních dat a s vyššími počátečními náklady. Velkou výhodou 

je skutečnost, že po skončení digitalizačního projektu znalostní, technická a technologická 

základna zůstává ve vlastnictví dané organizace. Negativem je nutnost průběžné obměny 

hardwarového a softwarového vybavení, které rychle zastarává, a pravidelného školení všech 

pracovníků.  

Přestože dílčích procesů v digitalizačním workflow není mnoho, často jsou některé opomíjeny. 

Tyto procesy musejí na sebe bezproblémově navazovat, aby nedocházelo k nadbytečným 

nevratným procesům. Proto je vždy nutné se seznámit se všemi technickými vlastnostmi 

využívaných zařízení, softwarů a postupů, a být v souladu s požadavky a potřebami daného 

projektu.  

Před finální produkcí digitálních reprezentací je vždy doporučeno otestovat celou produkční 

linku. To platí i v případě jakékoli změny či optimalizace, např. snímacího zařízení, softwaru 

na zpracování, jiného nastavení rozlišení a změny grafického formátu, tvorby metadat 

či  nástroje na rozpoznávání znaků 

.
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6. Kontrola kvality digitálních obrazových dat 

Kontrolou kvality (quality assurance, QA; quality control, QC; někdy též guality management) 

v procesu digitalizace je míněn postup objektivního měření a subjektivního posuzování, 

který na základě vstupních nastavení a daných očekávání definuje určitou kvalitu či správnost 

dat, popřípadě metadat. 

Definice/výklad: 

 Kontrola kvality zahrnuje periodické testování a čištění snímacího zařízení, obrazové 

kalibrace a procesy zajištění pravosti a přesnosti digitální reprezentace 55 

[Record-keeping Requirements for Digitization, 2011, s. 18]. 

 Kontrola kvality zajišťuje pravost a přesnost digitální reprezentace vzniklé 

z reprezentace analogové, je důležitým faktorem pro zaručení integrity a autentičnosti 

digitální reprezentace vůči reprezentaci analogové [ISO/TR 13028:2010]56. 

6.1 Vymezení pojmu kontrola kvality digitálních obrazových dat 

V této práci se zaměřuji pouze na obrazové reprezentace dat, především na jejich obrazovou 

kvalitu, respektive na to, zda nedošlo k jejich poškození v procesu výroby, formátové migrace, 

správy či (dlouhodobého) uchování.  

Bez ohledu na typ nebo požadavky procesu digitalizace by kontrola kvality měla být nedílnou 

součástí digitalizačního workflow. Kontrola kvality by měla být vždy předem definována, 

dokumentována a implementována [ISO/TR 13028:2010].  

Je důležité dodat, že kvalita digitálních obrazových reprezentací57 přímo ovlivňuje úspěšnost 

optického rozeznávání znaků a tím přímo i možnosti zpřístupnění dokumentů pomocí 

plnotextového vyhledávání [Polišenský, 2010]. 

Ve většině případů kontrola kvality probíhá ve dvou po sobě jdoucích krocích. 

První krok kontroly je realizován přímo odborným pracovníkem při výrobě, druhý krok jako 

následná kontrola jiným pracovníkem [Federal Agencies Digitization Initiative, 2009]. 

Tyto kroky bývají často pouze na úrovni subjektivního posuzování úrovně kvality pomocí 

vizuální kontroly. Z toho důvodu by takovéto postupy (popřípadě využívané nástroje) měly být 

co nejvíce standardizovány [Sitts, 2000]. 

Moderní digitalizační projekty by měly mít implementované automatizované kontrolní 

mechanismy, které na základě statistiky vybírají vzorky dat a metadat pro průběžnou kontrolu 

[Federal Agencies Digitization Initiative, 2009]. 

Celý mechanismus a postup kontroly kvality by měl být pečlivě zaznamenán, 

vyvíjen a udržován po celou dobu výroby a úprav digitálních reprezentací. Měly by zde být 

zaznamenány veškeré specifikace a požadavky pro každou fázi výroby a úprav takto vznikajících 

digitálních reprezentací [Federal Agencies Digitization Initiative, 2009]. Takto vzniklou 

dokumentaci je nutné pro účely budoucích ochranných opatření uchovávat dlouhodobě. 

                                                           
55 Originální znění: „Quality control measures include periodic testing and cleaning of scanning equipment, imaging calibration (e.g. “tuning” your 

scanner or computer screen to match each other) and verification of authenticity“. 
56

 Originální znění: „Quality control to ensure the digital copy of the non-digital source record is a true and accurate copy is critical to being able 
to assert that the records possess integrity and are authentic“. 
57 Mezi další faktory ovlivňující kvalitu rozpoznání znaků patří např. komprese, viz kapitola 2.3 Volba druhu komprese (s. 33). 
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6.2 Rozdělení možných chyb 

Kontrolu kvality výstupu v procesu digitalizace je možné obecně rozdělit na: 

 automatizovanou detekci chyb (automatic error detection), 

 manuální detekci chyb (manual error detection). 

6.2.1 Kvalitativní chyby 

Kvalitativní chyby v procesu digitalizace je možné obecně rozdělit na: 

 rozostření nebo rozmazání (unsharpening nebo též blurring), 

 zakrytí části skenu nebo přílišnou tmavost skenu (obscured scan), 

 přesvícení stránky kvůli přesvětlení v procesu úpravy (cleaning), 

 zkreslení zešikmením a následnou ztrátu textu v procesu úprav (skewing), 

 zvlnění nebo zkroucení výsledného textu v procesu úprav narovnáním (warping), 

 přílišné nebo nedostatečné oříznutí (cropping), 

 přílišné zabarvení nebo ztmavení v procesu úprav normalizací (colorization). 

6.2.2 Kvantitativní chyby 

Kvalitativní chyby v procesu digitalizace je možné obecně rozdělit na: 

 nesprávné pořadí stránek (wrong page order), 

 přebývající nebo duplikované stránky (duplicated pages), 

 chybějící stránky (missing pages). 

6.3 Doporučené kroky pro kontrolu kvality 

Kontrola kvality by měla být vždy prováděna na základě předem stanovených pravidel 
a postupů, které je nutné uchovat po celou dobu života vzniklých digitálních reprezentací. 
Pro kontrolu jsou využívány jak samotné digitální reprezentace (obrázky), tak i technická 
metadata obrázku. Počet projektů, které nemají dobře zpracované a následně 
implementované postupy kontroly či dokonce nevyužívají žádný ze způsobů kontroly, 
je alarmující.  

Vizuální (subjektivní) kontrola souboru by měla být prováděna při 100% (při poměru jedna 
ku jedné) zvětšení na zobrazovacím zařízení (např. na monitoru). Federal Agencies Digitization 
Initiative (FADGI) ve své směrnici týkající se digitalizace doporučuje kontrolovat minimálně 
deset souborů z dané dávky (batch) nebo 10 % souborů z každé zpracovávané dávky 
[Federal Agencies Digitization Initiative, 2009]. Ve standardu OSN Record-keeping 
Requirements for Digitization je doporučeno kontrolovat 5 až 10 % zpracovávaných dokumentů 
[Record-keeping Requirements for Digitization, 2011, s. 19]. V normě ISO/TR 13028:2010 
Information and documentation - Implementation guidelines for digitization of records 
je doporučeno skenovat kalibrační tabulky každých několik tisíc stran. 
V případě, že je digitalizační linka tzv. odladěná, je možné kontrolovat méně než 5 % náhodně 
vybraných vzorků [ISO/TR 13028:2010].  

Na druhé straně existují projekty, v nichž je kontrolováno hned několik atributů v rámci každé 
vzniklé digitální reprezentace a vizuální věrnost je porovnávána oproti originálu. 
Vhodným příkladem může být projekt Manuscriptorium realizovaný NK ČR, viz kapitola 
6.5.2 Digitalizační centrum Národní knihovny ČR v Klementinu (s. 113) [Černohorský, 2011]. 

Počet kontrolovaných souborů závisí na druhu a množství digitalizovaných dokumentů a odvíjí 
se především od účelu projektu a komplexnosti procesu digitalizace. 
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6.3.1 Kontrola vztahující se k originálnímu dokumentu 

Při digitalizaci je nutné provádět kontroly, které se vztahují k analogové reprezentaci, 

tedy k originálnímu (fyzickému) dokumentu. V rámci této kontroly je tedy nutné mít k dispozici 

fyzickou reprezentaci dokumentu. Vlastnosti digitálních reprezentací, které je možné kontrovat 

oproti fyzické reprezentaci, ukazuje tab. 17 (s. 96). 

Tabulka 17:Kontrolované vlastnosti vztahující se k originálnímu dokumentu 

Kontrolované vlastnosti 
Způsob kontroly 

česky anglicky 

chybějící stránka 
nebo obraz 

missing page  
 kontrola úplnosti stran v rámci daného dokumentu 

- chybějící stránka není již v originálním dokumentu 
- stránka chybí až v digitalizovaném dokumentu 

orientace orientation 
 shoda orientace digitálního obrázku s fyzickou reprezentací dokumentu 

- orientace na výšku, tedy vertikálně (portrait) 
- orientace na šířku, tedy horizontálně (landscape) 

ořez obrázku crop 
 kompletnost obrázku (ověření, zda nedošlo k přílišnému nebo nevhodnému ořezu) 
 zahrnutí kalibrační tabulky (ověření, zda nedošlo k jejímu nechtěnému odříznutí) 

pořadí stránek 
nebo obrázků 

page order 
 kontrola pořadí stránek v rámci daného dokumentu 

- špatné pořadí může být již v originálním dokumentu 
- špatné pořadí může vzniknout až v rámci digitalizace 

proporce 
a zkreslení 

proportion 
and distortion 

 shoda poměru stran digitálního obrázku s fyzickou reprezentací dokumentu 
 kontrola zkreslení v rámci jednotlivých kanálů, tzv. lokalizace kanálů (channel localization) 

referenční 
měřítko 

reference 
ruler 

 přítomnost specializované stupnice či pravítka pro badatelské účely nebo pro výrobu věrné 
reprodukce 

rozlišení resolution 
 správnost rozlišení odvozeného od obsahu dokumentu 
 správnost jednotky rozlišení (metrická nebo angloamerická soustava) 

zakřivení 
obrázku 

warping 
 vizuální shoda - obrázek není nasnímán tak, že je zvlněný 

- například originální dokument je zvlněný nebo ke zvlnění dojde v procesu zpracování kvůli 
pochybení algoritmu 

zkosení obrázku skewing 
 vizuální shoda - obrázek není nasnímán pod úhlem 

- například horizontální hrana obrázku je v pořádku, ale vertikální hrana je pod úhlem; to může 
zapříčinit špatnou čitelnost nebo dokonce ztrátu obsahu 

6.3.2 Kontrola vztahující se k digitální reprezentaci 

Při digitalizaci je nutné provádět kontroly, které se vztahují k digitální reprezentaci, 
tedy k vytvořenému digitálnímu dokumentu. V rámci této kontroly tedy není nutné mít 
k dispozici fyzickou reprezentaci dokumentu. Vlastnosti digitálních reprezentací, 
které je možné kontrovat, uvádí tab. 18 (s. 96). 

Tabulka 18: Kontrolované vlastnosti vztahující se k digitální reprezentaci 

Kontrolované vlastnosti 
Způsob kontroly 

česky anglicky 

barevná hloubka color depth  správnost zvolené barevné hloubky 

barevný model color model  správnost zvoleného barevného modelu 

barevný profil color profile 
 přítomnost barevného profilu 
 správnost vybraného barevného profilu 

komprese compression 
 využití komprese (pokud je vyžadováno) 
 správnost využívané komprese 
 správné nastavení komprese 

konzistence 
souboru 

file format 
consistency 

 otevřitelnost (ověření, zda se soubor dá otevřít a zobrazit v grafickém editoru)58 
 přítomnost a správnost kontrolního součtu 
 kontrola souboru pomocí hašovací funkce59 

obrazový formát 
image file 
format 

 správnost grafického formátu 
 správnost verze grafického formátu 
 správnost nastavení formátu podle specifikace 

V závislosti na kontrolovaných datech je možné kontrolovat celou řadu dalších vlastnosti, 
jako jsou například vrstvy (layers) nebo ořezové cesty (paths). 

                                                           
58

 Knihovna Wellcome pro kontrolu otevřitelnosti souborů využívá grafický editor Adobe Photoshop.  
59 Kontrola spočívá ve využití hašovacích funkcí k porovnání původní kopie s kopií po formátové migraci. Tato metoda je využitelná pouze v procesu 
bezeztrátové komprese, je využívána např. v rámci projektů The Familly Search v USA. 
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6.3.3 Kontrola vztahující se k metadatům 

Při digitalizaci je nutné provádět kontrolu metadat tak, aby metadata byla vždy úplná a přesná. 
Mezi kontrolované položky patří: 

 správné pojmenování souboru s metadaty, 
 data v tagu hlavičky, 
 popisná metadata, 
 administrativní metadata a technická metadata. 

6.3.4 Kontrola vztahující se k vizuální kvalitě obrazu digitální reprezentace 

Při digitalizaci je nutné provádět kontroly, které se vztahují k vizuální kvalitě digitální reprezentace. 
V rámci této kontroly tedy není nutné mít k dispozici fyzickou reprezentaci dokumentu. 
Vlastnosti digitálních reprezentací, které je možné kontrovat, jsou uvedeny v tab. 19 (s. 97). 

Tabulka 19: Kontrolované vlastnosti vztahující se k vizuální kvalitě obrazu 

Kontrolované vlastnosti 
Způsob kontroly 

česky anglicky 

artefakty artifacts 

 kontrola výskytu vad a defektů 
 přítomnost prachu a nečistot 
 přítomnost interferenčních obrazců, tzv. Newtonových kroužků 
 přítomnost chybějících řádků skenu, nespojitost skenu, tzv. „vypadlé“ pixely 

barva color 
 přesnost podání barev 
 vyhodnocení cílových bodů kalibrační barvové tabulky 
 kontrola ztráty detailů v rámci jednotlivých barevných kanálů 

detail detail 
 přítomnost jemných detailů 
 přítomnost textury 

doostření sharpening 
 správnost zaostření digitální reprezentace 

- může být záměrně použito pro zviditelnění detailů 

chromatická 
aberace 

chromatic 
aberration 

 přítomnost zkreslení způsobeného barevnou vadou optické soustavy 

kvantizační 
chyby 

quantization 
errors 

 přítomnost pruhování (banding) 
- zkreslení je způsobeno nerovnoměrným rozložením barvy z důvodu volby nevhodné bitové hloubky, 
která není schopna obsáhnout celé spektrum barev potřebné pro věrné zobrazení 

 přítomnost posterizace (posterization) 
- zkreslení je způsobeno díky nedostatečným počtem barev (malým tonálním rozsahem), 

dochází k viditelným skokům v barvách místo jemného přechodu (gradientu); posterizaci je možné 
odhalit již na histogramu, kde jsou viditelné mezery mezi jednotlivými čárami 

lokalizace 
kanálů 

channel 
localization 

 kontrola lokalizace (umístění) kanálů 
 nekonzistence v rámci individuálních kanálů 

odšumení de-speckling  správnost vizuálního podání a efektivnost odšumění digitální reprezentace 

ostrost sharpness 

 správnost zaostření digitální reprezentace 
- nedostatečně ostré (rozmlžené, rozmazané) 
- přeostřené (ztráta detailů, velké zrno) 
- nekonzistentní ostrost v celé ploše obrázku 

retušování spotting 
 správnost vizuálního podání 

- používané na zakrytí či opravení chyb, např. nečistot atd. 

rozostření 
Blurring 
(out of focus) 

 správnost zaostření digitální reprezentace 
- může být záměrně použito pro eliminace škrábanců přítomných na fyzické reprezentaci 

saturace saturation  správnost intenzity barev 

spojování stitching 
 výskyt artefaktů vznikající při spojování obrázků v rámci snímacího zařízení nebo mimo něj 
 viz příloha 2.24 Příklad nekorektně provedeného procesu spojování obrazu z více senzorů CCD (s. 303) 

šum noise 
 kontrola celkového šumu 
 kontrola šumu v individuálních kanálech 
 kontrola šumu v oblastech, které odpovídají oblastem originálu s vysokou denzitou 

tón obrázku picture tone 

 správnost jasu (brightness) 
 správnost kontrastu (contrast) 
 správnost vyhodnocení cílových bodů kalibrační barvové tabulky (color target) 
 kontrola, zda oříznutím vstupního signálu (clipping)60 nedošlo ke zkreslení 

variabilita 
cílových bodů 

channel 
registration 

 konzistence v rámci jednotlivých kanálů 

vizuální podání 
visual 
performance 

 správnost vizuálního podání digitální reprezentace v daném softwaru  
- mohou vznikat rozdílná obrazová zkreslení při renderování různými softwarovými nástroji, 

                                                           
60

 Dochází ke ztrátě detailů v oblasti vysokého jasu (tzv. přesvícení) a v tmavých oblastech (tzv. stínech). To se projeví oříznutím vstupního signálu, 

který je vždy omezen rozsahem počtu bitů. Ztráta je viditelná na křivce histogramu, která je též ořízlá.  
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viz 6.4 Vliv softwaru na kvalitu zobrazení souborů JPEG 2000 (s. 98) 

zakrytí, 
nevýraznost  

obscured 
 správnost vizuálního podání a obsahu 

- část skenu je zakrytá nebo nevýrazná (tmavá) 

záře flare 
 rovnoměrnost tonální hodnoty, osvětlení a vinětace, někdy též tzv. light fall off (u digitálních 

fotoaparátů) 

Vlastnosti jsou přejaty ze směrnice Federal Agencies Digitization Initiative [Federal Agencies 

Digitization Initiative, 2009a] a doplněn o další položky. Seznam bodů je pouze orientační 

(není vyčerpávající). 

6.4 Vliv softwaru na kvalitu zobrazení souborů JPEG 2000 

V této práci je testován vliv softwaru na kvalitu zobrazení souborů ve formátu JPEG 2000 

na platformě IBM PC. Na základě empirického pozorování a porovnávání je hledána odpověď 

na otázku, zda se v různých nástrojích a na různých platformách liší renderování (zobrazení) 

souboru JP2 (popřípadě JPF a JPX) uloženého ve shodném grafickém formátu.  

Problematika různého zobrazování obrazových dat je známa například uživatelům, 

kteří využívají různé počítačové platformy. Například při přechodu z platformy Mac 

na platformu kompatibilní s IBM PC vypadá  obraz jako tmavší a naopak obraz vytvořený 

na IBM PC se na platformě Mac tváří jako příliš světlý. Tento problém vzniká na základě 

různých interpretací dat, tedy různé hodnoty gama (jasu) napříč využívanými systémy. 

V případě znalosti této rozdílné interpretace lze tento jev snadno automaticky eliminovat [PNG]. 

Ukázalo se, že tato nekonzistence v zobrazování nebyla zatím dostatečně prozkoumána, 

zdokumentována a nebyl na ni v oblasti digitalizace kladen velký důraz. Je však známa 

vývojářům softwarů a souvisí především s optimalizací rychlosti nebo kvalitou zobrazovaní 

obrazových dat. Nekonzistence v zobrazování obrazových dat může do jisté míry ovlivňovat 

kontrolu kvality obrazových dat. Na základě vizuálního pozorování může docházet 

ke zkresleným údajům, ve výsledku až k mylným závěrům, nevhodnému nastavování 

kompresních poměrů a v neposlední řadě k poškození dobrého jména grafického formátu 

JPEG 2000 [Vychodil, 2011b, s. 9-10]. 

V této kapitole jsou obsažena testovací obrazová data, která mají za cíl ověřit hypotézu, 

že v různých softwarových nástrojích je stejná digitální reprezentace ve formátu JPEG 2000 

renderována v jiné obrazové kvalitě. Za použití běžně využívaných softwarových nástrojů jsou 

na tomto vzorku tyto rozdíly vizuálně demonstrovány. Výsledky testu byly v roce 2011 

prezentovány na mimořádném summitu JPEG 2000 Summit Workshop, konaném v Kongresové 

knihovně ve Washingtonu [Vychodil, 2011b]. 

6.4.1 Testované grafické nástroje 

Pro účely testování vlivu softwaru na kvalitu zobrazení souborů JPEG 2000 byly vybrány tři 

nástroje často využívané v praxi: 

 KDU_show (v. 6.2)61, 

 Adobe Photoshop CS5 (v. 12 x64)62, 

 IrfanView (v. 4.27)63.  

                                                           
61

 Oficiální webové stránky softwaru jsou k dispozici na adrese http://www.kakadusoftware.com/. 
62 Oficiální webové stránky softwaru jsou k dispozici na adrese http://www.adobe.com/products/photoshop.html. 
63 Oficiální webové stránky softwaru jsou k dispozici na adrese http://www.irfanview.com/. 
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6.4.2 Testovací snímky 

Pro účely experimentu byly využity tři digitální reprezentace. Dvě náhodně vybrané digitální 

reprezentace (č. 1 a č. 3) pochází z databáze aplikace Kramerius ve formátu DjVu. Pro účely 

testování byly bezeztrátově převedeny do formátu TIFF. Digitální reprezentace (č. 2) byla 

pro tento účel naskenována přímo do formátu TIFF bez vnitřní komprese (byl využit skener 

Bookeye 3A1).  

Obrázek 37: Digitální reprezentace č. 1 převedená 

z formátu DjVu do formátu TIFF 

Obrázek 38: Vyznačené zóny výřezů z digitální 

reprezentace č. 1 

  

Zdroj: [Kramerius]  

 

Obrázek 39: Digitální reprezentace č. 2 ve formátu 

TIFF 

Obrázek 40: Vyznačené zóny výřezů z digitální 

reprezentace č. 2 

 

Zdroj: archiv autora, 2011 

 

 

Obrázek 41: Digitální reprezentace č. 3 

převedená z formátu DjVu do formátu TIFF 

Obrázek 42: Vyznačené zóny výřezů z digitální 

reprezentace č. 1 

  

Zdroj: [Kramerius]  
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6.4.3 Test č. 1 

Pro testování byla náhodně vybrána digitální reprezentace naskenované stránky periodika 

z databáze aplikace Kramerius. V ní jsou obrazová data uložena a zpřístupněna ve formátu 

DjVu a díky použité technologii jsou nadstandardně normalizována [Kramerius]. 

Formát DjVu byl následně bezeztrátové přemigrován do formátu TIFF, aby byla následně 

zaručena bezeztrátová formátová migrace a bezeztrátová editovatelnost. V dalším kroku byly 

z formátu TIFF vytvořeny ztrátové a bezeztrátové digitální reprezentace ve formátu JPEG 2000 

(byly využity kompresní poměry 1:8, 1:20 a 1:30), viz příloha 2.12 Návrh specifikace JP2 

pro NDK (s. 287). 

V předem vybraných grafických prohlížečích byly postupně renderovány všechny soubory 

vygenerované ve formátu JPEG 2000 a sejmuty jejich obrazové reprezentace vždy při 100 % 

zvětšení pomocí klávesy PrintScreen, bezeztrátově zpracovávány v grafickém editoru Adobe 

Photoshop CS5 a uloženy do bezeztrátového formátu PNG. Po sobě jdoucí výřezy 

renderovaných obrazů pro různé použité nástroje reprezentuje obr. 43 (s. 100). 

Obrázek 43: Detaily z výřezů z digitální reprezentace č. 1 zobrazené různými nástroji pro práci a grafikou 

 

Pro lepší přehlednost a průkaznost byl detail výchozího obrázku ve formátu TIFF 

(bez komprese) vyjmut a porovnán s jednotlivými identickými výřezy obrázků pro každý 

použitý softwarový nástroj v kompresním poměru 1:30, viz obr. 47, obr. 48 a obr. 49 (s. 101). 

Pouhým okem není snadné vidět rozdíly mezi předloženými výřezy. Subjektivní porovnání testů 

komplikuje fakt, že předložené reprezentace prošly tiskem, který vnáší do vizuálního 

porovnávání další jen těžko kontrolovaný prvek ovlivňující výslednou kvalitu podání. 

Test má za cíl demonstrovat rozdíly mezi jednotlivými nástroji v renderování a není zaměřen 

na míru změny oproti výchozí digitální reprezentaci. Přestože tisk do jisté míry ovlivní 

výslednou kvalitu, není toto zkreslení fatální z toho důvodu, že je uplatněno ve stejné míře 

na veškeré zde uvedené výstupy. V tomto testu jde především o míru rozdílnosti podání 



 

 

101 

6. Kontrola kvality digitálních obrazových dat 
použitých nástrojů při renderování. Z toho důvodu vznikly tzv. rozdílové obrázky, které detailně 

demonstrují rozdíly v renderování souborů ve formátu JPEG 2000, viz obr. 50, obr. 51 

a obr. 52 (s. 102). Z důvodů eliminace dopadu tisku a lepší „čitelnosti“ detailů byl na dalších 

předložených příkladech přidán jas (jeho hodnota byla zvýšena o 150 %) a bylo zvoleno 

jak pozitivní, tak negativní zobrazení. 

Obrázek 44: Výchozí TIFF Obrázek 45: Výchozí TIFF Obrázek 46: Výchozí TIFF 

   

Obrázek 47: Adobe Photoshop 
(kompresní poměr 1:30) 

Obrázek 48: KDU_show 
(kompresní poměr 1:30) 

Obrázek 49: IrfanView 
(kompresní poměr 1:30) 

   

Rozdílové obrázky obr. 50, obr. 51, a obr. 52 (s. 102) názorně demonstrují nekonzistentní 

zobrazování identického souboru JP2 různými softwarovými nástroji [Vychodil, 2011b]. 

Tyto rozdílové obrázky vznikly odečtením64 výřezu obrazové informace zobrazené v daném 

prohlížeči od původního souboru TIFF bez komprese. 

  

                                                           
64

 V aplikaci Adobe Photoshop CS5 byla využita funkce different. Z důvodu zvýšení viditelnosti artefaktů byla střední hodnota úrovní (levels) snížena 

z původní hodnoty 1,00 na hodnotu 0,75. 
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Obrázek 50: Adobe Photoshop CS5 

(+ levels 0,75) 
Obrázek 51: KDU_show 

(+ levels 0,75) 
Obrázek 52: IrfanView 

(+ levels 0,75) 

   
Obrázek 53: Adobe Photoshop CS5 

(+ 150 % jasu) 
Obrázek 54: KDU_show 

(+ 150 % jasu) 
Obrázek 55: IrfanView 

(+ 150 % jasu) 

   
Obrázek 56: Adobe Photoshop CS5 

(+ invertováno) 
Obrázek 57: KDU_show 

(+ invertováno) 
Obrázek 58: IrfanView 

(+ invertováno) 

   

6.4.3.1 Výsledek 

U obr. 47 (s. 101), potažmo u vygenerovaných rozdílových obrázků obr. 50, obr. 53 

a obr. 56 (s. 102) renderovaných pomocí grafického editoru Adobe Photoshop jsou jasně 

viditelné artefakty ve formě vertikálního pruhování, které se nevyskytují na zdrojovém 

obrázku, viz obr. 44 (s. 101), ani na dalších dvou reprezentacích, tj. na obr. 48 a obr. 49 (s. 101) 

renderovaných prostřednictvím nástrojů KDU_show a IrfanView. Obr. 48 (s. 101), renderovaný 

pomocí editoru IrfanView je výrazný a snadno čitelný, je tedy patrné, že v procesu renderování 

dochází k jisté míře doostřování, tedy k detekci a následnému zvýrazňování hran. 

V případě obr. 49 (s. 101) renderovaného pomocí nástroje KDU_show se subjektivně zdá, 

že výsledné podání netrpí velkou měrou přidaných artefaktů a není uplatněna žádná funkce 

doostřování. Podání a rozložení artefaktů ve výřezu obr. 49 (s. 101) se tak jeví jako přirozené 

a odpovídá standardnímu podání vlnkové ztrátové komprese při kompresním poměru 1:30. 
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6.4.4 Test č. 2 

Pro testování byla naskenována digitální reprezentace náhodné stránky periodika za využití 

skeneru Bookeye 3A1. Jako primární formát byl využit formát TIFF bez komprese, 

aby byla zaručena bezeztrátová formátová migrace a bezeztrátová editovatelnost. 

V dalším kroku byly z formátu TIFF vytvořeny ztrátové a bezeztrátové digitální reprezentace 

ve formátu JPEG 2000 (byly využity kompresní poměry 1:8, 1:20 a 1:30), viz příloha 2.12 Návrh 

specifikace JP2 pro NDK (s. 287). 

V předem vybraných grafických prohlížečích byly postupně renderovány všechny soubory 

vygenerované ve formátu JPEG 2000 a sejmuty jejich obrazové reprezentace vždy při 100% 

zvětšení pomocí klávesy PrintScreen, bezeztrátově zpracovávány v grafickém editoru 

Adobe Photoshop CS5 a uloženy do bezeztrátového formátu PNG. Po sobě jdoucí výřezy 

renderovaných obrazů pro různé použité nástroje reprezentuje obr. 59 (s. 103). 

 

Obrázek 59: Detaily z výřezů z digitální reprezentace č. 2 zobrazené různými nástroji pro práci a grafikou 

 

Pro lepší přehlednost a průkaznost byl detail výchozího obrázku ve formátu TIFF 

(bez komprese) vyjmut a porovnám s jednotlivými identickými výřezy obrázků pro každý 

použitý softwarový nástroj v kompresním poměru 1:30, viz obr. 63, obr. 64 a obr. 65 (s. 104). 

Opět platí, že pouhým okem není snadné vidět rozdíly mezi předloženými výřezy. 

Subjektivní porovnání testů komplikuje fakt, že předložené reprezentace prošly tiskem, 

který vnáší do vizuálního porovnávání další jen těžko kontrolovaný prvek ovlivňující výslednou 

kvalitu podání. Test má za  cíl demonstrovat rozdíly mezi jednotlivými nástroji v renderování 

a není zaměřen na míru změny oproti výchozí digitální reprezentaci. Přestože tisk do jisté míry 

ovlivní výslednou kvalitu, není toto zkreslení fatální z toho důvodu, že je uplatněno ve stejné 

míře na veškeré zde uvedené výstupy. V tomto testu jde především o rozdílnost podání 
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použitých nástrojů při renderování. Z toho důvodu vznikly tzv. rozdílové obrázky, které detailně 

demonstrují rozdíly v renderování souborů ve formátu JPEG 2000, viz obr. 66, obr. 67 a obr. 68 

(s. 105). Z důvodů eliminace dopadu tisku a lepší „čitelnosti“ detailů byl na dalších 

předložených příkladech přidán jas (jeho hodnota byla zvýšena o 150 %) a bylo zvoleno jak 

pozitivní, tak negativní zobrazení. 

Obrázek 60: Výchozí TIFF 

 

Obrázek 61: Výchozí TIFF 

 

Obrázek 62: Výchozí TIFF 

 

Obrázek 63: Adobe Photoshop 
(kompresní poměr 1:30) 

 

Obrázek 64: KDU_show 
(kompresní poměr 1:30) 

 

Obrázek 65: IrfanView 
(kompresní poměr 1:30) 

 

Rozdílové obrázky obr. 66, obr. 67 a obr. 68 (s. 105) názorně demonstrují nekonzistentní 

zobrazování identického souboru JP2 různými softwarovými nástroji [Vychodil, 2011b]. 

Tyto rozdílové obrázky vznikly odečtením65 výřezu obrazové informace zobrazené v daném 

prohlížeči od původního souboru TIFF bez komprese. 

                                                           
65

 V aplikaci Adobe Photoshop CS5 byla využita funkce different. Z důvodu zvýšení viditelnosti artefaktů byla střední hodnota úrovní (levels) snížena 

z původní hodnoty 1,00 na hodnotu 0,75. 



 

 

105 

6. Kontrola kvality digitálních obrazových dat 
Obrázek 66: Adobe Photoshop CS5 

(+ levels 0,75) 

 

Obrázek 67: KDU_show  
(+ levels 0,75) 

 

Obrázek 68: IrfanView  
(+ levels 0,75) 

 

Obrázek 69: Adobe Photoshop CS5 
(+ 150 % jasu) 

 

Obrázek 70: KDU_show 
(+ 150 % jasu) 

 

Obrázek 71: IrfanView  
(+ 150 % jasu) 

 

Obrázek 72: Adobe Photoshop CS5 
(+ invertováno) 

 

Obrázek 73: KDU_show 
(+ invertováno) 

 

Obrázek 74: IrfanView 
(+ invertováno) 

 

6.4.4.1 Výsledek 

U obrázku 63 (s. 104), potažmo u vygenerovaných rozdílových obrázků obr. 66, obr. 69 

a obr. 72 (s. 105) renderovaných pomocí grafického editoru Adobe Photoshop jsou jasně 

viditelné artefakty ve formě vertikálního pruhování, které se nevyskytují na zdrojovém 

obrázku, viz obr. 60, obr. 61 a obr. 62 (s. 104), ani na dalších dvou reprezentacích 

renderovaných prostřednictvím nástrojů KDU_show a IrfanView. Obr. 64 a obr. 65 (s. 104) 

renderovaný pomocí editoru IrfanView je výrazný a snadno čitelný, je tedy patrné, že v procesu 

renderování dochází k jisté míře doostřování, tedy k detekci a následnému zvýrazňování hran. 

V případě obr. 64 (s. 104) renderovaného pomocí nástroje KDU_show se subjektivně zdá, 

že výsledné podání netrpí velkou měrou přidaných artefaktů a není uplatněna žádná funkce 

doostřování. Podání a rozložení artefaktů ve výřezu obr. 67 (s. 105) se tak jeví jako přirozené 

a odpovídá standardnímu podání vlnkové ztrátové komprese při kompresním poměru 1:30. 
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6.4.5 Test č. 3 

Pro testování byla náhodně vybrána digitální reprezentace naskenované stránky periodika 

z databáze aplikace Kramerius. V ní jsou obrazová data uložena a zpřístupněna ve formátu 

DjVu a díky použité technologii jsou nadstandardně normalizována. Formát DjVu byl následně 

bezeztrátové přemigrován do formátu TIFF, aby byla následně zaručena bezeztrátová 

formátová migrace a bezeztrátová editovatelnost. V dalším kroku byly z formátu TIFF 

vytvořeny ztrátové a bezeztrátové digitální reprezentace ve formátu JPEG 2000 (byly použity 

kompresní poměry 1:8, 1:20 a 1:30), viz příloha 2.12 Návrh specifikace JP2 pro NDK (s. 287). 

V předem vybraných grafických prohlížečích byly postupně renderovány všechny soubory 

vygenerované ve formátu JPEG 2000 a sejmuty jejich obrazové reprezentace vždy při 100% 

zvětšení pomocí klávesy PrintScreen, bezeztrátově zpracovávány v grafickém editoru 

Adobe Photoshop CS5 a uloženy do bezeztrátového formátu PNG. Po sobě jdoucí výřezy 

renderovaných obrazů pro různé použité nástroje reprezentuje obr. 75 (s. 106). 

 

Obrázek 75: Detaily z výřezů z digitální reprezentace č. 1 zobrazené různými nástroji pro práci a grafikou 

 

Pro lepší přehlednost a průkaznost byl detail výchozího obrázku ve formátu TIFF 

(bez komprese) vyjmut a porovnám s jednotlivými identickými výřezy obrázků pro každý 

použitý softwarový nástroj v kompresním poměru 1:30, viz obr. 79, obr. 80 a obr. 81 (s. 107). 

Opět platí, že pouhým okem není snadné vidět rozdíly mezi předloženými výřezy. 

Subjektivní porovnání testů komplikuje fakt, že předložené reprezentace prošly tiskem, 

který vnáší do vizuálního porovnávání další jen těžko kontrolovaný prvek ovlivňující výslednou 

kvalitu podání. Test má za cíl demonstrovat rozdíly mezi jednotlivými nástroji v renderování 

a není zaměřen na míru změny v rámci jednotlivého měření oproti výchozí digitální 

reprezentaci. Přestože tisk do jisté míry ovlivní výslednou kvalitu, není toto zkreslení fatální 
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z toho důvodu, že je uplatněno ve stejné míře na veškeré zde uvedené výstupy. V tomto testu 

jde především o rozdílnost podání použitých nástrojů při renderování. Z toho důvodu vznikly 

tzv. rozdílové obrázky, které detailně demonstrují rozdíly v renderování souborů ve formátu 

JPEG 2000, viz obr. 82, obr. 83 a obr. 84 (s. 108). Z důvodů eliminace dopadu tisku a lepší 

„čitelnosti“ detailů byl na dalších předložených příkladech přidán jas (jeho hodnota byla 

zvýšena o 150 %) a bylo zvoleno jak pozitivní, tak negativní zobrazení. 

Obrázek 76: Výchozí TIFF 

 

Obrázek 77: Výchozí TIFF 

 

Obrázek 78: Výchozí TIFF 

 

Obrázek 79: Adobe Photoshop 
(kompresní poměr 1:30) 

 

Obrázek 80: KDU_show 
(kompresní poměr 1:30) 

 

Obrázek 81: IrfanView 
(kompresní poměr 1:30) 

 

Rozdílové obrázky obr. 82, obr. 83 a obr. 84 (s. 108) názorně demonstrují nekonzistentní 

zobrazování identického souboru JP2 různými softwarovými nástroji [Vychodil, 2011b]. 

Tyto rozdílové obrázky vznikly odečtením66 výřezu obrazové informace zobrazené v daném 

prohlížeči od původního souboru TIFF bez komprese. 

                                                           
66

 V aplikaci Adobe Photoshop CS5 byla využita funkce different. Z důvodu zvýšení viditelnosti artefaktů byla střední hodnota úrovní úrovní (levels) 

snížena z původní hodnoty 1,00 na hodnotu 0,75. 
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Obrázek 82: Adobe Photoshop CS5 

(+ levels 0,75) 

 

Obrázek 83: KDU_show  
(+ levels 0,75) 

 

Obrázek 84: IrfanView  
(+ levels 0,75) 

 

Obrázek 85: Adobe Photoshop CS5 
(+ 150 % jasu) 

 

Obrázek 86: KDU_show 
(+ 150 % jasu) 

 

Obrázek 87: IrfanView 
(+ 150 % jasu) 

 

Obrázek 88: Adobe Photoshop CS5 
(+ invertováno) 

 

 

Obrázek 89: KDU_show 
(+ invertováno) 

 

Obrázek 90: IrfanView 
(+ invertováno) 

 

6.4.5.1 Výsledek 

U obr. 79 (s. 107), potažmo u rozdílových obrázků obr. 82, obr. 85 a obr. 88 (s. 108) 

renderovaných pomocí grafického editoru Adobe Photoshop, jsou jasně viditelné artefakty 

ve formě vertikálního pruhování, které se nevyskytují na zdrojových obrázcích, obr. 76, obr. 77 

a obr. 78 (s. 107) ani na dalších dvou reprezentacích renderovaných prostřednictvím nástrojů 

KDU_show a IrfanView, viz obr. 80 a obr. 81 (s. 107). Obrázek renderovaný pomocí editoru 

IrfanView je výrazný a snadno čitelný, je tedy patrné, že v procesu renderování dochází k jisté 

míře doostřování, tedy k detekci a následnému zvýrazňování hran. V případě obr. 80 (s. 107) 

renderovaného pomocí nástroje KDU_show se subjektivně zdá, že výsledné podání netrpí 

velkou měrou přidaných artefaktů a není uplatněna žádná funkce doostřování. 

Podání a rozložení artefaktů ve výřezu obr. 80 (s. 107) se tak jeví jako přirozené a odpovídá 

standardnímu podání vlnkové ztrátové komprese při kompresním poměru 1:30. 
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6.5 Analýza postupů kontroly kvality na vybraných digitalizačních 

pracovištích 

Cílem analýzy postupů kontroly kvality na vybraných digitalizačních pracovištích bylo zjistit, 

na jakém stupni se nacházejí tuzemské procesy kontroly (obrazové) kvality v procesu vytváření 

digitálních reprezentací. Pro analýzu byla vybrána digitalizační pracoviště, která jsou součástí 

významných knihoven v ČR nebo s nimi spolupracují. 

Důraz byl kladen především na zjištění, zda je nějaká forma kontroly kvality využívána, a pokud 

ano, jakým způsobem a na jakém vzorku dat. K analýze byla vybrána digitalizační pracoviště: 

 Národní knihovny ČR v Hostivaři, 

 Národní knihovny ČR v Klementinu, 

 firmy COMDAT v Praze, 

 společnosti Google Inc. ve Vídni, 

 Městské knihovny ČR v Praze, 

 Akademie věd ČR v Jenštejně u Prahy. 

Každé z vybraných pracovišť přistupuje k problematice kontroly kvality jinak a v rámci 

digitalizačního workflow má jinak nastavené procesy. Všechna pracoviště jsou umístěna 

na území České republiky, jedinou výjimkou je digitalizační centrum společnosti Google Inc., 

které se nachází ve Vídni a jsou v něm zpracovávána data pro projekt Google Books Library 

Project [Google (firma), 2011a]. 

 

6.5.1 Digitalizační centrum Národní knihovny ČR v Hostivaři 

Webové stránky: 
http://visk.nkp.cz/VISK7.htm (program Kramerius) 
http://kramerius.nkp.cz/ (aplikace Kramerius) 

Do současnosti bylo v rámci různých projektů a programů naskenováno a přejato ke zpracování 

více než deset miliónů dokumentů. Roční přírůstek je odhadován na 400 000 naskenovaných 

stran. V roce 1997 byla zahájena digitalizace významných bohemikálních periodik 19. století. 

Projekt se zabýval též mikrofilmováním titulů ohrožených degradací nosného média a vznikl 

tzv. hybridní systém, který slučoval techniku mikrofilmování a digitalizace. 

V současnosti národní program Kramerius přispívá do báze dat NK ČR dokumenty od r. 1801 

do 70. let dvacátého století, které jsou zvláště ohroženy degradací [Vítejte na informačním 

portálu systému Kramerius!]. V rámci této kapitoly je pojednáno o postupech kontroly kvality 

prováděných v rámci již zmíněných projektů a programů, které se nevztahují k projektu NDK 

(Národní digitální knihovna). 
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6.5.1.1 Postup kontroly kvality 

Postup kontroly kvality v krocích je uveden v tab. 20 (s. 110). 

Tabulka 20: Kroky kontroly kvality v digitalizačním centru NK ČR v Hostivaři 

Pořadí Krok kontroly Způsob kontroly 

1 
výběr a příprava 
dokumentů pro 
digitalizaci 

 na základě fyzických rozměrů analogové reprezentace 
 na základě stavu fyzické reprezentace 

2 
kalibrace snímacích 
zařízení 

 ruční 
 poloautomatická67 

3 
skenování obsahu 
dokumentu 

 produkuje se jedna digitální reprezentace 
 technické parametry reprezentací jsou 300 PPI, JPEG, RGB (24 bitů) 
 v případě skenování dokumentů vyžadujících vyšší rozlišení se volí jiné než výše uvedené 

rozlišení 

4 
skenování obsahu 
obálky 

 pouze pokud je přítomna 
 postupuje se podle manuálu 

5 
namátková vizuální 
kontrola 

 provádějí ji operátoři v aplikaci Sirius 

6 
generování 
kontrolních součtů 

 generování kontrolního součtu MD5 

6.5.1.2 Příklad z praxe 

Vyprodukovaná data za celou dobu vytváření a uchování utrpěla několik ztrát. 

K poškození spravované báze dat došlo souhrou několika kritických faktorů. Těmito faktory 

byly nepromyšlená restrukturalizace celého týmu, nedostatek finančních prostředků 

znemožňujících odpovídající správu dat, zastarání hardwaru, použití neadekvátního softwaru 

a nedostatečné personální obsazení. S tím spjatý odliv expertů v daném období umožnil 

neodborné formátové a místní migrace. To přispělo ke ztrátě a poškození určité části báze dat, 

která dosud (v prvním čtvrtletí roku 2013) není zcela překontrolována. Příklad vizuálního 

poškození tzv. bitrotem je demonstrován na vybraných příkladech z této poškozené báze dat, 

viz obr. 91 (s. 111) a obr. 92 (s. 112). V době vzniku dat nebyly plošně vytvářeny kontrolní 

součty, které by při vzniku chyb indikovaly změny ve struktuře dat. Neexistence původních 

kontrolních součtů vzniklých před poškozením těchto objektů (např. obrázků) vylučuje 

automatickou detekci vzniklých chyb. Data je tedy nutné kontrolovat „ručně“ za pomoci 

podpůrných nástrojů nebo reagovat na hlášení od správců báze dat a koncových uživatelů, 

kteří na danou chybu upozorní. 

V případě, že informační hodnota (tedy čitelnost textu) zůstane neporušená, 

změní se například pouze kontrast nebo barevnost obrázku, viz obr. 91 (s. 111). 

Na základě kvalitativních doporučení je možné takovéto chyby tolerovat. 

V případě, že informační hodnota je nějakým způsobem porušena, viz obr. 92 (s. 112), 

je potřeba poškozený soubor nahradit ze zálohy. V případě, že selžou veškeré snahy 

o obnovení a o získání dokumentů jinou cestou, je nutné poškozené stránky (popřípadě celý 

dokument) znovu naskenovat z originálu (v případě periodik je možné opětovné naskenování 

provádět z dostupných mikrofilmů). 

                                                           
67

 K poloautomatické kalibraci lze využít nástroj DICON, který byl vyvíjen v rámci projektu Optimalizace nástrojů pro digitalizaci. Oficiální webové 
stránky jsou k dispozici na adrese http://kramerius-info.nkp.cz/projekt-optimalizace/nastroj-dicon-pro-kontrolu-obrazovych-souboru/dicon-manual/. 
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Obrázek 91: Vizuálně poškozený soubor 1047600238.jpg detekovaný na digitalizačním pracovišti NK ČR 
v Hostivaři (část vizuálního zkreslení je přiblížena a označena červeně) 
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Obrázek 92: Vizuálně poškozený soubor 1047600444.jpg detekovaný na digitalizačním pracovišti NK ČR 
v Hostivaři (část vizuálního zkreslení je přiblížena a označena červeně) 
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6.5.2 Digitalizační centrum Národní knihovny ČR v Klementinu 

Webové stránky: http://www.manuscriptorium.com/  

Počátky digitalizace rukopisů, na které NK ČR spolupracuje se společností AiP Beroun s.r.o., 

spadají do let 1992 až 1993. Do roku 1995 spolupráce probíhala v rámci programu UNECO 

Paměť národa. V roce 1996 vzniklo přímo v Klementinu pracoviště pro digitalizaci rukopisů. 

Asi nejvýznamnějším rokem byl rok 2000, kdy se programy Manuscriptorium a Memoria staly 

národního programy digitalizace (podprogramy VISK 6 a VISK 7 programu VISK). 

Na základě patnáctileté spolupráce NK ČR se společností AiP Beroun s.r.o. vznikl v roce 2003 

nový projekt nazvaný European Digital Library of Written Cultural Heritage. 

Mezinárodní spolupráce zaznamenala největší rozvoj mezi roky 2007 a 2009, a to zapojením 

do projektu ENRICH (European Networking Resources and Information concerning Cultural 

Heritage). V jeho rámci je možné přistupovat též do Manuscriptoria, tj. badatelského 

internetového prostředí pro práci s historickými fondy. V současné době je možné vzdáleně 

přistupovat k zhruba čtvrt milionu záznamů rukopisů, inkunábulí, starých tisků, map atd. 

a zhruba 5,5 milionům digitalizovaných stran, což představuje zhruba 50 000 dokumentů. 

Z toho z českých zemí pochází okolo 1,2 milionů digitalizovaných stran, tj. cca 4 600 

dokumentů. V projektu se angažuje okolo 50 českých a 50 zahraničních institucí (postupně 

se připojují i další instituce) [Černohorský, 2011]. 

6.5.2.1 Postup kontroly kvality 

Postup kontroly kvality v krocích je uveden v tab. 21 (s. 113) [Černohorský, 2011]. 

Tabulka 21: Kroky kontroly kvality v digitalizačním centru NK ČR v Klementinu 

Pořadí Krok kontroly Způsob kontroly 

1 
výběr a příprava 
dokumentů pro 
digitalizaci 

 na základě stavu fyzické reprezentace 
 na základě fyzických rozměrů analogové reprezentace 

2 
příprava fyzických 
jednotek pro 
digitalizaci 

 čištění 
 prolistování 
 atd. 

3 
kalibrace snímacích 
zařízení 

 ruční a automatická kalibrace 

4 kalibrace osvitu  kalibrace osvitu s ohledem na okolní osvětlení  

5 
rozměrová kalibrace 
snímacích zařízení  

 měřítko položené na předloze s tolerancí > 1% 

6 barevná kalibrace 
 vytváření profilů ICC 
 je využívána barvová kalibrační tabulka Mecbeth Color checker 
 pro tmavé předlohy je navyšována expozice (je nutné vždy zdokumentovat) 

7 
skenování obsahu 
dokumentu 

 produkuje se jedna digitální reprezentace 
 využívá se pouze fyzické rozlišení snímacího zařízení 
 minimální úprava digitální reprezentace 

8 
skenování obsahu 
obálky 

 produkuje se jedna digitální reprezentace ve formátu TIFF 
 obálka se skenuje pouze v případě, je-li přítomna 

9 
uložení obrazové 
reprezentace 

 pro ukládání dat se využívá formát TIFF 
 po formátové migraci vzniká archivní JPEG a další nearchivní digitální reprezentace 

určené pro zpřístupnění nebo indexaci 

10 
vizuální kontrola u 
všech naskenovaných 
dokumentů 

 přímé porovnání digitálních reprezentací s originálem 
 ostrost 
 podání barev 
 podání odlesků zlata (kontrola „přepálení“ maximální hodnoty na kanál 250) 
 podání odlesků (kontrola „přepálení“ maximální hodnoty na kanál 250) 

11 
kontrola 
otevřitelnosti 

 využívá se Adobe Photoshop 

12 vizuální kontrola  namátková vizuální kontrola 

13 
kontrola poškozených 
obrazových dat 

 kontrola se provádí na základě upozornění koncového uživatele 
 aplikace Manuscriptorium umožňuje nahlášení chyb uživateli 



 

 

114 

6. Kontrola kvality digitálních obrazových dat 
V Manuscriptoriu je před subjektivními estetickými a uměleckými hledisky upřednostňována 

věrnost a reprodukovatelnost výsledků [Psohlavec, 2006, s. 4]. 

Kontrola kvality není prováděna pouze ve dvou případech. Prvním případem je neexistence 

nebo nedostupnost originálu, druhým pak poškození originálu, kdy digitalizovaný dokument 

zachycuje informace, které již originál neobsahuje [Psohlavec, 2006, s. 9]. 

6.5.2.2 Produkovaný objem dat 

Od roku 1992 do roku 2012 bylo v rámci několika projektů, které měly nebo stále ještě mají 

vztah k NK ČR, vyprodukováno okolo 1,2 miliónu digitálních reprezentací, což představuje 

přibližně 4 600 dokumentů. 

6.5.2.3 Příklad z praxe 

Nepodařilo se získat relevantní příklad poškozeného nebo nedostatečně kvalitně 

naskenovaného souboru (ty jsou po detekci neprodleně mazány) [Černohorský, 2011]. 

Mezi technické faktory ovlivňující vizuální kvalitu výstupu patřily: 

 poškozená vývěva na přidržování listů ve správné poloze (při digitalizaci zapříčiňovala 

mikroskopické vibrace, které při snímání pomocí fotografické stěny, tj. posuvného RGB 

snímače, způsobovaly nekonzistenci v nasnímaných RGB kanálech; řešením byla 

oprava vývěvy), 

 poškozený posun RGB čipu ve fotografické stěně (způsoboval špatnou lokalizaci 

naskenovaných RGB kanálů; řešením byla reklamace snímací kamery), 

 poškozená elektromagnetická uzávěrka u tzv. one-shot kamery (při korektním 

nastavení expozice čip snímal v jiném časovém úseku; řešením byla reklamace snímací 

kamery [Černohorský, 2011]).  
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6.5.3 Digitalizační (retrokonverzní) centrum firmy COMDAT v Praze 

Webové stránky: http://www.comdat.cz/  

RETROKON je původně česká technologie, která slouží k převodu lístkových katalogů 

do digitální podoby a vznikla již v roce 1994 jako výsledek spolupráce mezi NK ČR a firmou 

COMDAT. Společnost COMDAT prováděla retrokonverzi katalogizačních lístků do poloviny roku 

2012. 

Retrokonverze je složena z následujících kroků: 

1. výběr a příprava katalogizačních lístků pro digitalizaci, 

2. skenování a zpřístupnění obrazové podoby záznamu, 

3. přepis obsahu lístku, 

4. strukturování (tagování) , 

5. revize [Poskierová, 2012]. 

6.5.3.1 Postup kontroly kvality 

Postup kontroly kvality v krocích je uveden v tab. 22 (s. 115). 

Tabulka 22: Kroky kontroly kvality v digitalizačním (retrokonverzním) centru firmy COMDAT v Praze 

Pořadí Krok kontroly Způsob kontroly 

1 
výběr a příprava 
katalogizačních lístků 
pro digitalizaci 

 na základě stavu fyzické reprezentace 
 odstranění nečistot 

2 
naskenování 
lístkových katalogů 

 vytváří se pouze jedna digitální reprezentace 
 rozlišení se pohybuje od 300 do 600 PPI (1600 × 800 px) 

3 ořez  provádí pouze automaticky a výběrově 

4 doostřování  provádí pouze dodatečně a výběrově 

5 korekce barev  provádí pouze dodatečně a výběrově 

6 normalizace  provádí pouze dodatečně a výběrově 

7 optimalizace  provádí pouze dodatečně a výběrově 

8 vizuální kontrola 
 provádí se u všech naskenovaných dokumentů 
 jednocestná (kontrolují přímo zpracovatelé) 
 dvojcestná (kontrolují přímo zpracovatelé) 

9 
uložení obrazové 
reprezentace 

 pro ukládání dat se využívá TIFF, bitonální (1 bit) pro černobílé reprezentace 
 JPEG, RGB (24 bitů) pro barevné reprezentace 

10 vytváření přepisu 
 využívá se program Comdat TexTif 
 z důvodu velké diverzity psaného a tištěného písma není možné využít optické 

rozpoznávání znaků 

11 
vytváření struktury 
záznamů 

 využívá se program ProTag 

12 revize 
 provedení revize před exportem do knihovního systému v programu Comdat TexTif 
 porovnáváním naskenovaného lístku s uloženými daty je kontrolována struktura 

přepsaných dat a gramatika 

13 
kontrola poškozených 
obrazových dat 

 kontrola se provádí na základě upozornění koncového zákazníka 
 chyby jsou v krajních případech řešeny přeskenováním 

6.5.3.2 Produkovaný objem dat 

Přesné údaje o produkci nejsou společností COMDAT evidovány. V roce 2004 bylo uváděno, 

že za pomocí technologie RETROKON bylo v průběhu deseti let zpracováno okolo 

deseti miliónů bibliografických a katalogizačních záznamů různých knihoven 

[Stoklasová, 2004, s. 5]. Odhadovaný objem denní produkce byl 20 000 lístků (byly využívány 

vysokorychlostní skenery) [Stoklasová, 2004, s. 7]. 
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6.5.3.3 Příklad z praxe 

Nejčastější chyby v procesu skenování a dalšího zpracování vycházejí z fyzického stavu 

zpracovávaných katalogizačních lístků. Patří mezi ně ohnuté rohy, černé okraje (ty jsou 

odstraňovány ořezem), transformace (dorovnávání), spojování tzv. rozjetých listů atd. 

Nepodařilo se získat relevantní příklad poškozeného skenu nebo skenu vyřazeného na základě 

výsledku kontroly kvality. V článku Staré tisky - uložit, ochránit, zpracovat a zpřístupnit 

[Kašparová, 2003] však byl uveřejněn sken katalogizačního lístku společně s přepisem 

a výsledkem následného zpracování, viz obr. 93 (s. 116) a tab. 23 (s. 116). Vzniklé záznamy jsou 

k dispozici v příloze 2.19 Záznamy v procesu retrokonverze katalogizačních lístků (s. 297). 

Obrázek 93: Zdigitalizovaný ručně psaný katalogizační lístek z generálního katalogu 

 

Zdroj: [Kašparová, 2003] 

Tabulka 23: Přepis lístku pomocí programu TEXTIF 

21 H 186 

Agresta, Apolinare 

Vita di S. Giovanni Theresti abbate archimandrita, dell’ord. di S. Basilio Magno da Diversi Autori, e Manuscritti 
Greci, e Latini Raccolta dal P. Maestro Don Apollinaire Agresta ... E dal istesso P. in questa seconda impressione 
rivista, & in miglior stile ridotta 

In Roma, Lazari 1677. [XVI], 196 s. 8° [4°] 

Pergamenová vazba 

Bibl. Car. Ign. com. de Sternberg 

Hiberni Prag 

Zdroj: [Kašparová, 2003] 
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6.5.4 Digitalizační centrum společnosti Google Inc. ve Vídni 

Webové stránky: http://www.books.google.com/  
Spolupráce na úrovni jednání NK ČR se společností Google Inc. započala již v roce 2007, 

společnosti Google Inc. byl na základě plánů masově digitalizovat v rámci Evropy předán rozbor 

fondu z let 1620 až 1900. Aktivní spolupráce byla opět navázána na konci roku 2010 

podepsáním smlouvy opravňující společnost Google Inc. skenovat knihy z fondu NK ČR 

a Slovanské knihovny. Digitalizace v rámci tohoto projektu je plně v režii společnosti 

Google Inc. a NK ČR za českou stranu má možnost připomínkovat předem dané postupy 

a žádat (v rámci již podepsané smlouvy) o případné změny. Společnost Google Inc. 

se na základě smlouvy s NK ČR zavázala do roku 2016 ke zdigitalizování 150 000 svazků 

vydaných do roku 1800. V případě oboustranného zájmu se bude možné spolupráci 

prodlužovat vždy o jeden rok [Hejnová, 2012]. 

6.5.4.1 Postup kontroly kvality 

Dokumenty, které tým projektu GBLP (Google Books Library Project) pracující v NK ČR 

má k dispozici, jsou neveřejné a společnost Google Inc. nedovoluje jejich šíření ani ve zkrácené 

formě [Google (firma), 2011a]. Proto jsem v této práci uvedl pouze informace, které jsou volně 

dostupné a byly uveřejněny jinými organizacemi, které jsou nebo byly zaangažovány v projektu 

GBLP. Jednou z mála organizací, která zveřejnila velké množství informací, je Michiganská 

univerzita (University of Michigan) ve Spojených státech amerických. Postup kontroly kvality 

v krocích je uveden v tab. 24 (s. 117). K jeho zpracování byla využita řada zdrojů 

([Google (firma), 2013], [University of Michigan, 2013], [Farber, 2006], [University of Michigan, 

2008], [Bodleian Libraries, 2013] a [Stanford, 2011]). 

Tabulka 24: Kroky kontroly kvality v digitalizačním centru společnosti Google Inc. ve Vídni 

Pořadí Krok kontroly Způsob kontroly Poznámky 

1 
výběr a příprava 
dokumentů pro 
digitalizaci 

 na základě fyzických rozměrů analogové reprezentace 
 na základě stavu fyzické reprezentace 

realizu
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2 
příprava fyzických 
jednotek pro 
digitalizaci 

 čištění 
 prolistování 
 převázání 
 zafixování stránek 
 atd. 

3 
kontrola před 
procesem 
digitalizace 

 fyzické rozměry 
 poškození různého (nespecifikovaného) typu 
 chybějící stránky 
 poškozené stránky 
 uvolněná vazba 
 přítomnost nepůvodních přebalů 
 typ fyzické reprezentace 
 atd. 

4 
kalibrace snímacích 
zařízení 

 ruční a automatická kalibrace 

5 
skenování obsahu 
knihy 

 produkují se dvě identické digitální reprezentace 
 technické parametry reprezentací jsou 300 PPI, JPEG, RGB (24 bitů) 

6 
skenování obsahu 
obálky 

 přední a zadní strana 

7 
generování 
kontrolních součtů 

 generování kontrolního součtu MD5 

8 
výběr vizuálně 
kvalitnějšího skenu 

 lepší reprezentace se ponechá a dále upravuje 
 horší reprezentace je vymazána 
 více viz obr. 92 (s. 119) 
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9 

úprava rastrových 
reprezentací, 
případné 
napravování 
zkreslení 

 de-skewing – vyrovnání textu a grafiky, aby obsah byl vždy v horizontální rovině 
 de-warping – vyrovnání zakřivení způsobené např. průhybem stránek nebo úhlem 

snímání) [Mischke, 2005] 
 cropping – ořez nevýznamových nebo nadbytečných částí stránky obrázku 
 normalization – v rámci jednoho digitálního objektu (např. knihy) se znormalizují barvy; 

tmavé části (text) se převedou na 100 % černou a světlé části (pozadí) se převedou na 
100 % bílou 

 color processing – vyvážení bílé, popřípadě úprava kontrastu, jasu apod. 
 automatická detekce a odstraňování „prstů“, viz kapitola 6.5.4.3 Příklad z praxe (s. 118) 

10 formátová migrace 
 obrazová reprezentace je podle přání organizace uložena do jednoho z vybraných 

formátů (JPEG, TIFF, JPEG, JP2), textová vrstva se vždy ukládá v kódování  UTF-8 
 technická i bibliografická metadata jsou uložena v balíčku 

11 
sdílení 
s dodavatelem 
zakázky 

 pomocí HTTPS rozhraní GRIN (Google Return Interface) 

12 

GROOVE (Google 
Return Object 
Oriented Validation 
Environment) 

 řídí veškeré stahování 
 řídí veškeré validace 
 kvalitativní validace (manuální) 
 kontrola čárového kódu pomocí Luhnova algoritmu  
 periodická kontrola integrity pomocí MD5 u TIFF, JPEG, JP2, UTF-8 OCR 
 kontrola, zda je obrazový formát správně vytvořen a je validní (Jhove) 
 různé křížové porovnávání 

 kvalitativní kontrola zakázky    
 vizuální kontrola zakázky   
 přidělování persistentních identifikátorů  
 atd. 

realizu
je
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13 hlášení chyb  chyby jsou hlášeny prostřednictvím rozhraní GRIN  

6.5.4.2 Produkovaný objem dat 

V rámci celého projektu GBLP bylo mezi roky 2004 a 2010 naskenováno a následně zpracováno 

více než 15 miliónů knih ze 100 různých zemí ve 400 jazycích [Crawford, 2010]. V září 2011 

společnost Google Inc. oficiálně uvádí 21,5 miliónů digitalizovaných svazků [Groetsch, 2011]. 

Na základě rámcové smlouvy s NK ČR začne společnost Google Inc. od roku 2013 také 

postupně digitalizovat 200 000 svazků tištěných historických knih z fondu NK ČR. 

6.5.4.3 Příklad z praxe 

Příklad automatického odstraňování „prstů“ na základě detekce „nepřirozené“ barvy 

(v případě projektu GBLP se jedná o růžovou barvu náprstních návleků a modrou barvu 

pozadí), viz obr. 94 (s. 119). Barva gumových návleků, které jsou využívány v procesu 

digitalizace pro vylepšení adheze úchopu operátora a eliminují znečišťování, je volena tak, 

aby byla kontrastní vůči skenovanému dokumentu. Tím se usnadňuje a zefektivňuje 

automatická detekce „prstů“, následovaná automatickým vyříznutím plochy a nahrazením 

za zprůměrovanou barvu pozadí (v tomto případě za barvu okrovou), viz obr. 97 (s. 121). 

Neúspěšný proces automatického odstraňování prstů je viditelný na obr. 96 (s. 120). 

Tím, že v procesu digitalizace jsou zpravidla pořizovány dvě digitální reprezentace téže fyzické 

stránky, je možné vždy vybrat tu, která nejlépe odpovídá požadovaným nárokům na kvalitu, 

viz obr. 95 (s. 119). 
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Obrázek 94: Původní naskenovaná obrazová reprezentace s prsty operátora (bez úprav) 

 

Zdroj: http://books.google.com/books?id=l2BFAAAAMAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&ca
d=0#v=onepag/ (snímek pořízen 2. 12. 2011) 

Obrázek 95: Příklad dvojího skenu téže stránky (první sken je v pořádku, druhý sken byl převeden do odstínů šedé 

a znormalizován a z důvodu pohybu stránky při procesu skenování byl vyřazen) 

 

Zdroj: http://books.google.cz/books?id=7U5MAAAAcAAJ&dq=scribble&pg=PA458&redir_esc=y#v=onepage&q&f

=false/ (snímek pořízen 2. 12. 2011) 
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Obrázek 96: Příklad dvojího skenu téže stránky (první sken je v pořádku, druhý sken byl z důvodu přítomnosti 
prstů podroben procesu odstranění prstů a následně byl vyřazen v procesu kontroly kvality) 

 

Zdroj: http://books.google.cz/books?id=Ns4NAAAAQAAJ&dq=wilson&pg=PA100-IA2&redir_ 
esc=y#v=onepage&q&f=false/ (snímek pořízen 10. 8. 2012) 
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Obrázek 97: Příklad automatického odstraňování „prstů“ pomocí rozpoznávacího algoritmu 

 

Zdroj: http://books.google.com/books?id=DgBGAAAAcAAJ&dq=%22wien%22&hl=de&pg=PT1#v=onepage&q&f=f
als/ (snímek pořízen 17. 9. 2011) 
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6.5.5 Digitalizační centrum Městské knihovny ČR v Praze 

Webové stránky: http://www.mlp.cz/digi/  

6.5.5.1 Postup kontroly kvality 

Postup kontroly kvality v krocích je uveden v tab. 25 (s. 122) [Vojířová, 2011]. 

Tabulka 25: Kroky kontroly kvality v digitalizačním centru Městské knihovny v Praze 

Pořadí Krok kontroly Způsob kontroly 

1 
výběr a příprava 
dokumentů pro 
digitalizaci 

 na základě fyzických rozměrů analogové reprezentace 
 na základě stavu fyzické reprezentace 

2 
kalibrace snímacích 
zařízení 

 automatická kalibrace 

3 
skenování obsahu 
dokumentu 

 produkuje se jedna digitální reprezentace 
 využívá se formát JPEG, rozlišení 600 PPI, skenování je prováděno černobíle 

a výběrově barevně 

4 skenování obsahu obálky  obálka se skenuje pouze v případě, je-li přítomna 

5 
zpracovávání 
naskenovaných dat 

 provádí se ořez 

6 vizuální kontrola 
 provádí se kontrola všech digitálních reprezentací 
 vyřazený snímek je k dispozici na obr. 98 (s. 122) 

7 kontrola otevřitelnosti  využívají se programy Windows Viewer, IrfanView, Zoner a Adobe Photoshop 

10 vizuální kontrola 
 vizuální kontrola dat probíhá přes webové rozhraní 
 data jsou exportována z programu Sirius a importována do aplikace Kramerius 

6.5.5.2 Produkovaný objem dat 

Roční objem dat není možné určit z důvodu velké fluktuace zakázek. Celkový objem dat 

od roku 2008 se pohybuje kolem 3 500 titulů, tedy okolo 550 000 stran (zpracovaných 

obrázků). 

6.5.5.3 Příklad z praxe 

Z důvodu pohybu stránky při procesu skenování byl obraz špatně nasnímán. Chyba byla 

detekována ještě před zpracováním samotným operátorem na produkční lince. 

Obrázek 98: Příklad chybně naskenované stránky (systémové označení skenu: scan 3_A_16357_069.jpg) 

 

Zdroj: archiv autora, 2011 
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6.5.6 Digitalizační centrum knihovny Akademie věd ČR v Jenštejně u Prahy 

Webové stránky: http://digit.lib.cas.cz/index.php  

Digitalizační centrum v Jenštejně u Prahy je hlavním dodavatelem digitálních reprezentací 

do Digitální knihovny AV ČR. Jsou zpracovávány především vědecké práce vzniklé v AV ČR 

a jejích předchůdkyních [Akademie věd…, 2005]. 

Digitalizační centrum se podle oficiálně zveřejněných dokumentů zaměřuje nejen na vlastní 

produkci, ale i na výzkum a vývoj celého procesu od digitalizace až po zpřístupnění 

[Akademie věd…, 2005]. 

6.5.6.1 Postup kontroly kvality 

Postup kontroly kvality v krocích je uveden v tab. 26 (s. 123). 

Tabulka 26: Kroky kontroly kvality v digitalizačním centru knihovny Akademie věd ČR v Jenštejně u Prahy 

Pořadí Krok kontroly Způsob kontroly 

1 
výběr a příprava 
dokumentů pro 
digitalizaci 

 na základě stavu fyzické reprezentace 
 na základě fyzických rozměrů analogové reprezentace 

2 
kalibrace snímacích 
zařízení 

 automatická kalibrace 

3 
uložení obrazové 
reprezentace 

 produkuje se jedna digitální reprezentace ve formátu TIFF 
 pro ukládání dat se využívá fyzická velikost formát A5 a rozlišení 300 PPI 

4 
generování 
kontrolních součtů 

 generování kontrolního součtu MD5 

5 vizuální kontrola  vizuální kontrola je prováděna operátorem 

6 zpracování 
 zpracování digitálních reprezentací ve formátu TIFF probíhá v softwaru Book Restorer 
 provádí se ořez, narovnání, korekce barev atd. 

7 
export obrazových 
reprezentací 

 export digitálních reprezentací ve formátu TIFF do programu Sirius 
 součástí tohoto kroku je optické rozpoznání znaků a tvorba popisných, strukturních 

a technických metadat 

8 formátová migrace 
 při formátové migraci se z formátu TIFF vytváří formát JPEG 
 původně byl využíván formát DjVu 

9 vizuální kontrola  provádí se namátková vizuální kontrola operátorem [Pšenička, 2011] 

10 
export obrazových 
reprezentací 

 export obrázků (JPEG) do systému Kramerius 

11 vizuální kontrola  namátková vizuální kontrola obrázků a kontrola na objem [Srb, 2011] 

6.5.6.2 Produkovaný objem dat 

Roční objem dat je odhadován na 230 000 obrázků. Od roku 2005 bylo do systému Kramerius 

exportováno 1,5 mil zpracovaných obrázků [Pšenička, 2011]. 

6.5.6.3 Příklad z praxe 

Nejčastější chyby v procesu digitalizace a zpracování vycházejí z fyzického stavu 

zpracovávaného dokumentu [Srb, 2011]. 

Vizuální nepřesnosti mohou vznikat především nevhodným postupem skenování, 

může docházet ke snímání zvlněné fyzické předlohy, pohybu skenované předlohy při procesu 

snímání, viz obr. 100 (s. 124), a dalším jevům ovlivňujícím výslednou kvalitu digitální 

reprezentace. Tato stránka prošla do zpřístupňující aplikace Kramerius v době, kdy procesy 

kontroly kvality nebyly správně nastaveny. V dnešní době by takováto reprezentace byla včas 

vyřazena a následně přeskenována [Pšenička, 2011]. 
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Formátové migrace mohou též způsobovat vizuální poškození, například deformaci barevného 

podání při formátové migraci z formátu TIFF do formátu JPEG, viz obr. 101 (s. 124), kde došlo 

k úplné ztrátě informace, nebo obr. 102 (s. 124), kde došlo ke ztrátě barevné informace. 

Chyby mohou nastávat působením tzv. bitrotu, který může mimo jiné způsobit částečné 

vizuální poškození a soubor se nadále může tvářit jako validní, viz obr. 99 (s. 124) 

[Pšenička, 2011]. 

Obrázek 99: Soubor ve formátu TIFF s vnitřní kompresí 
LZW poškozený tzv. bitrotem (systémové označení 
skenu: ABA007001555511983000000263.tif) 

Obrázek 100: Soubor ve formátu TIFF s vnitřní 
kompresí LZW vzniklý naskenováním předlohy 
v pohybu (systémové označení skenu: 
ABA007086261111895000100077.tif) 

 

Zdroj: Michal Pšenička, 2012 

Obrázek 101: Vizuálně zcela poškozený soubor ve formátu 
JPEG vzniklý formátovou migrací z formátu TIFF s vnitřní 
kompresí LZW (systémové označení skenu: 
ABA0070042790X1953000000124) 

Obrázek 102: Barevně poškozený soubor ve formátu 
JPEG vzniklý formátovou migrací z formátu TIFF 
s vnitřní kompresí LZW (systémové označení skenu: 
ABA007002953021945000100017) 

 
Zdroj: Michal Pšenička, 2012 
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6.6 Dílčí závěr  

Experimenty s renderováním identických digitálních reprezentací uložených v grafickém 

formátu JPEG 2000 v běžně využívaných grafických softwarech (prohlížečích, pluginech) byla 

potvrzena hypotéza o nekonzistenci v podání obrazové kvality. Z výsledků je možné vyvodit 

následující závěry: 

 některé prohlížeče (pluginy) přidávají (generují) původně neexistující artefakty, 

 některé prohlížeče (pluginy) vylepšují výsledný obraz (např. doostřováním), 

 různé prohlížeče (pluginy) mají různou úroveň věrnosti zobrazování, 

 volba grafického prohlížeče má vliv na výslednou kvalitu zobrazovaného obrázku, 

 zobrazení prohlížeče Adobe Photoshop CS5 (v. 12 x64) se jeví jako nejhorší, 

a to z důvodu přidání původně neexistujících artefaktů při kompresním poměru 1:30, 

 zobrazení prohlížeče KDU_show (v. 6.2) se jeví jako nejlepší při kompresním poměru 1:30. 

Jedná se o značně neprobádanou a rozsáhlou problematiku, která těmito experimenty zdaleka 

nebyla vyčerpána.  

Analýza postupů používaných na vybraných digitalizačních pracovištích odhalila nekonzistence 

v procesech kontroly kvality. V rámci některých projektů je přistupováno k problematice 

kontroly velmi striktně a konzistentně. Např. v digitalizačním centru NK ČR v Klementinu, 

které realizuje projekt Manuscriptorium, je díky promyšlenému postupu a relativně malému 

objemu dokumentů věnována velká péče zpracování a průběžné kontrole celého procesu. 

Hlavními prioritami projektu jsou kvalita a věrnost podání. Společnost Google Inc. ve svém 

projektu GBLP přistupuje ke kontrole své produkce velmi konzistentně, přesto hlavní prioritou 

projektu není obrazová kvalita, ale rychlost a celková progresivnost výroby digitálních 

reprezentací. Těžiště celého projektu GBLP je v informačním vytěžení skenovaných 

dokumentů. Nejedná se tedy o vytváření vizuálně přesných digitálních reprezentací 

(potenciálních zástupných kopií), jako je tomu v projektu Manuscriptorium.  

Na druhé straně některá z vybraných digitalizačních pracovišť jsou v tomto ohledu velmi 

benevolentní a nemají striktně nastaveny kontrolní mechanismy. Tak je tomu 

např. v digitalizačním centru NK ČR v Hostivaři. 
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7. Modely uchování a zpřístupnění digitálních dat 

Výrazem modely uchování a zpřístupnění digitálních dat jsou v této práci míněny modely 

využívající určité schéma znázorňující procesy, které mohou být dále rozděleny až na základní 

stavební kameny. Tyto procesy jsou provázány vazbami znázorňujícími směr probíhajících 

procesů a ukazujícími souvislosti v celkovém rámci procesů. Tato kapitola je věnována dvěma 

modelům z oblasti uchování a zpřístupnění digitálních dat. 

7.1 Vymezení oblasti 

Za běžný model uchování a zpřístupnění dat můžeme považovat rozdělení dat na archivní 

a uživatelské kopie, pracovně jej nazveme tradiční model uchování a zpřístupnění dat, 

který je běžně využíván ve světě i u nás.  

Největší předností tohoto modelu je jeho jednoduchost a rychlá implementace. 

Na straně druhé se z důvodu statického udržování všech derivátů potřebných pro zpřístupnění 

vyznačuje redundancí. Tento model není vhodný pro přenos velkoobjemových digitálních 

reprezentací, jako jsou například mapy nebo rukopisy ve velkém rozlišení. Přenos takto 

objemných reprezentací je možný jen díky zapojení podpůrných nástrojů. 

Tím může být například nástroj Zoomify68, pomocí kterého je digitální reprezentace na straně 

poskytovatele dopředu „rozřezána“ na objemově malé dlaždice ve formátu JPEG. 

Ty jsou koncovému uživateli na základě jeho požadavků (pozice v obrázku, posunu, zvětšení 

či zmenšení) automaticky zasílány z báze dat a zobrazovány ve webovém prohlížeči 

(k zobrazování není potřeba zásuvný modul). Díky nástroji Zoomify se na stranu uživatele 

přenáší pouze požadovaný objem dat (informací). Tento postup řeší problém s objemnými 

digitálními reprezentacemi, ale neřeší problém s redundancí, naopak jej prohlubuje a vzniká 

enormní nárok na správu velkého množství nově vzniklých objektů. 

Za nový přístup uchování a zpřístupnění dat můžeme považovat rozdělení báze dat na archivní, 

zpřístupňující a uživatelské kopie, pracovně jej nazveme nový model uchování a zpřístupnění 

dat. Ten je již ve světě běžně využíván, ale v České republice kromě projektů Staré mapy69 

a NDK (Národní digitální knihovna) nenachází zatím velké uplatnění. Dobrým příkladem využití 

tohoto modelu v zahraničí může být například projekt Kranten70 Národní knihovny Nizozemska.  

Model v praxi úspěšně uplatňuje i Národní knihovna Norska. 

Největší výhodou tohoto modelu je neredundantnost spravovaných dat a možnost 

bezproblémového přenosu velkoobjemových digitálních reprezentací, jako jsou například 

mapy nebo rukopisy ve velkém rozlišení, a to bez nutnosti navýšení nároků na správu. 

Zapojením tzv. image serveru a implementací grafického formátu JPEG 2000 je umožněno 

na základě volby nebo chování (pozice v obrázku, posunu, zvětšení či zmenšení) koncového 

uživatele zasílat jen požadovaný objem dat (informací). Velkoobjemové digitální reprezentace 

není potřeba dopředu „rozřezávat“ ani jinak upravovat. Jediným předpokladem pro správnou 

funkci tohoto modelu je vygenerování validních souborů JP2 ve formátu JPEG 2000 podle 

předem vypracované specifikace. Dalším faktorem upřednostňujícím tento model je vyšší zisk 

                                                           
68

 Oficiální webové stránky nástroje jsou k dispozici na adrese http://www.zoomify.com/express.htm. 
69 Oficiální webové stránky projektu jsou k dispozici na adrese http://www.oldmapsonline.org/iip/mooviewer/. 
70 Oficiální webové stránky projektu jsou k dispozici na adrese http://kranten.kb.nl/. 
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algoritmu grafického formátu JPEG 2000, čímž je možné dále redukovat objem dat 

přenášených na stranu uživatele, a to bez viditelného snížení obrazové kvality. Další možností 

redukce objemu dat přenášených na stranu uživatele a zvýšení užitnosti systému je možnost 

progresivního přenosu dat. Ta umožňuje zobrazování např. černobílé varianty reprezentace, 

části daného obrazu, různé obrazové kvality či úrovně rozlišení, a to bez nutnosti navyšování 

výpočetního výkonu na straně provozovatele i koncového uživatele, více viz kapitola 

1.12.2.5 Možnosti progresivního přenosu dat (s. 257). 

Definice/výklad: 

Archivní kopie (master copy, archival copy, archival master) 

 „Kopie dokumentu sloužící k trvalému nebo dlouhodobému uchování jeho obsahu, 

která se nepoužívá v běžných službách uživatelům“ [Polišenský, 2003]. 

 „Rastrový obraz vysoké kvality v zásadě za použití bezeztrátové komprese. Tato kopie 

může být použita v případě ztráty originálu jako náhrada, někdy též nazývána jako 

zástupná kopie (surrogate copy)“ [Vychodil, 2010]. 

Uživatelská kopie (user copy, service copy, někdy též (non)archival copy) 

 „Kopie vytvářená přímo při procesu digitalizace nebo na vyžádání koncového uživatele 

(on-demand) ze zpřístupňující kopie. V některých případech se vytváří přímo z archivní 

kopie, je tedy derivátem archivní kopie. Většinou se vyznačuje nižší kvalitou obrazu, 

než kterou disponuje archivní kopie (snížení kvality se projevuje snížením rozlišení, 

bitové hloubky, ztrátovou kompresí)“ [Vychodil, 2010]. 

Zpřístupňující kopie (production master copy) 

 „Kopie sloužící v procesu zpřístupnění jako zdroj dat pro generování veškerých 

uživatelských kopií (day-to-day use copy) na vyžádání (on-demand) pomocí 

tzv. image serveru. Může se jednat se o autentickou podobu archivní kopie nebo o její 

derivát. Většinou se vyznačuje menší kvalitou obrazu, než kterou disponuje archivní 

kopie (snížení kvality se projevuje snížením rozlišení, bitové hloubky, ztrátovou 

kompresí)“ [Vychodil, 2010]. 

7.2 Tradiční model uchování a zpřístupnění dat 

Za běžný model uchování a zpřístupnění dat můžeme považovat rozdělení báze dat na archivní 

a uživatelské kopie: 

 Archivní kopie (master copy) uložené ve formátu TIFF bez vnitřní komprese. 

Méně často se využívá TIFF s vnitřní kompresí, např. LZW (Lempel-Ziv-Welch). 

V případě, že je nutné snížit kapacitu úložišť, je využíván formát JPEG s předem 

stanovenou úrovní komprese pohybující se od 95 do 100 Q. Průměrné hodnoty zisku 

při využití různých kompresí jsou k dispozici v tab. 78 (s. 283). 

 Uživatelské kopie (user copy) uložené ve formátu JPEG, s předem stanovenou úrovní 

komprese pohybující se od 75 do 98 Q. Existují i jiné varianty zpřístupnění (pomocí 

formátu PNG, DjVu , GIF apod.). 

Nevýhodou tohoto tradičního modelu je redundance, tedy nutnost udržovat několik verzí 

uživatelské kopie (náhled, střední, normální, popřípadě maximální rozlišení), které jsou 
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potřebné pro správné fungování celého systému. To samozřejmě znesnadňuje proces správy 

na úrovni identifikace, aktualizace a synchronizace spravovaných dat. 

Z důvodu úložných nároků při využití formátu TIFF se od tohoto formátu v některých případech 

ustupuje. Jedinou vhodnou alternativou se stal formát JPEG 2000, který byl od začátku jako 

alternativa k tomuto postupu koncipován a navrhován. Umožňují to podpora bezeztrátové 

i ztrátové komprese a výkonný kompresní algoritmus, který je schopen bez jakékoli ztráty 

vstupních dat ušetřit minimálně 50 % úložných kapacit (to odpovídá průměrnému 

kompresnímu poměru 1:2) oproti formátu TIFF. Má i další možnosti využití, viz příloha 

1.12 JPEG 2000 (Joint Photographic Experts Group) (s. 250). 

7.3 Nový model uchování a zpřístupnění dat 

Za nový přístup uchování a zpřístupnění dat můžeme považovat rozdělení dat na archivní, 

zpřístupňující a uživatelské kopie. 

Archivní kopie (master copy) jsou kopie uložené ve formátu JPEG 2000 (soubory JP2) 

s bezeztrátovou kompresí (s průměrným kompresním poměrem 1:2) nebo se zvolenou 

ztrátovou kompresí.  

Typy ztrátové komprese využívané v případě archivních kopií jsou: 

- minimálně ztrátová komprese (je nastaven kompresní poměr od 1:3,5 do 1:4), 

- vizuálně bezeztrátová komprese (je nastaven kompresní poměr od 1:8 do 1:10), 

- vizuálně ztrátová komprese (je nastaven kompresní poměr 1:10, 1:20, 1:30 apod.). 

Kompresní poměr (tedy i ztrátovost) je vždy zvolena podle účelu a typu zpracovávaného 

dokumentu. Pro vznik archivních kopií by mělo být využíváno tzv. efektivního rozlišení 

snímacího zařízení. Archivní kopie by měly být uchovávány v plném rozlišení. 

V některých projektech (např. ve Spolkové republice Německo) jsou pro archivní účely 

ukládány dvě identické kopie v různých grafických formátech, konkrétně ve formátech 

JPEG 2000 a TIFF. Takový model má samozřejmě velké nároky na úložné kapacity. 

V případě, že kapacity úložišť jsou jedním z nejdůležitějších faktorů v daném projektu, 

je možné uchovávat pouze jednu archivní kopii ve formátu JPEG 2000, ze které jsou získávána 

zdrojová data pro image server. Image server je následně schopen koncovému uživateli 

v reálném čase na vyžádání předkládat data i v jiném grafickém formátu (např. ve formátu 

JPEG). Přeskočí se mezikrok zpřístupňující kopie (production master copy), viz níže. 

Tímto přímým přístupem na (dlouhodobé) úložiště (tedy uloženou archivní kopii) se neúměrně 

zvyšuje riziko poškození jediné uložené archivní kopie. 

Zpřístupňující kopie (production master copy, též access master) je ukládána 

ve formátu JPEG 2000. Zpravidla je z důvodů snížení datového toku na straně image serveru 

využívána ztrátová komprese, a to: 

- vizuálně bezeztrátová komprese (je nastaven kompresní poměr 1:8 až 1:10), 

- vizuálně ztrátová komprese (je nastaven kompresní poměr 1:20, 1:30, popř. i vyšší.). 

Kompresní poměr (tedy i ztrátovost) je vždy zvolena podle účelu a typu skenovaného 

dokumentu. U zpřístupňujících kopií je oproti archivní kopii z důvodu dalšího zmenšení 

datového toku možné snížit rozlišení. Tyto kopie jsou fyzicky odděleny od archivních kopií 

a jsou umístněné na tzv. image serveru.  
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Příkladem fungující implementace tohoto modelu v České republice je projekt Staré mapy. 

Je využívána i varianta, kde je tato část přeskočena a data uložená ve formátu JPEG 2000 jsou 

využívána pouze na účely dlouhodobého uchování. V tomto případě ovšem značný potenciál 

formátu JPEG 2000 zůstává nevyužit.  

S uvedeným modelem zpřístupnění se počítá v nové verzi Krameria 4 pro zpřístupnění dat nejen 

z projektu NDK, viz obr. 103: Návrh digitalizačního workflow - všechny kroky workflow (s. 135). 

Uživatelské kopie (user copy) jsou v případě využívání modelu s využitím grafického formátu 

JPEG 2000 generovány v reálném čase ze zpřístupňující kopie ve formátu JPEG, a to s předem 

stanovenou úrovní komprese pohybující se v rozmezí od 75 do 98 Q. Uživatelské kopie jsou 

vytvářeny image serverem, nad kterým je postavena aplikace viditelná pro koncového 

uživatele. Využívá-li aplikace technologii Flash či Java, nevyžaduje tento model zásuvný modul 

(tzv. plugin). Je využívána i varianta zpřístupnění derivátu ve formátu JPEG, který vzniká přímo 

v procesu digitalizace formátovou migrací. V tomto případě je značný potenciál formátu 

JPEG 2000 nevyužit. 

7.3.1 Příklad procesu při zobrazení JPEG 2000 image severem 

Jako příklad si uveďme zpřístupnění souboru JP2 ve formátu JPEG 2000. Může se jednat 

o archivní kopii nebo zpřístupňující kopie, viz výše. 

Koncový uživatel klikne na požadovaný obrazový dokument ve webové zpřístupňující aplikaci 

(tou může být např. Kramerius či Geneza71). 

Tím vyšle pokyn na image server k načtení požadované části obrázku (části datového toku 

JPEG 2000 souboru JP2). Image server využívá knihovnu pracující s formátem JPEG 2000 

(např. Kakadu). 

Knihovna podle značek lokalizuje požadovanou část obrázku (vrstvu kvality, dané rozlišení, 

popřípadě definované regiony zájmu, černobílou nebo barevnou část datového toku atd.). 

Knihovna načte požadovaná data do mezipaměti a převede je pomocí jiné knihovny 

do meziformátu. Na image serveru je správcem systému vybrán konkrétní meziformát, 

který je následně využíván při plnění požadavků koncových uživatelů. Obvykle se jedná 

o meziformát PPM (pouze pro plnobarevné obrázky), PGM (pouze pro černobílé obrázky) 

nebo BMP (pro plnobarevné i černobílé obrázky) [Mathisen, 2011]. 

V případě převodu do formátu PPM pomocí aplikace v jazyce Java se soubor převede 

do formátu JPEG, který je zaslán koncovému uživateli přes webovou zpřístupňující aplikaci. 

V případě převodu do meziformátu PGM se pomocí unixové knihovny CJPEG soubor převede 

do formátu JPEG, který je zaslán koncovému uživateli přes webovou zpřístupňující aplikaci. 

Tento postup je podle zkušeností z Národní knihovny Norska o 20 až 25 % rychlejší než převod 

do meziformátu PPM nebo PGM [Mathisen, 2011]. 

  

                                                           
71 Oficiální webové stránky aplikace jsou k dispozici na adrese http://www.geneza.com/. 
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7. Modely uchování a zpřístupnění digitálních dat 
7.4 Dílčí závěr 

Běžně využívaný tradiční model zpřístupnění digitálních dat má své přednosti především 

v jednoduchosti implementace, na druhé straně správa dat je z důvodů většího množství 

derivátů téže digitální reprezentace obtížnější než u novějších modelů zpřístupnění. 

Tradiční model není vhodný pro přenos velkoobjemových digitálních reprezentací, jako jsou 

například mapy nebo rukopisy ve vysokém rozlišení. Přestože existují nástroje a postupy, 

jak tento technický problém vyřešit, navyšuje se tím redundance spravovaných digitálních 

objektů.  

Novější přístup k uchování a zpřístupnění digitálních reprezentací minimalizuje problém 

se správou velkého množství statických derivátů téže digitální reprezentace nebo jejích dílčích 

částí. V  novém modelu jsou tyto deriváty vytvářeny koncovými uživateli na vyžádání 

(on-demand) tzv. image serverem. Z důvodů urychlení procesu sdílení je možné digitální 

reprezentace, o které je největší zájem, předgenerovat a již vzniklé digitální reprezentace 

ukládat do vyrovnávací paměti (cache). Takto je zaručeno, že je spravována pouze taková báze 

dat, která je aktivně využívána koncovými uživateli, a není potřeba spravovat všechny deriváty 

digitálních reprezentací. Tento model umožňuje bezproblémový přenos velkoobjemových 

digitálních reprezentací, a to bez nutnosti navýšení nároků na správu. Celý systém se tak 

koncovému uživateli jeví jako dynamičtější. V případě formátu JPEG 2000 je možné využívat 

dalších možností, které vycházejí z vlastností tohoto formátu, například zobrazování pouze 

černobílé verze obrazu, vybrané části obrazu, zvolené obrazové kvality, zvoleného rozlišení 

obrazu atd. 

Přestože je nový model náročnější na implementaci a na straně poskytovatele vyžaduje větší 

znalosti v oblasti informačních technologií, je v současné době vhodnou volbou pro všechny 

projekty. Zvláště je tento model vhodný pro projekty disponující rozsáhlým fondem 

a velkoobjemovými digitálními reprezentacemi. V případě těchto projektů by bez dalších 

mezikroků nebylo možné digitální reprezentace zpřístupnit koncovým uživatelům. 
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- Praktická část práce - 
 

Praktická část práce obsahuje dvě tematické kapitoly: 

8. Návrh digitalizačního workflow 

9. Návrh a realizace kontrolní aplikace DIFFER  
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8. Návrh digitalizačního workflow 

8. Návrh digitalizačního workflow 

Digitalizační workflow (digitizing workflow, někdy též digitisation workflow) je nedílnou 

součástí digitalizační linky, která je souhrnem technických, technologických postupů, procesů, 

zařízení a lidských zdrojů s odpovídající znalostní základnou, jež umožňují převod dokumentů 

z analogové formy do formy digitální. 

Definice/výklad: 

 Digitalizační workflow je schéma znázorňující procesy v prostředí digitalizace, 

které mohou být dále rozděleny až na základní stavební kameny celého systému. 

Tyto procesy jsou provázány vazbami znázorňujícími směr probíhajících procesů 

a ukazujícími souvislosti v celkovém rámci procesů. 

 „Workflow je informační systém umožňující efektivní práci s dokumenty a jejich 

obsahem v průběhu celého jejich životního cyklu. Typickými procesy jsou tvorba, 

schvalování, evidence, digitalizace, prohlížení, editace, publikování, komunikace, 

sdílení, uložení, vyhledání, archivace, skartace apod. Obvykle zahrnuje i skupinovou 

spolupráci, workflow management a propojení dokumentů s informacemi v ostatních 

(např. provozních) informačních systémech“ [Kučerová, 2003b]. 

8.1 Vymezení pojmu digitalizační workflow 

Digitalizační workflow je workflow popisující moduly a procesy v prostředí digitalizace, 

tedy procesu konverze analogového obrazového vyjádření do dvourozměrné digitální 

reprezentace. Představené digitalizační workflow vychází z požadavku implementace 

grafického formátu JPEG 2000 jak pro dlouhodobé uchování dat, tak pro zpřístupnění dat 

koncovému uživateli. Workflow je navrženo pro moderní komplexní systém, v rámci kterého 

jsou archivní kopie odděleně uloženy v dlouhodobém úložišti (long-term preservation 

repository, LTP) a zpřístupňující kopie jsou uloženy v jiném (krátkodobém) úložišti 

a zpřístupňovány předem zvolenou zpřístupňující aplikací. Koncový uživatel si díky využití 

tzv. image serveru nemusí instalovat žádné zásuvné moduly (pluginy) a vyžádaná (obrazová) 

data a informace je mu zaslána přes webový prohlížeč v nativně podporovaném grafickém 

formátu JPEG. 

Na digitalizační workflow koncepčně navazuje migrační workflow, které je uvedeno v příloze 

2.23 Návrh migračního workflow (s. 302). Zpracované workflow předkládá příklad formátové 

migrace v prostředí NK ČR. Na rozdíl od digitalizačního workflow je tedy vázáno na konkrétní 

instituci. 

Konceptuálně je workflow navrženo tak, aby splňovalo současné požadavky digitálních 

projektů všech velikostí. Ve workflow je implementován nový model uchování a zpřístupnění 

dat představený v kapitole 7. Modely uchování a zpřístupnění digitálních dat (s. 126). 

Některé moduly a procesy jsou v procesu digitalizace volitelné; vždy záleží na zpracovávaných 

dokumentech a na cílech daného projektu. Vhodným příkladem názorně ilustrujícím značnou 

diverzitu v přístupu k daným dokumentům jsou mapy, u kterých se klade velký důraz 

na věrnost podání barev (profily ICC) a minimalizaci zkreslení v osách X a Y a zkreslení poměru 

stran či zkosení. Zpravidla se společně s mapou skenuje tzv. referenční měřítko, obvykle není 

možné využívat automatizované OCR, mapy vyžadují jiný metadatový profil atd. 
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8. Návrh digitalizačního workflow 
 Diagram 1: Vývojový diagram digitalizačního workflow 
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8. Návrh digitalizačního workflow 
Obrázek 103: Návrh digitalizačního workflow - všechny kroky workflow 
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8. Návrh digitalizačního workflow 
Navržené digitalizační workflow se skládá ze šesti hlavních částí, jimiž jsou: 

 výběr a příprava dokumentů A, 

 skenování dokumentů B, 

 zpracování dat C, 

 uložení dat pro dlouhodobé uchování D1, 

 uložení dat pro zpřístupnění D2, 

 zpřístupnění dat koncovým uživatelům E2. 

Vývojový diagram digitalizačního workflow je k dispozici jako diagram 1(s. 134) a konceptuální 

grafický návrh je k dispozici na obr. 103 (s. 135). Výše zmiňované workflow je prioritně 

navrženo pro knihy s pevnou vazbou, lze jej však využít a modifikovat pro jakýkoliv typ 

dokumentu. 

8.2 Popis po sobě jdoucích kroků digitalizačního workflow 

8.2.1 Výběr a příprava dokumentů (documents selection and preparation) - A 

Posloupnost kroků při výběru a přípravě dokumentů je uvedena v tab. 27 (s. 136) a na obr. 104 (s. 136). 

Tabulka 27: Posloupnost kroků při výběru a přípravě dokumentů - A 

Začátek Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Lokátor 

kontrola 
knižního fondu a 

kompletnosti 
katalogu 

 

   

AFK 

 
selekce a 
čištění 

   
ASČ 

 
 
 

navigace 
ve workflow 

 

nedestruktivní přístup ANE 

prolistování, opravy, 
lepení, fixace stránek 

a vazby 
  APOL 

  
výběr skeneru 

(stolní ruční skener) 
A2R 

 
předání knihy/svazku na 

skenování 
 A1 

  
výběr skeneru 

(produkční V-shape skener) 
A1V 

destruktivní přístup ADE 

oddělení knižního 
bloku od desek knihy 

  AOV 

 zpracování desek knihy  A2 

  
výběr skeneru 

(stolní ruční skener) 
A2R 

 zpracování knižního bloku  A3 

  
výběr skeneru 

(průběžný stolní skener 
s podavačem) 

A3P 

 

Obrázek 104: Posloupnost kroků při výběru a přípravě dokumentů - A 
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8. Návrh digitalizačního workflow 
Základním kritériem úspěšné digitalizace je kvalitně zpracovaný katalog věrně reprezentující 

příslušný knižní fond AFK. Prvním krokem digitalizace by proto měla být kontrola knižního 

fondu a katalogu. 

Druhým krokem je volba kritérií pro výběr dokumentů. Obvykle se jedná o následující kritéria: 

 význačnost titulu, 
 vzácnost titulu, 
 poptávka po titulu (nedostatečný počet knihovních jednotek), 
 fyzický stav knihovní jednotky (poškození stránek, vazby, degradace papíru, plísně atd.), 
 fyzické atributy knihovní jednotky (formát, tloušťka, pevná vazba atd.), 
 typ dokumentu (bohemika, rukopisy atd.). 

V okamžiku, kdy jsou stanovena kritéria pro výběr dokumentů, je možné tato kritéria aplikovat 

v praxi. Z knižního fondu tedy lze (obvykle s využitím dat z katalogu) vybrat knihovní jednotky 

splňující tato kritéria ASČ. S knihovními jednotkami, které kritéria nesplňují, není prováděna 

žádná akce. 

U knihovních jednotek vybraných k digitalizaci je potřeba vyhodnotit, zda je potřeba je před 

digitalizací vyčistit. Podle výsledku hodnocení je v případě potřeby zařazen krok čištění ASČ, 

který zahrnuje i odstranění případných cizorodých artefaktů. 

V dalším kroku je knihovní jednotce přidělen čárový kód72, který funguje jako její jedinečný 

identifikátor. 

Po přidělení čárového kódu následuje rozhodnutí o způsobu digitalizace73. 

První možností je nedestruktivní digitalizace ANE, při níž se kniha záměrně nijak nemodifikuje 

A1. Pouze v případě potřeby se upravují některé vlastnosti fyzické reprezentace tak, 

aby se minimalizovala možná poškození a aby nebyly negativně neovlivněny samotný proces 

skenování a výsledná digitální reprezentace. 

Druhou možností je destruktivní digitalizace ADE. Při destruktivní digitalizaci je fyzická 

reprezentace rozdělena na dvě části – na desky A2 a na knižní blok A3 (volné listy). 

V případě rozhodnutí o nedestruktivní digitalizaci je dalším krokem základní forma kontroly 

fyzické reprezentace, která spočívá v prolistování APOL. Na základě výsledků této rutinní 

kontroly mohou být provedeny například následující opravy: 

 uvolnění vazby, stránek (slepených listů, ztuhlé vazby), 
 narovnání ohnutých stran listů (znemožňujících volné listování), 
 vyjmutí cizorodých artefaktů z publikace (záložek, nečistot apod.), 
 odstranění obalů (přebalu, laminace atd.), aby se kniha dala lépe rozevřít, 
 fixace poškozených listů, 
 fixace uvolněných listů, 
 fixace uvolněné vazby, 
 provizorní „svázání“ např. několika titulů (novin) do jednoho svazku, viz obr. 35 

a obr. 36 (s. 87). 

                                                           
72 Je možné využívat i čárové kódy, které byly knihovním jednotkám přiděleny při zařazení do knihovního fondu.  
73 Je možné vynechávat prázdné nebo nevýznamové stránky. Tento postup není ovšem z pohledu dlouhodobého uchování a ani z pohledu využití 

takto vzniklé digitální reprezentace jako zástupné kopie v případě ztráty originálu žádoucí. 
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8. Návrh digitalizačního workflow 
Při destruktivní digitalizaci se nejdříve nožem oddělí desky knihy AOK. Knižní vazba se odděluje 

pomocí sekacího stroje, viz obr. 34 (s. 87), který je schopen ji oddělit jedním řezem74. 

Tím je knižní blok rozdělen na jednotlivé volné listy. Výsledný stav fyzické reprezentace 

po ořezu je viditelný na reálném příkladu knihy, viz obr. 33 (s. 87). 

Dalším krokem je předání fyzické reprezentace na skenování. 

Při nedestruktivní digitalizaci je v případě nepoškozených novodobých knih obvykle vybírán 

tzv. V-shape skener A1V, který umožňuje šetrné skenování při velké produkční rychlosti75. 

V případě poškozených knih může být pro skenování zvolen ruční stolní skener A2R. 

Při destruktivní digitalizaci jsou jednotlivé volné listy předány na skenování průběžným 

skenerem s podavačem A3P
76. Desky jsou předány na skenování ručním stolním skenerem 

A2R
77. 

Desky fyzické reprezentace zůstávají po odříznutí knižního bloku spojené. Zpravidla skládají 

z následujících šesti částí: 

1. přední vnější strana desek (front outside cover), 
2. zadní vnější strana desek (back outside cover), 
3. vnější hřbet (outside book spine), 
4. přední vnitřní strana desek (front inside cover), 
5. zadní vnitřní strana desek (back inside cover), 
6. vnitřní hřbet (inside book spine)78. 

  

                                                           
74 Při oddělování vazby u silnějších knih mohou vznikat problémy. V takovém případě je nutné nejdříve celou vazbu manuálně rozdělit na menší části, 

což je velmi časově a manuálně náročné a vyžaduje to zkušeného pracovníka [Rønningsen, 2011].  
75 Maximální hodnoty se pohybují od 2 000 do 3 000 stran za hodinu. V praxi je tento údaj výrazně nižší a pohybuje se často v intervalu od 600 

do 1 000 stran za hodinu [Rønningsen, 2011]. Tento typ skeneru je konstruován s ohledem na knihy, které nemají vazbu schopnou rozevření na 180°. 

Knihy jsou zde při procesu skenování otevřeny od  60° do 90°. Tím je zaručeno minimální namáhání vazby fyzické reprezentace. V případě novin 

s využitím provizorní vazby je nutné zvolit jiný druh skeneru. V Národní knihovně Norska pro tento účel úspěšně využívají produkční skener 

Digitizing Line DL 3003 (http://www.4digitalbooks.com/_auto_dl3000_minfo.html) od společnosti 4digitalbooks (http://www.4digitalbooks.com/), 

který je schopen automaticky listovat svazkem novin uložených ve speciální provizorní vazbě, viz obr. 35 a obr. 36 (s. 84) [Rønningsen, 2011]. 
76

 Průběžný skener by měl být vybaven stránkovým podavačem, který po vložení dávky listu automaticky dávkuje listy pro proces skenování. 

Jednotlivé vkládání listů je časově náročné a vyžaduje neustálý dohled operátora. Tento druh skenerů je výkonný jak z hlediska produkční rychlosti, 

tak z hlediska kvality výstupu. Skenery této konstrukce se vyznačují homogenním podáním barev, rozlišení a ostrosti, které je dáno kontaktním 

snímáním předlohy. Při správném nastavení ořezů je možné docílit velmi přesného výstupního ořezu i u velkých objemů naskenovaných jednotek, 

a to bez nutnosti dalších softwarových úprav. Tato výhoda je dána především konstrukcí těchto snímacích zařízení udržující fyzické kopie vždy 

kolmo k snímací hlavici. 
77 Nejjednodušší a hojně využívanou variantou je skenování a uchování pouze přední vnější strany desek knih. Další variantou může být skenování 

a uchování přední a zadní vnější strany desek knih [University of Michigan, 2013]. Nejúplnější je varianta skenování všech částí, přičemž bezvýznamný 

sken vnitřního hřbetu se neukládá [Rønningsen, 2011]. V případě, že kniha obsahuje i přebal, obvykle se skenuje i ukládá.  
78 Digitální reprezentace vnitřního hřbetu se zpravidla neuchovává. Vnitřní hřbet zpravidla neobsahuje zpravidla důležité informace.  
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8. Návrh digitalizačního workflow 
8.2.2 Skenování dokumentů (documents scanning) - B 

Pro tento modelový příklad byla zvolena předloha (fyzická reprezentace) formátu A4 
se standardizovanými rozměry 210 × 297 mm B1. 

Posloupnost kroků při výběru a přípravě dokumentů je uvedena v tab. 28 (s. 139) a na obr. 105 (s. 139). 

Tabulka 28: Posloupnost kroků při skenování dokumentů  - B 

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Lokátor 

sken kalibrační tabulky 
(TIFF nebo JPEG 2000) 

    BKT1 

(volitelné) 

navigace 
ve workflow 

 

naskenování 
digitální 

reprezentace 
(TIFF bez komprese) 

   B2 

 
sken kalibrační 

tabulky (TIFF nebo 
JPEG 2000) 

  BKT2 

(volitelné) 

  
ořez, natočení, 
úpravy obrazu 

uložení upraveného skenu 
(600 PPI, 24 bitů, TIFF bez 

komprese) 
B3 

 

Obrázek 105: Posloupnost kroků při skenování dokumentů  - B 

 

Prvním (volitelným) krokem fáze skenování dokumentů je skenování kalibrační barvové tabulky 
(color target) BKT1. Naskenovaná reprezentace této tabulky je uložena ve vhodném 
bezeztrátovém formátu, např. ve formátu TIFF nebo JPEG 2000. Kalibrační barvová tabulka 
je využívána pouze v případě skenování vybraných dokumentů, viz příklad obr. 32 (s. 81). 

Druhým krokem je skenování analogové reprezentace B2. Skener by měl být nastaven tak, 
aby bylo využito efektivní (fyzické) rozlišení, v tomto případě 600 PPI a barevná hloubka 24 bitů 
RGB, tedy 8 bitů na kanál. Nasnímaná rastrová reprezentace je ukládána do grafického formátu 
TIFF (bez vnitřní komprese). 

Třetím (volitelným) krokem je opětovné naskenování kalibrační barvové tabulky a uložení 
do vhodného bezeztrátového formátu BKT2. 

Čtvrtým krokem jsou grafické úpravy skenu B3. Ty probíhají bezeztrátové v rámci rastrové 
předlohy, tedy v grafickém formátu TIFF (bez vnitřní komprese), a to proto, aby se minimalizovaly 
ztráty při zpracování. Existují tři způsoby ořezu, které indikují kvalitu a věrnost podání digitální 
reprezentace. Nejméně citlivým způsobem je ořez uvnitř hrany dokumentu, citlivějším 
způsobem je ořez na hranu dokumentu a nejcitlivějším je ořez vně hrany dokumentu.  

Naskenovaná digitální reprezentace by měla být co nejméně digitálně modifikována tak, 
aby výsledná digitální reprezentace věrně reprezentovala původní analogový dokument79. 

                                                           
79

 Volba míry věrnosti je závislá na druhu přístupu k dokumentům a vychází především ze zaměření projektu. Obecně platí, že čím vyšší je věrnost 

podání, tím vyšší může být potenciální využitelnost vzniklé digitální reprezentace. 
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8.2.3 Zpracování dat (data processing) – C (C1 a C2) 

Posloupnost kroků při výběru a přípravě dokumentů je uvedena v tab. 29 (s. 140) a na obr. 106 (s. 140). 

Tabulka 29: Posloupnost kroků při zpracování dat - C (C1 a C2) 

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 6 Krok 7 Lokátor 

fo
rm

át
o

vá
 m

ig
ra

ce
 z

a 
vy

u
ži

tí
 K

ak
ad

u
 k

n
ih

o
vn

y 
C

K
 

formátová 
migrace 

bezeztrátová 
     C1FM 

 
generování UUID 
(UUID pro archivní 
kopie UUID_MC) 

    C1ID 

 

uložení UUID_MC 
a UUID_PMC do 
hlavičky souboru 

JP2 

    CMUU 

  
generování 
kontrolního 
součtu MD5 

   C1MD5 

   
kontrola 
obrazové 

kvality 
  C1QC 

    
vytvoření 

administrativních 
metadat 

 CAD 

    
vytvoření strukturních 

metadat 
 CST 

    
vytvoření popisných 

metadat 
 CPO 

     
vložení XML MTD do 
hlavičky souboru 

C1XML 

formátová 
migrace ztrátová 

     C2FM 

 

generování UUID 
(UUID pro 

zpřístupňující kopii 
UUID_PMC) 

    C2ID 

 

uložení UUID_MC 
a UUID_PMC do 
hlavičky souboru 

JP2 

    CMUU 

 
navigace 

ve workflow 

 

generování 
kontrolního 
součtu MD5 

   C2MD5 

 
kontrola 
obrazové 

kvality 
  C2QC 

  vytváření OCR  C2OCR 

  vytvoření ALTO XML  CALTO 

  
vytvoření 

administrativních 
metadat 

 CAD 

  
vytvoření strukturních 

metadat 
 CST 

  
vytvoření popisných 

metadat 
 CPO 

   
vložení XML MTD do 
hlavičky souboru 

C2XML 

 

Obrázek 106: Posloupnost kroků při zpracování dat - C (C1 a C2) 

 

Prvním krokem zpracování je migrace digitální reprezentace (upraveného skenu) z formátu 
TIFF do formátu JPEG 2000 C1FM. Pro tento účel je zvolen nástroj kdu_compress z knihovny 
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Kakadu CK. Tento nástroj je použit jak k vytvoření bezeztrátové verze digitální reprezentace 
pro archivní účely, tak k vytvoření vizuálně ztrátové verze digitální reprezentace určené 
pro zpřístupnění koncovým uživatelům. 

Pro vytvoření archivní kopie D1MC je využita bezeztrátová komprese80 (5-3 reversible filter) 
formátu JPEG 2000. Konkrétní návrh parametrů pro migraci je k dispozici v tab. 30 (s. 141), 
v tab. 31 (s. 141) jsou pak navržené parametry zakomponovány do příkazu. 

Tabulka 30: Návrh specifikace pro tvorbu archivních kopií ve formátu JPEG 2000 

Popis Archivní kopie (archival copy) 

využití (usage) knihy, periodika, mapy, rukopisy 

grafický formát (still image format) JPEG 2000 

přípona formátu (file format) jp2 

využitá část specifikace (specification part) 1. část JPEG 2000 

migrační software (migration software) Kakadu 

komprese (compression) bezeztrátová 

transformace (transformation) 5-3 reversible filter 

kompresní poměr (compression ratio) 1:2 až 1:3 

dlaždice (tiling) 4096 × 4096 

průběh zobrazení (progression order) RPCL 

počet dekompozičních úrovní (decomposition levels) 5 nebo 6 

počet vrstev kvality (quality layers) 1 

velikost regionů (precinct size) 
256 × 256 pro první dvě dekomprimované úrovně (levels) a 128 × 128 

pro nižší úrovně (levels) 

zájmové oblasti (regions of interests) ne 

velikost bloků (code block size) 64 × 64 

značka lokalizující dlaždice TLM (tile-part length marker segment) ano („R“) 

přemostění (bypass) ano 

profily ICC (ICC profiles) ano 

značka začátku hlavičky segmentu paketů SOP (start of packet) Cuse_sop=yes 

značka konce hlavičky segmentu paketů EPH (end of packet header) Cuse_eph=yes 

vložená metadata (embedded metadata) XML metadata vložená v XML boxu JP2 

Zdroj: [Vychodil, 2013] 

Tabulka 31: Příkazové řádky pro archivní kopie pro migrační nástroj Kakadu
81

 

Bezeztrátová komprese – kompresní poměr v rozmezí od 1:2 do 1:3 
kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={4096,4096}" "Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" 
ORGtparts=R Creversible=yes Clayers=1 Clevels=5 "Cmodes={BYPASS}" Cuse_sop=yes Cuse_eph=yes 

Zdroj: [Vychodil, 2013] 

Pro vytvoření zpřístupňující kopie D2PMC je využita ztrátová komprese82 (9-7 irreversible filter) 
formátu JPEG 2000. Konkrétní návrh parametrů pro migraci je k dispozici v tab. 32 (s. 141), 
v tab. 33 (s. 142) jsou pak navržené parametry zakomponovány do příkazu. 

Tabulka 32: Návrh specifikace pro tvorbu zpřístupňujících kopií ve formátu JPEG 2000 

Popis Zpřístupňující kopie (production master copy) 

využití (usage) knihy, periodika 

grafický formát (still image format) JPEG 2000 

přípona formátu (file format) jp2 

využitá část specifikace (specification part) 1. část JPEG 2000 

migrační software (migration software) Kakadu 

komprese (compression) ztrátová 

transformace (transformation) 9-7 irreversible filter 

kompresní poměr (compression ratio) 1:8, 1:10, 1:20, 1:30 

dlaždice (tiling) 1024 × 1024 

průběh zobrazení (progression order) RPCL 

počet dekompozičních úrovní (decomposition levels) 5 

počet vrstev kvality (quality layers) 12 (logaritmicky) 

velikost regionů (precinct size) 
256 × 256 pro první dvě dekomprimované úrovně (levels) a 128 × 128 

pro nižší úrovně (levels) 

                                                           
80 V případě potřeby dalšího zmenšení velikostí produkovaných souborů je možné využít i minimálně ztrátovou kompresi.  
81
Příkazové řádky jsou v souladu s navrženou specifikací uvedenou v příloze 2.12 Návrh specifikace JP2 pro NDK (s. 289). Na jejich vzniku participoval 

Mgr. Václav Rosecký. Pro nastavení kompresního poměru se v prostředí knihovny Kakadu neuvádí přímo kompresní poměr, ale přepočet, 
který se nazývá RATE (v příkazových řádcích je vyznačen tučně). Příklady přepočtu jsou k dispozici v příloze 2.14 Výpočet hodnoty RATE na základě 
kompresního poměru (s. 291). 
82 V případě potřeby dalšího zmenšení velikostí produkovaných souborů je možné využít i menší kompresní poměr ztrátové komprese.  
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zájmové oblasti (regions of interests) ne 

velikost bloků (code block size) 64 × 64 

značka lokalizující dlaždice TLM (tile-part length marker segment) ano („R“) 

přemostění (bypass) ano 

ICC profily (ICC profiles) - 

značka začátku hlavičky segmentu paketů SOP (start of packet) Cuse_sop=yes 

značka konce hlavičky segmentu paketů EPH (end of packet header) Cuse_eph=yes 

vložená metadata (embedded metadata) XML metadata vložená v XML boxu JP2 

Zdroj: [Vychodil, 2013] 

Tabulka 33: Příkazové řádky pro zpřístupňující kopie pro migrační nástroj Kakadu 

Ztrátová komprese – kompresní poměr 1:30 
kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={1024,1024}" "Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" 
ORGtparts=R -rate 0.8 Clayers=12 Clevels=5 "Cmodes={BYPASS}" 

Ztrátová komprese – kompresní poměr 1:20 

kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={1024,1024}" "Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" 
ORGtparts=R -rate 1.2 Clayers=12 Clevels=5 "Cmodes={BYPASS}" 

Ztrátová komprese – kompresní poměr 1:10 
 kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={1024,1024}" "Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" 
ORGtparts=R -rate 2.4 Clayers=12 Clevels=5 "Cmodes={BYPASS}" 

Ztrátová komprese – kompresní poměr 1:8 
 kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={1024,1024}" "Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" 
ORGtparts=R -rate 3 Clayers=12 Clevels=5 "Cmodes={BYPASS}" 

Zdroj: [Vychodil, 2013] 

Druhým krokem je automatické vygenerování identifikátoru UUID pro každou vzniklou 

digitální reprezentaci. Pro archivní kopii je generován identifikátor, který můžeme pracovně 

označit jako UUID_MC C1ID, a pro zpřístupňující kopii je generován identifikátor s pracovním 

označením UUID_UC C2ID. Oba identifikátory jsou následně uloženy do tzv. UUID boxů CMUU
83, 

které jsou součástí hlavičky souborů JP2 ve formátu JPEG 2000. 

Třetím krokem je automatické vygenerování kontrolního součtu MD5 C1MD5 a C2MD5. 

Nutným předpokladem pro vygenerování tohoto součtu je správně vytvořený soubor JP2. 

Čtvrtým krokem je kontrola kvality C1QC a C2QC, při které jsou kontrolovány předem nastavené 

vlastnosti (significant properties) zpracovávaných souborů JP2 a tyto soubory jsou také 

porovnávány s upravenými skeny ve formátu TIFF. Kontrola kvality je prováděna 

prostřednictvím aplikace The Image Data Validator - DIFFER. 

Při zpracování zpřístupňující kopie je pátým krokem optické rozpoznání znaků C2OCR 

(v případě archivní kopie se tento pátý krok neprovádí). Data vzniklá v tomto kroku jsou 

uložena v souboru ve formátu ALTO XML CALTO a rovněž v souboru ve formátu TXT. 

V šestém až osmém kroku jsou vytvářena metadata – nejprve administrativní CAD, 

následně strukturní CST a popisná CPO (v tomto případě jsou využita data z knihovního katalogu). 

V souboru JP2 je možné ukládat informace do několika pro tento účel připravených boxů C1XML 

a C2XML, jimiž jsou: 

 box s údaji o duševním vlastnictví (intellectual property box), 

 box se specifickými údaji dodavatele či producenta ve format XML (XML box), 

 box pro URL, jehož prostřednictvím je možné získat více údajů o dodavateli 

či producentovi obrázku (URL box). 

Tyto boxy jsou definovány normou ISO/IEC 15444 1:2000. Uložení údajů do boxů je volitelnou 

částí workflow. 

                                                           
83

 Tento box je nejuniverzálnější mechanismus ukládání metadat a je definován v ISO/IEC 15444 1:2000. Pro uložení metadat lze využít např. 

knihovnu Kakadu, nástroj GeoJasPer či Aware JPEG2000 SDK. 
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8.2.4 Uložení dat pro dlouhodobé uchování (storing data for long-term 

preservation) - D1 

Posloupnost kroků při výběru a přípravě dokumentů je uvedena v tab. 34 (s. 143) a na obr. 107 (s. 143). 

Tabulka 34: Posloupnost kroků pro ukládání dat pro dlouhodobé uchování - D1 

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Lokátor 

uložení archivní kopie 
D1MC do LTP systému    D1MC 

 
uložení MD5 do 
LTP systému 

  D1MD5 

 
navigace 

ve workflow 

 

uložení administrativních metadat do LTP 
systému 

 CAD 

uložení strukturních metadat do LTP 
systému 

 CST 

uložení OCR a strukturních metadat do 
LTP systému 

 CALTO 

uložení popisných metadat do LTP 
systému 

 CPO 

 
uložení první kalibrační 
barvové tabulky do LTP 

systému 

BKT1 

(volitelné) 

 
uložení druhé kalibrační 
barvové tabulky 2 do 

LTP systému 

BKT2 

(volitelné) 

 

Obrázek 107: Posloupnost kroků pro ukládání dat pro dlouhodobé uchování - D1 

 

Prvním krokem uložení dat pro dlouhodobé uchování je vytvoření archivního balíčku, 

viz diagram 1 (s. 134). Ten obsahuje archivní kopii, kontrolní součet MD5, administrativní, 

strukturní a popisná metadata, soubory s daty vzniklými při optickém rozpoznání znaků a oba 

skeny barvové kalibrační tabulky [Korb, 2010]. 

Druhým krokem je uložení archivního balíčku do úložiště LTP [Korb, 2010].  
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8.2.5 Uložení dat pro zpřístupnění (storing data for access) využívající image 

server - D2 

Posloupnost kroků při výběru a přípravě dokumentů je uvedena v tab. 35 (s. 144) a na obr. 108 (s. 144). 

Tabulka 35: Posloupnost kroků při ukládání dat pro zpřístupnění - D2 

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Lokátor 

uložení zpřístupňující 
kopie D2PMC do aplikace 

  D2PMC 

 uložení MD5 do LTP systému  D2MD5 

navigace 
ve workflow 

 

uložení administrativních metadat do zpřístupňující 
aplikace 

CST 

uložení strukturních metadat do zpřístupňující 
aplikace 

CST 

uložení OCR a strukturních metadat do zpřístupňující 
aplikace 

CALTO 

uložení popisných metadat do zpřístupňující aplikace CPO 

 

Obrázek 108: Posloupnost kroků při ukládání dat pro zpřístupnění - D2 

 

Prvním krokem uložení dat zpřístupnění je vytvoření uživatelského balíčku. Ten obsahuje 

zpřístupňující kopii, kontrolní součet MD5, administrativní, strukturní a popisná metadata 

a soubory s daty vzniklými při optickém rozpoznání znaků [Korb, 2010]. 

Druhým krokem je uložení uživatelského balíčku do úložiště s image serverem [Korb, 2010]. 
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8.2.6 Zpřístupnění dat koncovým uživatelům (making data accessible to end users) - E2 

Posloupnost kroků při výběru a přípravě dokumentů je uvedena v tab. 36 (s. 145) a na obr. 109 (s. 145). 

Tabulka 36: Posloupnost kroků při zpřístupňování dat koncovým uživatelům - E2 

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Lokátor 

generování 
obrazu on-demand 
(nejnižší rozlišení, náhled) 

   E21 

 generování obrazu on-demand 
(vyšší rozlišení)   E22 

 generování obrazu on-demand 
(vyšší rozlišení)   E23 

 generování obrazu on-demand 
(vyšší rozlišení) 

  E24 

 generování obrazu on-demand 
(vyšší rozlišení)   E25 

 generování obrazu on-demand 
(nejvyšší rozlišení)   E26 

 
navigace 

ve workflow 

 

možnost vkládání vodoznaku 
s logem, časem, datem 

 E2V 

(volitelné) 

pole pro zobrazování obrázku 
on-demand 

 E2SC 

(5-6 a více) 

pole pro zobrazování metadat  E2MD 

 popisná metadata E2PO 

 OCR (TXT) E2OCR 

možnost stažení různých 
formátových verzí 

 E2STA 

 PDF s prohledatelným textem E2PDF 

 
JPEG 2000 (statické, 
jednotlivé obrázky) 

E2JP2 

 
JPEG (statické, jednotlivé 

obrázky) 
E2JPE 

 

Obrázek 109: Posloupnost kroků při zpřístupňování dat koncovým uživatelům - E2 

 

V prvním kroku je pomocí image serveru vygenerován náhled E21 (thumbnail) pro účely náhledu 

či indexování. Následně je na základě rozlišení koncového zařízení a chování koncového uživatele 

(zoomování, posouvání atd.) automaticky generováno jiné vyšší rozlišení E2SC (od E22 do E26), 

které odpovídá parametrům koncového zařízení a chování koncového uživatele. 

Koncovému uživateli jsou v grafickém rozhraní zobrazovány uživatelské kopie ve formátu JPEG E2SC 

s  prohledatelnou vrstvou OCR84 a popisnými metadaty E2PO. Je umožněno též stažení celého 

dokumentu ve formátu PDF E2PDF
85, OCR ve formátu TXT E2OCR a jednotlivých stránek dokumentu 

ve formátech JPEG E2JPG a JPEG 2000 E2JP2 (v plném nebo zmenšeném rozlišení či kvalitě).  

Při procesu generování uživatelských kopií je možné vkládat vodoznak E2V. Vkládání vodoznaku 

jako ochranného prvku je volitelné, záleží na druhu a cílech daného projektu86.  

                                                           
84

 Prohledatelný plný text je uložen v neviditelné vrstvě ve struktuře ALTO XML. Po zadání hledaného textu je hledaný text v rámci dané stránky dokumentu podbarven. 
85 Jedná se o soubor ve formátu PDF s prohledatelným textem. Často je rozsah generovaného PDF souboru omezován na počet stran tak, aby nebylo možné plošné stahování 

celých titulů a aby bylo možné snížit nároky na systém, který generuje soubory PDF v reálném čase. Toto omezení je však již v dnešní době možné označit za přežitek. 
86 Vodoznak může zvyšovat bezpečnost tím, že znepříjemňuje nebo přímo znemožňuje neoprávněné využívání takto modifikovaných digitálních 

reprezentací. Vložené logo instituce může do jisté míry zviditelňovat organizaci, která stojí za projektem. Vložení dalších atributů, jako jsou například 

čas, datum nebo IP adresa uživatele, může napomoci k odhalení případného zneužití dat. 
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8.3 Dílčí závěr 

Celková koncepce navrženého workflow vychází z moderního přístupu, který klade důraz 

na funkčnost, rychlost a především bezpečnost. Funkčnost je zabezpečena využíváním modulů, 

které se již v praxi osvědčily. Rychlost zaručuje využívání vhodného image serveru, 

který umožňuje přenos i objemově velkých digitálních reprezentací bez nutnosti instalace 

zásuvného modulu (pluginu) na straně uživatele. Bezpečnost vychází z fyzického oddělení 

archivních kopií do dlouhodobého úložiště LTP (long-term preservation repository). 

Zpřístupňující kopie jsou též uloženy na fyzicky odděleném úložišti a v případě jejich poškození 

nebo ztráty mohou být z LTP automaticky obnoveny. Bezpečnost zvyšuje též využití formátu 

JPEG 2000, který se oproti jiným grafickým formátům vyznačuje vyšší robustností datového 

toku souboru. 

V navrženém digitalizačním workflow je využit grafický formát JPEG 2000, který byl na základě 

výsledků analýz a nasazení v řadě zahraničních projektů zvolen pro generování zpřístupňujících 

kopií. Tyto zpřístupňující kopie dále využívá tzv. image server, pro následné automatické 

generování uživatelských kopií ve vybraném formátu, např. ve formátu JPEG, který je nativně 

podporován webovými prohlížeči. Formát JPEG 2000 byl zvolen i pro generování archivních 

kopií pro účely dlouhodobého uchování. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit a implementovat 

standardizovanou specifikaci pro tvorbu validních souborů JP2 jak pro zpřístupňující, 

tak pro archivní kopie, a to s důrazem na budoucí formátové migrace. Pro bezproblémové 

generování validních souborů JP2 je doporučeno využití celosvětově uznávané knihovny 

Kakadu. 

Pro účely implementace workflow v praxi byl vypracován jak konceptuální grafický návrh, 

tak vývojový diagram workflow. Návrh workflow je prioritně navržen pro knihy s pevnou 

vazbou, lze jej však využít a modifikovat pro jakýkoliv typ dokumentu. Toto workflow 

je využitelné pro digitalizační projekty všech velikostí. 
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9. Návrh a realizace kontrolní aplikace DIFFER 

K návrhu kontrolní aplikace bylo přistoupeno na základě potřeby automatizovaně kontrolovat 

signifikantní vlastnosti již existujících digitálních reprezentací pocházejících z projektů 

realizovaných v NK ČR. Automatizovaná kontrola signifikantních vlastností je nezbytným 

předpokladem pro bezpečné a dlouhodobé uchování digitálních dat [Abrams, 2005]. 

V NK ČR byla provedena namátková analýza uložených dat, ze které vyplývá, že při operacích 

realizovaných s již zdigitalizovanými daty (konkrétně mj. při místních migracích a přípravě dat 

ke zpřístupnění) byla v datech nalezena řada chyb. Chyby v datech byly způsobeny 

nekonzistentní správou dat, nevhodnými postupy dlouhodobého uložení a v neposlední řadě 

nedostatečnou dokumentací. Celou situaci zhoršila neexistence kontrolních součtů u části 

historických dat. Z toho důvodu nebylo již možné automaticky určit, zda jsou data v pořádku, 

či nikoli.  

Zasažená množina dat byla rozdělena na dvě skupiny. První skupina tvořila data s kontrolními 

součty (MD5), která po kontrole bylo možné považovat za data validní, ale to jen 

za předpokladu, že přiložené kontrolní součty byly vytvořeny na datech, jež byla v době 

vytváření kontrolních součtů v pořádku. Druhou skupinu tvořila data bez kontrolních součtů. 

Tuto druhou skupinu bylo možné rozdělit na data obsahující chyby detekovatelné běžně 

využívanými postupy (nulová velikost souborů, otevřitelnost souborů, kontrola přípony 

formátu, využití validátorů, například validátoru Jhove aj.) a na data, u kterých nebyly tímto 

způsobem detekovány žádné chyby, a proto mohla být považována za validní. 

V poslední skupině dat byly ovšem odhaleny vizuální chyby digitálních reprezentací, které bylo 

možné rozdělit na:  

 chyby vzniklé při procesu digitalizace, 

 chyby vzniklé v procesu formátové migrace, 

 chyby vzniklé při správě a uchování kvůli tzv. bitrotu. 

Nejdůležitějším zjištěním bylo, že tyto chyby nebyly postupy používanými v běžné praxi nijak 

detekovatelné. Podle míry vlivu na informační hodnotu lze tyto chyby rozdělit na: 

 chyby snižující informační hodnotu dokumentu, 

 chyby nesnižující informační hodnotu dokumentu. 

Pro detekci takovýchto chyb nebylo možné využít techniku porovnání, protože neexistují 

tzv. referenční kopie (digitální reprezentace, které jsou v pořádku), oproti kterým by mohly být 

potenciálně poškozené digitální reprezentace porovnány (tuto funkci do jisté míry nahrazuje 

kontrolní součet). Z tohoto důvodu bylo žádoucí vyvinout a implementovat jiné postupy, 

techniky a nástroje (popřípadě jejich funkční kombinaci), které by napomohly k detekci 

takovýchto chyb. Jednou z možností automatizované kontroly byla kontrola četnosti úrovní 

odstínů barev v jednotlivých kanálech RGB u barevných reprezentací, popřípadě kontrola 

četnosti černé a bílé barvy u černobílých reprezentací. 

Na základě zjištění, že tato poslední část překontrolovaných dat obsahovala (vizuální) chyby, 

které nebyly běžnými postupy detekovatelné, bylo v souladu s Koncepcí rozvoje Národní 

knihovny ČR jako výzkumné organizace na léta 2010–2015 (konkrétně oblasti 2 Dlouhodobá 

ochrana (LTP - long-term preservation repository) digitálních dokumentů) započato s vývojem 

kontrolní aplikace. 
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Z důvodu participace autora na přípravě masové digitalizace v rámci projektu NDK (Národní 

digitální knihovna) bylo procesně a vývojově vhodné koncept aplikace doplnit o funkce 

využitelné k automatizované kontrole dat vznikajících v rámci procesu digitalizace a integrace 

do digitalizačního, popřípadě migračního workflow. Později byl projekt nazván DIFFER 

(Determinator of Image File Format propERtis) a následně The Image Data Validator - DIFFER. 

Pro přehlednost je v této práci využíván kratší původní název aplikace DIFFER. Seznam 

implementovaných funkci je uveden v tab. 37 (s. 149).  

9.1 Výchozí stav 

Před návrhem kontrolní aplikace DIFFER byla provedena analýza současného stavu využívání 

kontrolních nástrojů a aplikací jako nedílné součásti fungujících digitalizačních projektů u nás 

i zahraničí. Analýza vybraných projektů v rámci České republiky odhalila neexistenci 

komplexního kontrolního nástroje (anglicky wrapperu) s možností plnohodnotného 

(grafického) výstupu. S tím souvisí i nekonzistentnost v oblasti kontroly obrazových dat, 

viz 6.5 Analýza postupů kontroly kvality (s. 109).  

Díky testování grafických formátů v rámci návrhu a vývoje aplikace DIFFER byla zjištěna 

nekonzistence renderování rastru vizuálních dat grafického formátu JPEG 2000 při použití 

různých zobrazovacích softwarů, viz kapitola 6.4 Vliv softwaru na kvalitu zobrazení souborů 

JPEG 2000 (s. 98). S tím byla spjata nutnost znalosti komplexní specifikace grafického formátu 

JPEG 2000 při vytváření souborů JP2, která byla analyzována a popsána, viz kapitola 

1.12.2 Části formátu (s. 251) a příloha 2.12 Návrh specifikace JP2 pro NDK (s. 287).  

V aplikaci DIFFER byly zapracovány poznatky nekonzistentního renderování souborů JP2 

a funkce umožňující uživatelsky snadnou komparaci profilů kontrolovaných souborů 

ve formátu JPEG 2000 oproti přednastavené specifikaci a možnost vizuální komparace 

uživatelem aplikace.  

9.1.1 Související projekty a nástroje 

Reprezentativním příkladem z již existujících nástrojů podobného charakteru je nástroj 

nazvaný Metadata Extractor Tool87 , který vyvinula  Národní knihovna Nového Zélandu. 

Tento nástroj je schopen extrahovat metadata pro účely dlouhodobé archivace.  

Dalším nástrojem je FITS (File Information Tool Set)88. Struktura tohoto nástroje slučuje celou 

řadu nástrojů pro extrakci a validaci souborů [Goethals, 2012], viz podrobně příloha 

2.20 Struktura nástroje FITS (File Information Tool Set) (s. 299).  

Jako jeden z nově vzniklých online nástrojů může být zmíněn nástroj vyvinutý ve Floridském 

digitálním archivu (Florida Digital Archive, FDA) nazvaný DAITSS (Digital Preservation 

Repository Software) sloužící k identifikaci, charakterizaci a validaci nahraných souborů 

v různých formátech [Florida Digital Archive, 2011]. 

Exporty zmíněných aplikací jsou nedílnou součástí vyvíjené aplikace DIFFER. 

                                                           
87 Oficiální webové stránky nástroje jsou k dispozici na adrese http://meta-extractor.sourceforge.net/. 
88 Oficiální webové stránky nástroje jsou k dispozici na adrese http://code.google.com/p/fits/. 



 

 

149 

9. Návrh a realizace kontrolní aplikace DIFFER 
9.2 Cíle řešení  

Cílem projektu DIFFER bylo vytvořit aplikaci typu wrapper, tedy aplikaci sjednocující 

již existující nástroje a utility v unifikovaném grafickém prostředí, a implementovat obrazové 

metriky pro účely kontroly obrazových dat [Vychodil, 2011-2013]. 

Aplikace si klade za cíl dát uživateli co nejucelenější výstup za použití řady prověřených 

nástrojů. Aplikace je navržena tak, aby umožňovala zjišťování signifikantních vlastností, 

které jsou naprosto klíčové pro potřebu úspěšného (dlouhodobého) uchování všech digitálních 

reprezentací. Důležitost těchto signifikantních vlastností zdůrazňuje i A. Wilson. Podle něho 

tyto vlastnosti musí být chráněny po celou dobu existence digitálních objektů, aby k těmto 

objektům mohl být zajištěn trvalý přístup, aby byly použitelné a aby byl zachován jejich smysl 

[Wilson, 2007]. 

Aplikace vychází z potřeby vizuálně a poloautomatizovaně kontrolovat (potenciálně) 

poškozená nebo nevalidní obrazová data. Funkce byly navrženy tak, aby umožňovaly zrychlení 

celého procesu kontroly obrazových dat. Základní funkce aplikace jsou uvedeny 

v tab. 37 (s. 149). 

Při vývoji aplikace byl kladen důraz na intuitivnost použití s přehledným grafickým výstupem 

dostupným přes webové rozhraní bez nutnosti instalace jakéhokoli přídavného softwaru nebo 

zásuvného modulu. Důraz byl kladen i na celkovou neproprietárnost tak, aby vznikla aplikace 

s otevřeným zdrojovým kódem zapojitelná do libovolného workflow přes rozhraní REST, 

viz kapitola 8. Návrh digitalizačního workflow (s. 133), kde je aplikace DIFFER implementována 

v rámci části workflow nazvané zpracování dat (data processing) (s. 140) do dvou kontrolních 

modulů nazvaných test obrazové kvality (quality control) C1QC  a C2QC. Koncepční rozvržení 

a zapojení do workflow je viditelné v příloze 2.22 Poster DIFFER (Determinator of Image File 

Format propERties) (s. 301). 

Na základě zkušeností byla do aplikace přidána funkce vytvoření uživatelských účtů tak, 

aby nedocházelo k interferencím mezi daty jednotlivých uživatelů [NDK Image Data Validator]. 

Tabulka 37: Základní funkce aplikace DIFFER 

Název funkce v češtině Název funkce v angličtině Položená otázka Poznámky 

identifikace identification 
O jaký druh a o jakou verzi 

grafického formátu se jedná? 

 identifikace formátu, ve kterém 

jsou obrazová data uložena 

charakterizace characterization 

Jaké má daný obrázek vlastnosti 

(rozlišení, barevnou hloubku, 

velikost atd.)? 

 získání signifikantních atributů 

pomocí vybraných nástrojů 

validace validation 

Má grafický formát správnou 

strukturu podle specifikace 

formátu? 

 kontrola, zda je obrazový formát 

správně vytvořen a zda je validní 

vizuální kontrola zrakem 
visual comparison by 

naked eye 
Není obrázek vizuálně poškozen?  jedná se o subjektivní kontrolu 

rozdílový obrázek differential picture 
Jsou porovnávané obrázky vizuálně 

na 100 % shodné? 
 jedná se o subjektivní kontrolu 

porovnání shody 

pomocí hašovacích 

funkcí 

hash comparison 

Jsou porovnávané obrázky 

nevizuálně na úrovni pixelů 100% 

shodné? 

 objektivní kontrola na úrovni 

hodnot subpixelů 

 haš generován z obsahu 

obrazových dat ve formátu 

RGBA za použití algoritmu MD5 

histogram histogram 
Nedošlo ve zpracování k redukci 

barev nebo jiným degradacím? 

 objektivní kontrola jednotlivých 

složek RGB pomocí logaritmického 

nebo lineárního histogramu  

rozdílový histogram differential histogram 
Jsou porovnávané obrázky vizuálně 

i nevizuálně na 100 % shodné? 

 objektivní kontrola pomocí 

histogramu 
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porovnávání obrazové 

kvality pomocí metrik 
metric comparison 

Jsou porovnávané obrázky 

shodné? 

 objektivní kontrola pomocí 

metrik PSNR (peak signal-to-

noise ratio), (M)SSIM (multiscale 

structural similarity index) a 

UIQI (universal image quality 

index) 

porovnání shody 

souborů JP2 s 

nastaveným profilem 

profile compliance 

Je soubor JP2 ve formátu 

JPEG 2000 vytvořen podle dané 

specifikace? 

 porovnání vlastností souboru 

s předem zvolenou specifikací 

porovnání po 

jednotlivých pixelech 
pixel by pixel comparison 

Není obrázek pouze černý, bílý, 

neobsahuje velký podíl dílčích RGB 

složek? 

 analýza CSV a hledání vizuálních 

odchylek 

9.2.1 Podporované formáty 

Aplikace byla navržena pro sedm vstupních grafických formátů (TIFF, JPEG, DjVu, JPEG 2000, 

PNG, PDF a FITS). Při nahrávání (uploadu) jsou vstupní data roztříděna podle formátové 

přípony a velikost souborů je pro účely testování omezena na 15 MB na soubor 

[Vychodil, 2011-2013]. Přehled vstupních formátů je k dispozici v tab. 38 (s. 150). 

Přehled udávající podporu vybraných grafických formátů jednotlivých nástrojů je uveden 

v tab. 40 (s. 151). 

Tabulka 38: Přehled formátů podporovaných aplikací DIFFER 

Formát Formátové přípony Podrobnosti o formátu 

TIFF tif, tiff  viz příloha 1.2 TIFF (Tagged Image File Format) (s. 206) 

JPEG/JFIF jpeg, jpg  viz příloha 1.5 JPEG/JFIF (JPEG File Interchange Format) (s. 216) 

JPEG 2000 jp2, j2k, jpf, jpx  viz příloha 1.12 JPEG 2000 (Joint Photographic Experts Group) (s. 250) 

DjVu djvu, djv 
 viz příloha 1.9 DjVu (s. 237) 

 vizuální porovnání pouze první stránky 

PNG png  viz příloha 1.8 PNG (Portable Network Graphics) (s. 234) 

PDF pdf 
 viz příloha 1.6 PDF (Portable Document Format) (s. 221) 

 je prováděno vizuální porovnání pouze první stránky 

FITS89 fits, fit, fts  viz příloha 1.1 FITS (Flexible Image Transport System) (s. 201) 

9.2.2 Využívané nástroje 

Aplikace DIFFER jako tzv. wrapper pro realizaci dílčích kroků využívá řadu existujících nástrojů. 

Při přípravě aplikace byly testovány vybrané nástroje sloužící k identifikaci, charakterizaci 

a validaci, viz tab. 39 (s. 151). Tyto nástroje jsou v aplikaci DIFFER přímo implementovány. 

Zároveň je však aplikace navržena tak, aby ji bylo možné podle potřeby rozšiřovat o podporu 

dalších nástrojů. 

 

Z důvodu různorodosti ve funkčnosti a úspěšnosti interpretace správného výsledku je obvykle 

vhodné využívat více nástrojů (nebo wrapperů) schopných pokrýt zkoumanou (kontrolovanou) 

oblast vlastností daných formátů. Pro účely identifikace a charakterizace existuje řada dobře 

fungujících nástrojů, viz tab. 39 (s. 151). V případě validace je situace složitější. Nástroje jsou 

obvykle specializované (není výjimkou, že pro konkrétní formát je k dispozici pouze jeden 

spolehlivě fungující nástroj, například Jpylyzer Tool pro formát JPEG 2000) nebo vůbec 

neexistují (jedná se například o formát DjVu). 

 

                                                           
89 Ke květnu 2013 aplikace podporuje všechny výše uvedené formáty s výjimkou formátu FITS, jehož implementace je teprve připravována.  
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Ostatní kontrolní funkce, které můžeme pracovně označit jako přidané, většinou žádné nástroje 

k dispozici nemají, proto jsou realizovány přímo aplikací DIFFER, viz tab. 41 (s. 152). 

Tabulka 39: Nástroje využívané v aplikaci DIFFER 

Název nástroje Podnázev nástroje Link na oficiální webové stránky 

DAITSS Digital Preservation Repository Software http://daitss.fcla.edu/ 

DJVUDUMP Display internal structure of DjVu files http://djvu.sourceforge.net/doc/man/djvudump.html 

DROID Digital Record Object Identification http://droid.sourceforge.net/ 

ExifTool Read, Write and Edit Meta Information! http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/ 

FFIdent Metadata Extractor http://code.google.com/p/fits/ 

FITS File Information Tool Set http://code.google.com/p/fits/ 

FITSVERIFY A FITS File Format-Verification Tool http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/software/ftools/fitsverify/ 

ImageMagick - http://www.ImageMagick.org/script/index.php 

Jhove 
JSTOR/Harvard Object Validation 
Environment 

http://hul.harvard.edu/jhove/ 

jp2StructCheckTool simple JP2 file structure checker 
http://www.openplanetsfoundation.org/blogs/2011-09-01-
simple-jp2-file-structure-checker/ 

Jpylyzer Tool 
A prototype JP2 validator and properties 
extractor 

http://www.openplanetsfoundation.org/blogs/2011-12-14-
prototype-jp2-validator-and-properties-extractor/ 

KDU_expand JP2 metadata extractor http://www.kakadusoftware.com/ 

LibTIFF TIFF Library and Utilities http://www.libtiff.org/ 

NZME Tool New Zealand Metadata Extraction Tool http://meta-extractor.sourceforge.net/ 

PRONOM The technical registry PRONOM http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx 

 

Tabulka 40: Podpora formátů u nástrojů a wrapperů implementovaných a testovaných v rámci aplikace DIFFER 

Nástroje 
Podporované formáty 

DJVU FITS JPEG JPEG 2000 PDF PNG TIFF 

DIFFER (wrapper) ano ano ano ano ano ano ano 

DAITSS (wrapper) ano ano ano ano ano ano ano 

FITS (wrapper) ano ano ano ano ano ne ano 

DJVUDUMP ano ne ne ne ne ne ne 

DROID (PRONOM) ano ano ano ano ano ano ano 

ExifTool ano ano ano ano ano ano ano 

FITSVERIFY ne ano ne ne ne ne ne 

ImageMagick ano ano ano ano ano ano ano 

Jhove ne ne ano ano ano ne ano 

jp2StructCheck 
Tool 

ne ne ne ano ne ne ne 

JPyLyzer ne ne ne ano ne ne ne 

KDU_expand ne ne ne ano ne ne ne 

NZME Tool ne ne ano ne ano ne ano 
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Tabulka 41: Funkce nástrojů a wrapperů implementovaných v aplikaci DIFFER 
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9.3 Zúčastněné subjekty 

Vývoj kontrolní aplikace DIFFER je součástí realizace Koncepce rozvoje Národní knihovny ČR 

jako výzkumné organizace na léta 2010–2015 (konkrétně oblasti 2 Dlouhodobá ochrana 

(LTP - long-term preservation repository) digitálních dokumentů).  

V průběhu vývoje a výzkumu NK ČR společně s projektem DIFFER byla přihlášena do programu 

Google Summer of Code (GSoC) 2012. Právě díky GSoC 2012 byly implementovány některé 

důležité části aplikace [Národní knihovna České republiky, 2012]. 

V roce 2013 se NK ČR společně s projektem DIFFER opět přihlásila do programu GSoC. 

Díky tomu budou implementovány a doladěny další části aplikace. 

9.4 Finanční zajištění 

Po finanční stránce je projekt zajištěn NK ČR. Dílčí části vývoje byly v roce 2012 financovány 

z programu GSoC, obdobně tomu bude i v roce 2013. 

9.5 Personální zajištění 

Odborným garantem projektu výzkumu a vývoje a projektovým manažerem v programu GSoC 

je PhDr. Bedřich Vychodil. Na realizaci projektu se podílí několik programátorů, konkrétně 

Mgr. Václav Rosecký, Mgr. Jiří Kremser a Ing. Jan Stavěl. 

Průběžné testování aplikace provádí PhDr. Bedřich Vychodil. V roce 2011 bylo navíc provedeno 

komplexní testování aplikace DIFFER, které zahrnovalo testování funkčnosti a grafického 

rozhraní a následné reportování chyb a zadávání požadavků v programu Redmine 90 . 

Toto testování realizovali Ing. Jana Boučková91 a PhDr. Bedřich Vychodil [Vychodil, 2011-2013]. 

Odborným konzultantem v oblasti vedení projektu a tvorby projektové dokumentace byl 

Mgr. Petr Štolcpart 92 , který se též zabýval grafickým návrhem webového rozhraní, 

reportováním chyb a zadáváním požadavků v programu Redmine [Vychodil, 2011-2013]. 

9.6 Práce s daty 

Pro verzování zdrojového kódu při vývoji aplikace je využíván GIT. Pro účely reportování chyb 

(bugs) a požadavků (requests) je využíván nástroj Redmine. 

Celý tým spolupracoval převážně na dálku za pomoci internetu. Minimálně dvakrát týdně 

probíhaly pravidelné videokonference (Skype nebo Google Hangout). 

Nejvyužívanějším komunikačním kanálem se stal e-mail93. Pro urgentní případy bylo využíváno 

telefonické spojení. Pro sdílení dokumentů v textové podobě byl využíván Google Drive 

(dříve Google Docs). Pro účely komunikace byl zaveden i IRC kanál irc.freenode.net/#differ. 

[Vychodil, 2011-2013]. 

Veškeré zdrojové kódy jsou dostupné v repozitáři Github (https://github.com/jstavel/differ/). 

Z důvodů spolupráce se zahraničními studenty je veškerá dokumentace vedena v anglickém 

jazyce (https://differ.readthedocs.org/en/latest/). Dalším důvodem užití anglického jazyka 

je oslovení větší skupiny potenciálních spolupracovníků a uživatelů.  

                                                           
90 Redmine je podpůrná aplikace pro řízení projektů (byla využívána verze BT Redmine 1.2.1.). 
91

 Ing. Jana Boučková se na projektu podílela na přelomu roku 2011 a 2012. 
92 Mrg. Petr Štolcpart se na projektu podílel na přelomu roku 2011 a 2012. 
93 Byly využívány e-mailové adresy jednotlivých osob, ale též společná e-mailová skupina. 
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9.6.1 Postup testování 

Pro testování funkčnosti aplikace DIFFER byly v první fázi využity uměle vytvořené obrazové 

reprezentace se spojitou i nespojitou grafikou vytvořené v grafickém editoru Adobe 

Photoshop. Ve druhé testovací fázi byly využity jak uměle vytvořené reprezentace, tak digitální 

reprezentace z projektů realizovaných NK ČR [Vychodil, 2011-2013]. 

Vzhledem k tomu, že nebylo možné shromáždit dostatečné množství souborů poškozených 

bitrotem, u kterých by zároveň byly k dispozici jejich nepoškozené verze, bylo zapotřebí 

vygenerovat dostatečné množství vizuálně poškozených souborů. Pro tento účel byl v první 

a druhé fázi testování využit experimentální program shotGun od Manfreda Thallera 

z Univerzity v Kolíně nad Rýnem [Thaller, 2007-2008]. 

9.7 Harmonogram vývoje 

Vývoj aplikace DIFFER byl zahájen v roce 2011, kdy proběhlo i její první testování. Po úspěšném 

prověření koncepce (proof of concept) kontroly obrazových dat byla původní instance 

přemístěna ze serverů Moravské zemské knihovny na server NK ČR. V 1. čtvrtletí roku 2012 

procházela aplikace DIFFER fází poloprovozu a druhou komplexnější fází testování. 

V únoru 2012 byla zpracována úspěšná žádost o začlenění NK ČR jako mentorské organizace 

a projektu DIFFER do programu GSoC 2012 94  [Národní knihovna České republiky, 2012].  

Díky tomu byly do aplikace DIFFER následně v použitém rámci (frameworku) implementovány 

metriky pro vícevláknové porovnávání a byla provedena migrace aplikace ze šablonovacího 

systému Smarty v jazyce PHP do rámce Vaadin využívajícího sadu webových vývojových 

nástrojů Googlu (Google Web Toolkit, GWT).  

Od přelomu roku 2012 a 2013 se projektu účastní nový programátor, který má za cíl 

pokračovat ve zdokonalení aplikace a v implementaci dalších funkcí95. 

V březnu 2013 byla zpracována opět úspěšná žádost o začlenění NK ČR jako mentorské 

organizace a projektu DIFFER (resp. pokračujícího projektu The Image Data Validator - DIFFER) 

do GSoC 2013. Díky tomu bude dále vylepšeno grafické rozhraní aplikace DIFFER, 

bude provedena organizace a namapování XML výstupů použitých nástrojů do API a budou 

vylepšeny stávající funkce a přidány funkce nové. Jednotlivé etapy harmonogramu jsou 

uvedeny v tab. 42 (s. 156). 

V roce 2013 je počítáno s vytvořením modulů, které bude možné využít pro dávkovou kontrolu 

dat v procesu digitalizačního nebo migračního workflow. Cílem je vytvoření kontrolních 

modulů pro digitalizaci, příjem dat z jiných zdrojů a formátovou migraci. 

Kontrolní modul pro digitalizaci bude porovnávat zpracované (ořezané, narovnané, 

normalizované atd.) naskenované soubory ve formátu TIFF bez komprese a z nich vzniklé 

                                                           
94 Oficiální webové stránky programu jsou k dispozici na adrese http://www.google-melange.com/gsoc/events/google/gsoc2012. 
95 Měla by vzniknout utilita pro příkazovou řádku, která hromadně zpracuje obrazové soubory a vrátí metadata z nástrojů. Výsledky porovnání budou 

shromažďovány v souborech XML podle předem definovaného formátu. XML soubor bude obsahovat všechny položky, které jsou nutné k zobrazení 

ve webovém rozhraní (tj. i náhledy na obrázky, v případě uživatelské volby i obrázky v původním rozlišení). Výsledky porovnání budou přístupné přes 

přehledné webové rozhraní. Rozhraní bude podporovat implementaci do procesu digitalizace a formátové migrace. Součástí aplikačního 

programovacího rozhraní (application programming interface, API) bude i rozhraní REST (Representational State Transfer). Webové rozhraní bude 

schopné načíst výsledky z utility pro příkazovou řádku a přehledně je zobrazit. Výstup z webového rozhraní bude shodný s výstupem z příkazové 

utility. Vždy bude možné si jej dodatečně zobrazit ve webovém rozhraní. Utilita umožní dávkové srovnávání jednoho obrazového souboru a výstup 

bude možno zobrazit přes webovou aplikaci. Umožní i dávkové srovnávání dvou obrazových souborů a výstup srovnávání bude možno  zobrazit přes 

webovou aplikaci. Nástroj bude využitelný na různých platformách. 
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soubory ve formátu JPEG 2000 jak v bezeztrátové, tak ve ztrátové kompresi. Po selektivním 

dávkovém porovnání budou obrazové reprezentace ve formátu TIFF smazány 

a překontrolované soubory ve formátu JPEG 2000 budou podle předem stanoveného postupu 

podrobeny dlouhodobé nebo krátkodobé archivaci.  

Kontrolní modul pro příjem dat z jiných zdrojů bude vytvořen pro proces kontroly přijímání 

potenciálně poškozených nebo jinak nevyhovujících dat. Kontrola bude limitována 

podporovanou skupinou formátů TIFF, JPEG/JFIF, JPEG 2000, DjVu, PNG, PDF a FITS.  

Kontrolní modul pro formátové migrace bude vytvořen pro proces kontroly již existujících 

potenciálně poškozených, obrazových nebo jinak nevyhovujících dat bez možnosti využití 

původních naskenovaných dat [Vychodil, 2011-2013]. 

Vznik stabilní verze je předpokládán do konce roku 2013.  
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Tabulka 42: Etapy vývoje aplikace DIFFER 

Etapy Aktivity 
Použité 

technologie 
Názvy projektu Zainteresované osoby 

září 
2011 

identifikace a analýza existujících 
kontrolních nástrojů  aplikace pro 

kontrolu 
signifikantních 
vlastností 
souborů 

Bedřich Vychodil (odborný 
garant a projektový manažer) 

listopad 
až 

prosinec 
2011 

vývoj ověřovací aplikace (proof of concept) 

C
++

 (
m

o
d

u
l C

O
M

P
A

R
E)

 

P
H

P
 (

m
o

d
u

l F
R

O
N

TE
N

D
) 

Václav Rosecký (programátor) 
umístění ověřovací aplikace na server 
Moravsko zemské knihovny 

přemístění aplikace na sever NK ČR 

leden 
2012 

 

základní testování ověřovací aplikace 

D
IF

FE
R

 (
D

et
er

m
in

at
o

r 
o

f 
Im

ag
e 

Fi
le

 F
o

rm
at

 p
ro

p
ER

ti
s)

 Bedřich Vychodil  
Jana Boučková (tester) 
Václav Rosecký 

podrobné testování ověřovací aplikace 

první poloprovoz 

formulace upraveného zadání pro další 
vývoj 

Bedřich Vychodil 

úprava aplikace 
Jiří Kremser (programátor) 
Václav Rosecký  

únor 
2012 

přihláška NK ČR a aplikace DIFFER do 
programu GSoC 2012 

Bedřich Vychodil 
Jiří Kremser 

červen 
až 
září 

2012 

účast v programu GSoC 2012 
m
ig
ra
ce
 e
xi
st
u
jíc
í a
p
lik
ac
e 
z 

Sm
ar

ty
 (

P
H

P
) 

d
o

 G
W

T 
a 

V
aa

d
in

 
Bedřich Vychodil  
 
Václav Rosecký  
(mentor Dushyanta Goyala) 
Jiří Kremser 
(mentor Joshe Mabreyho) 

1. téma: implementace metrik pro 
vícevláknové porovnávání do použitého 
rámce 

Th
e 

Im
ag

e 
D

at
a 

V
al

id
at

o
r 

I -
 

D
IF

FE
R

 

2. téma: migrace aplikace ze šablonovacího 
systému Smarty do rámce Vaadin 
využívajícího GWT 

říjen až 
listopad 

2012 

implementace práce studentů a nových 
nástrojů, vylepšení grafického rozhraní 

Václav Rosecký 
Jiří Kremser 

prosinec 
2012 

mapování výstupů z použitých nástrojů do 
formátu v jazyce XML, tvorba dokumentace, 
implementace Ja

va
 

X
SL

T 
 

Jan Stavěl 

leden až 
březen 
2013 

ladění aplikace 
druhý poloprovoz  

Th
e 

Im
ag

e 
D

at
a 

V
al

id
at

o
r 

II
 -

 D
IF

FE
R

 

Jan Stavěl 
Václav Rosecký 

březen 
2013 

přihláška NK ČR a aplikace DIFFER do 
programu GSoC 2013  Bedřich Vychodil 

1. téma: vylepšení grafického rozhraní 

Ja
va

 

X
SL

T Bedřich Vychodil 
Jan Stavěl 
Václav Rosecký 

2. téma: organizace a namapování XML 
výstupů použitých nástrojů do webového 
API 

3. téma: vylepšení existujících funkcí a 
přidání nových funkcí 

červen 
až 
září 

2013 

účast v programu GSoC 2013 

 

vybraní studenti 

duben 
až 

listopad 
2013 

implementace práce studentů a testování 

 

Jan Stavěl 
Václav Rosecký 

vytvoření kontrolního modulu pro 
digitalizaci 

vytvoření kontrolního modulu pro příjem 
dat z jiných zdrojů 

vytvoření kontrolního modulu pro 
formátové migrace 

testování implementace do reálného 
digitalizačního a migračního workflow 

prosinec 
2013 

zveřejnění stabilní verze aplikace  

 

Bedřich Vychodil 
Jan Stavěl 
Václav Rosecký 
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9.8 Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace je složena z více částí, viz tab. 43 (s. 157). 

Tabulka 43: Části projektové dokumentace projektu DIFFER 

Část dokumentace Doplňující údaj Link 

webová 
prezentace 

veřejná verze http://differ.nkp.cz/ 

testovací verze http://differ.nkp.cz:8080/differ/ 

výstupy použitých 
nástrojů a  

mapování XML 
výstupů 

https://differ.readthedocs.org/en/latest/ 

https://github.com/moravianlibrary/differ/wiki/ 

zdrojové kódy 
aplikace 

veřejné 
http://github.com/jstavel/differ/ 

https://github.com/moravianlibrary/differ/ 

Dokumentace 
účasti v programu  
GSoC 

2013 

https://differ.readthedocs.org/en/latest/#ideas-list-google-summer-of-code-2013 
https://github.com/jstavel/differ/blob/master/docs/index.rst 
http://www.google-
melange.com/gsoc/org/google/gsoc2013/nationallibraryczechrepublic 

2012 
https://github.com/moravianlibrary/differ/wiki/GSoC/ 
http://www.google-melange.com/gsoc/org/google/gsoc2012/nkp 

prezentace 
projektu 

DigCCurr 2013 https://docs.google.com/file/d/0B9Ah7Og9gY_ORi1kandLZVJ2NEU/edit?usp=sharing 

Lighting talk 
at GSoC 2012 

https://docs.google.com/folder/d/0B-
c5jwGzSQyPOC1JWjhnXzZKSXM/edit?docId=0Bw7eDY6ebeEdcGdyc2luSXNsTkE 

TELDAP 2012 
http://indico3.twgrid.org/indico/getFile.py/access?contribId=208&sessionId=40&resId
=0&materialId=slides&confId=251 

EWASS 2012 http://www.vaticanlibrary.va/moduli/Vychodil_EWASS2012.pdf 

Future Perfect 
2012 

http://www.slideshare.net/FuturePerfect_/bedrich-vychodil-differ 

video prezentace  
Future Perfect 

2012 
http://www.youtube.com/watch?v=2u0MxhOZ5h8 

Požadavky na provoz aplikace DIFFER jsou následující: 

 PHP + Apache2, 
 Python 2.7, 
 překladač c++ (g++), 
 diskový prostor cca 20 GB, 
 minimálně 2 GB, optimálně 4 GB RAM, 
 optimálně vlastní server. 

Aplikace DIFFER využívá následující linuxové balíčky: 

 libtiff-dev, libjpeg-dev, ddjvu a další (modul COMPARE), 
 smarty, Jhove (modul FRONTEND). 

Pro testovací instalace aplikace v Moravsko zemské knihovně byl využit server se: 

 čtyřmi procesory Intel Xeon, 16 GB RAM, 
 64bitovým operačním systémem Debian „Lenny”. 

V NK ČR byla webová aplikace instalována na server se: 

 dvěma jádry Intel Xeon @ 2.5 GHz, 4 GB RAM, 
 64bitovým operačním systémem SUSE Linux Enterprise Server 11, 
 omezením velikosti uploadovaných souborů přes webové rozhraní na 15 MB (pro účely 

testování příkazovou řádkou na 50 MB). 

V aplikaci jsou použity: 

 programovací jazyky C++ (v případě aplikace COMPARE) a PHP (v případě aplikace 
FRONTEND), 

 knihovny kakadu, djvu, libjpeg a libTIFF a další. 

Oficiální logo projektu DIFFER je k dispozici na obr. 143 (s. 300). 
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9.9 Architektura aplikace 

Systém je tvořen dvěma hlavními moduly, které se nazývají COMPARE a FRONTEND. 

Modul COMPARE je aplikace napsaná v jazyce C++ a obsahuje logiku, která porovnává dva 

soubory, výsledky zapisuje do XML souboru. Vytváří tzv. rozdílový obrázek (obrázek, v němž 

každý pixel odpovídá absolutní hodnotě rozdílu pixelů na příslušné pozici). 

Jsou-li obrázky 100 % totožné, je rozdílový obrázek tvořen ze 100 % černých obrazových bodů; 

jsou-li obrázky na 100 % rozdílné, je rozdílový obrázek tvořen ze 100 % bílých obrazových 

bodů. Pokud se rozdíl obrázků pohybuje v intervalu od 0 do 100 %, pak rozdílový obrázek 

reflektuje tento interval a intenzita obrazových bodů se pohybuje v intervalu od 0 do 100 %, 

viz např. obr. 114 (s. 163). Pro vstupní formáty DjVu a PDF se toto porovnání vztahuje pouze 

na první stránku dokumentu.  

Modul COMPARE je volán webovou aplikací, která tvoří FRONTEND, k němuž může uživatel 

přistupovat přes webové rozhraní. Modul FRONTEND je vytvořen v PHP (k parsování 

výstupu je využita kombinace šablon systému Smarty a technik AJAX s využitím knihovny 

jQuery). Tento modul je odpovědný za prezentaci dat uživateli a také za volání dalších 

integrovaných nástrojů pro extrakci metadat, jako jsou Jhove, KDU_expand, LibTIFF apod. 

Dalším (třetím) modulem by se v budoucnu měl stát modul pro zpřístupnění aplikace DIFFER 

prostřednictvím webových API založených na architektuře REST, aby mohla být aplikace DIFFER 

využívána jako samostatná kontrolní komponenta v libovolném digitalizačním workflow 

[Vychodil, 2011a], [Vychodil, 2011-2013]. 

Struktura aplikace DIFFER je vytvořena tak, aby bylo možné bezproblémově přidávat nové 

a upgradovat stávající pluginy (nástroje), které jsou využívány ke zpracovávání vstupních dat, 

viz diagram 2 (s. 158). 

Diagram 2: UML diagram aplikace DIFFER 

 

Zdroj: Václav Rosecký, 28. 1. 2013 
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9.10 Grafické rozhraní aplikace 

Návrh grafického rozhraní probíhal vždy kooperativně za použití grafického nástroje Adobe 

Photoshop a tabulkového procesoru MS Excel. Návrh hlavní stránky pro nahrávání testovacích 

dat (FILE MANAGER) byl navržen tak, aby obsahoval veškeré funkce a umožňoval třídění 

obsahu podle zvolených atributů, viz obr. 110 (s. 159). Výsledný vzhled je viditelný na dalším 

příkladu obrazovky, viz obr. 111 (s. 160). Po převedení do prostředí Java byl vzhled změněn 

na uživatelsky přívětivější variantu s dvojitým vyhledávacím polem. To umožňuje snadnější 

a přehlednější výběr požadovaných souborů pro účely porovnávání. Možnost třídění obsahu 

podle zvolených atributů byla ponechána, viz obr. 117 (s. 165). 

 

Obrázek 110: Návrh grafického rozhraní FILE MANAGER (GUI v. 5.0.3) 

 

Zdroj: aplikace DIFFER (snímek pořízen 11. 11. 2011) 
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Obrázek 111: Vzhled grafického rozhraní FILE MANAGER 

 

Zdroj: aplikace DIFFER (snímek pořízen 15. 12. 2011) 
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Návrh stránky pro zobrazování výpisu namapovaných testovacích dat (DATA PROCESSING) byl 

navržen tak, aby obsahoval co nejkompletnější výstup, a to při zachování přehlednosti 

a intuitivního pochopení generovaného obsahu, viz obr. 112 (s. 161). Výsledný vzhled 

po úpravách je viditelný na obr. 113 (s. 162), obr. 114 (s. 163), obr. 115 (s. 163) a obr. 116 

(s. 164). Po převedení do prostředí Java byl vzhled změněn s požadavkem na zachování všech 

původních funkcí, viz obr. 118 (s. 166). 

Obrázek 112: Návrh grafického rozhraní DATA PROCESSING (GUI v. 5.1.2) 

 

Zdroj: aplikace DIFFER (snímek pořízen 29. 11. 2011) 
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Obrázek 113: Vzhled grafického rozhraní DATA PROCESSING při porovnávání nepoškozeného obrázku a vizuálně 
poškozeného obrázku 

 

Zdroj: aplikace DIFFER (snímek pořízen 15. 12. 2011)  
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Obrázek 114: Vzhled grafického rozhraní DATA PROCESSING při porovnávání nepoškozeného obrázku a vizuálně 
poškozeného obrázku 

 

Zdroj: aplikace DIFFER (snímek pořízen 15. 12. 2011) 

 

Obrázek 115: Vzhled grafického rozhraní DATA PROCESSING při porovnávání obrázku poškozeného rozostřením 
a nepoškozeného obrázku 

 

Zdroj: aplikace DIFFER (snímek pořízen 26. 7. 2012) 
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Obrázek 116: Vzhled grafického rozhraní DATA PROCESSING při porovnávání obrázků s rozdílným stupněm 
komprese 

 

Zdroj: aplikace DIFFER (snímek pořízen 24. 6. 2011) 
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Obrázek 117: Vzhled nového grafického rozhraní FILE MANAGER 

 
Zdroj: aplikace DIFFER (snímek pořízen 17. 7. 2012)
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Obrázek 118: Vzhled nového grafického rozhraní DATA PROCESSING 

 
Zdroj: aplikace DIFFER (snímek pořízen 17. 7. 2012)
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9.11 Publikované výsledky 

Aplikace DIFFER je umístěna na serveru NK ČR a odborné veřejnosti je přístupná na webové 

adrese http://differ.nkp.cz/. Je počítáno s prolinkováním z webových stránek NK ČR (Národní 

knihovny ČR) a ze stránek projektu NDK (Národní digitální knihovny) [Vychodil, 2011-2013]. 

Projekt DIFFER byl prezentován na konferenci 2012 TELDAP International Conference96 konané 

na Tchaj-wanu [Vychodil, 2012a], následně na konferenci 2012 Future Perfect 97  konané 

na Novém Zélandu [Vychodil, 2012b] a v neposlední řadě na konferenci EWASS 2012 

(European Week of Astronomy and Space Science)98 v odborné sekci nazvané Long-term 

preservation… from the stars? File format assessment and technical issues in preservation 

projects for cultural resources konané v Římě [Vychodil, 2012d]. 

Dále byl projekt DIFFER prezentován na akci Google Summer of Code 2012 Mentor Summit, 

která se uskutečnila v San Francisku v Kalifornii [Vychodil, 2012c]. 

Projekt byl představen i na sympoziu Curate Thyself 2013 v Chapel Hill v Severní Karolíně, 

viz příloha 2.22 Poster DIFFER (Determinator of Image File Format propERties) (s. 301). 

Obě vývojové aplikace NDK – Image date Validator a NDK – Image Data Validator II vycházející 

z projektu DIFFER byly do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) nahlášeny jako poloprovoz 

[Vychodil, 2011-2013]. 

 

  

                                                           
96 Oficiální webové stránky konference jsou k dispozici na adrese http://collab.teldap.tw/teldap2012/. 
97

 Videozáznam příspěvku je dostupný na adrese http://www.youtube.com/watch?v=2u0MxhOZ5h8. 
98 Oficiální webové stránky konference jsou k dispozici na adrese http://www.ifsi-roma.inaf.it/ewass2012/. Původní název konference byl JENAM 
(Joint European and National Astronomy Meeting). 

http://www.youtube.com/watch?v=2u0MxhOZ5h8
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9.12 Dílčí závěr 

Kontrolní aplikace DIFFER využívá nové postupy a technologie k celkovému urychlení procesů 

kontroly kvality a zpracování digitálních dat. V současné době aplikace stále prochází vývojem, 

je zvyšována její robustnost a jsou implementovány a vylepšovány další funkce. Již ve své 

současné podobě v sobě aplikace slučuje funkční nástroje pro účely identifikace, validace 

a charakterizace. Nedílnou součástí je poloautomatická matematicko-vizuální kontrola 

vizuálního obsahu umožňující porovnávání dvou digitálních reprezentací na úrovni subpixelů. 

Absolutní vizuální shoda či neshoda je detekována pomocí hašovacích funkcí, přičemž vizuální 

rozdílnosti testovacích reprezentací jsou vyčísleny díky implementaci několika typů obrazových 

metrik.  

Aplikace byla navržena tak, aby byla schopna pracovat s globálně využívanými (grafickými) 

formáty z oblasti digitalizace a dlouhodobého uchování. Značná pozornost byla věnována 

způsobům testování formátu JPEG 2000, pro který zatím existuje málo aplikovatelných 

nástrojů. Součástí aplikace je automatická funkce compliance-check umožňující porovnávat 

vnitřní profil testovaného souboru a zjišťovat, zda je v souladu s požadovanou (též uživatelsky 

přednastavenou) specifikací formátu JPEG 2000.  

Výstupy nástrojů a modulů využitých v rámci aplikace jsou funkčně namapovány 

do přehledného grafického rozhraní, které umožňuje snadné a rychlé získání požadovaných 

informací o testovaných digitálních reprezentacích. Přehledná prezentace výstupů 

má koncovému uživateli napomoci porozumět vztahům mezi různými grafickými formáty, 

zjistit jejich signifikantní vlastnosti, odhalovat vizuální a nevizuální chyby a usnadňovat 

rozhodování. Kompletní výstupy všech využívaných nástrojů jsou pro účely dalšího zpracování 

generovány v několika výstupních formátech (TXT, XML a PDF). 

Aplikaci DIFFER lze pomocí API integrovat do libovolného provozního workflow, zpracování 

a dlouhodobého uložení digitálních reprezentací. 

Vyvíjená aplikace DIFFER je v současné době jedinou dostupnou aplikací svého druhu 

schopnou komplexně a poloautomatizově napomáhat v procesu kontroly kvality. 

V harmonogramu vývoje je naplánováno, že na konci roku 2013 bude zveřejněna stabilní verze 

aplikace. 
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Závěr 

Obrazová vyjádření jsou nedílnou součástí našich životů a způsobu vnímání informací 

z vnějšího světa. Právě proto je nutné věnovat dostatečnou pozornost jak nově vznikajícím 

obrazovým reprezentacím v digitální podobě, které vznikají převodem z analogové podoby 

do podoby digitální (tj. digitalizací), tak reprezentacím vznikajícím přímo (příp. výhradně) 

v podobě digitální. 

V tomto ohledu hraje stále podstatnější roli využívání vhodných kompresních algoritmů. 

Objem digitálních dat vznikajících na celém světě neustále narůstá a nepochybně tomu 

tak bude i v budoucnu. V současné době přesto neexistuje univerzální doporučení týkající 

se typu či úrovně komprese. Je proto vždy nutné brát v potaz typ a cíl projektu, v němž digitální 

obrazová data vznikají. Na základě znalosti těchto údajů je možné stanovit závazná doporučení 

pro produkci digitálních obrazových dat a tato doporučení nejenom používat v praxi, ale také 

je v pravidelných intervalech revidovat. 

Obecně lze konstatovat, že mezi odborníky na digitalizaci stále přetrvává názor, 

že pro dlouhodobé uchování je vhodnější bezeztrátová komprese a pro zpřístupnění dat 

je vhodnější komprese ztrátová. Důvodem je skutečnost, že ztrátová komprese způsobuje 

nevratnou modifikaci původních dat. V současné době je však díky pokročilým kompresním 

algoritmům možné i za použití ztrátové komprese dosahovat takové obrazové kvality 

digitálních reprezentací, která se i školenému pozorovateli jeví jako vizuálně bezeztrátová. 

Pokročilé kompresní algoritmy při správném nastavení eliminují pouze bezvýznamový šum 

a tím výrazně snižují velikost ukládaných dat.  

Je nutné si uvědomit, že každý kompresní algoritmus má svá technická omezení. 

Především v případě formátových migrací či rekvantizací se tato omezení mohou negativně 

projevit. V rámci ověřovacího experimentu s grafickým formátem JPEG byla pomocí 

rekvantizace a jejího vlivu na obrazovou kvalitu digitálních dat i bitovou velikost souborů 

demonstrována nepředvídatelnost výsledků při formátové migraci. Druhým praktickým 

experimentem byla potvrzena hypotéza o nekonzistenci renderování obrazových dat 

v grafickém formátu JPEG 2000 pomocí různých nástrojů. Z experimentu vyplynula nutnost 

průběžného testování všech implementovaných komponent při zavádění nového 

digitalizačního, popř. migračního workflow a též při jakýchkoli změnách stávajících procesů.  

Výzkum v oblasti vlivu použitého softwaru na obrazovou kvalitu souborů (nejen ve formátu 

JPEG 2000) by měl nadále pokračovat. Skutečnost, že existují rozdíly při zobrazení týchž 

souborů v různých softwarových nástrojích, je již dlouhou dobu známa v programátorském 

prostředí. Nestojí však v popředí zájmu odborníků na digitalizaci a dlouhodobé uchování 

digitálních dat, přestože důsledky existence výše zmíněných rozdílů mohou mít významný vliv 

na efektivní práci s digitálními daty.  
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S problematikou kompresí velmi úzce souvisí problematika grafických formátů. 

Grafické formáty se vyznačují různými charakteristikami. Jednou z méně známých, 

ale z hlediska dlouhodobého uchování digitálních dat velmi podstatných charakteristik 

je odolnost proti poškození bitrotem. Dnes hojně využívané grafické formáty JPEG, TIFF či BMP, 

které zároveň patří mezi nejstarší grafické formáty, již z dnešního pohledu v tomto směru 

nejsou optimální. Naopak některé nově vzniklé formáty byly navrženy tak, aby byly výrazně 

odolnější proti poškození bitrotem. Mezi tyto formáty se řadí především formát JPEG 2000. 

Ten se vyznačuje i vysokou mírou spolehlivosti. 

V předložené práci je demonstrována užitná hodnota formátu JPEG 2000 v prostředí 

digitalizace a dlouhodobého uchování digitálních dat. Na základě doporučení využívaných 

v ČR i v zahraničí a výsledků výzkumu prezentovaných v této práci je předloženo ucelené 

doporučení pro generování validních souborů JP2 ve formátu JPEG 2000. Toto doporučení 

umožňuje bezproblémové generování souborů JP2 ve formátu JPEG 2000 pomocí knihovny 

Kakadu.  

Z uvedených výzkumů a experimentů vyplývá, že jsou-li soubory JP2 ve formátu JPEG 2000 

vytvářeny kvalitními softwarovými nástroji a na základě vhodných doporučení, je grafický 

formát JPEG 2000 vhodný pro dlouhodobé ukládání digitálních reprezentací a je též vhodný 

pro zpřístupňování digitálního obsahu. 

Formát JPEG 2000 umožňuje využití bezeztrátového i ztrátového kompresního algoritmu. 

Na základě probíhajících experimentů S. Martina a R. Buckleyho se pro dlouhodobé ukládání 

archivních kopií jako ideální jeví ztrátový algoritmus v kompresním poměru 1:3,5 až 1:4. 

Kompresní poměr v tomto rozmezí umožňuje dosáhnout vizuální bezeztrátovosti a zároveň 

snížit objem digitálních dat. Podstatným argumentem pro využívání ztrátových algoritmů 

v rozmezí vizuální bezeztrátovosti je právě značná úspora úložných kapacit, a tedy snížení 

finančních nároků na celkovou správu dat.  

V předložené práci je také věnována pozornost kontrole produkovaných dat. 

Na základě analýzy šesti digitalizačních pracovišť s důrazem na kontrolu kvality bylo možné 

konstatovat, že přístup ke kontrole kvality je různorodý a nestandardizovaný. Důvody mohou 

být různé. Například ve velkých digitalizačních projektech je obvykle kladen menší důraz 

na kvalitu a větší důraz na kvantitu. Naproti tomu digitalizační projekty menšího rozsahu 

se více zaměřují na kvalitu.  

Do budoucna je ovšem nutné zavést určitý stupeň standardizace kontroly kvality a v tomto 

směru rozvíjet i spolupráci mezi různými institucemi. Vyšší míra standardizace by přispěla 

nejenom ke zlepšení kvality digitalizovaných dat, ale také ke snížení nákladů na digitalizaci. 

K určité standardizaci by měla přispět i vyvíjená aplikace The Image Data Validator – DIFFER, 

které je věnována samostatná výzkumná část práce. 
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Součástí práce je i návrh digitalizačního workflow. To je koncipováno tak, aby v něm byl 

maximálně využit potenciál grafického formátu JPEG 2000. Ucelená implementace tohoto 

grafického formátu na úrovni zpřístupňujících a archivních kopií umožňuje efektivní 

zpřístupnění velkoobjemových digitálních reprezentací (např. map) na dálku. V digitalizačním 

workflow je také implementován nový model uchování a zpřístupnění dat, který zajišťuje 

vysokou bezpečnost produkovaných dat, usnadňuje správu dat na straně provozovatele 

a urychluje proces načítání dat na straně koncového uživatele. V navrženém workflow 

je kladen důraz na kontrolu kvality produkovaných obrazových dat. Uvedená metodika 

a doporučení byla navržena tak, aby usnadnila rychlé nasazení formátu JPEG 2000 

v digitalizační praxi. 

Klíčovým výstupem práce je aplikace The Image Data Validator – DIFFER určená pro kontrolu 

obrazových dat. Její vývoj je financován NK ČR a částečně také společností Google Inc. 

prostřednictvím programu Google Summer of Code. Pro účely testování bude aplikace 

začleněna do digitalizačního workflow projektu Národní digitální knihovna a také migračního 

workflow v NK ČR. Po zveřejnění stabilní verze této aplikace, k němuž by mělo dojít na konci 

roku 2013, lze očekávat, že bude rutinně využívána nejenom NK ČR, ale také řadou dalších 

českých i zahraničních institucí. 
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1. Vybrané grafické formáty 

1. Vybrané grafické formáty 

1.1 FITS (Flexible Image Transport System) 

Stručný přehled vybraných údajů o formátu 

Název FITS (Flexible Image Transport System) 
MIME image/fits, application/fits 
Vývojář IAU FITS Working Group 
Rok uvedení 1981 
Typ formátu rastrový (metaformát) 
Kompresní algoritmus není využíván (podpora využívání externích algoritmů) 
Typ komprese není využívána 
Barevná hloubka není omezena 
Barevný prostor není definován, definuje se až při „vyvolání“ 
Průhlednost ano 
Maximální velikost není omezena 
Prokládání nepodporuje 
Animace nepodporuje 
Více obrázků na soubor nepodporuje (podpora vícerozměrných polí) 
Přípona formátu fits, fit, fts (též s velkými písmeny) 
Standard ne (v přípravě) 
Proprietárnost ne 

Podpora webových prohlížečů 

Google Chrome - nepodporuje 
Internet Explorer - nepodporuje 
Mozilla Firefox - nepodporuje 
Safari - nepodporuje 
Opera - nepodporuje 

Dokumentace 

http://fits.gsfc.nasa.gov/fits_documentation.html 
http://fits.gsfc.nasa.gov/standard30/fits_standard30.pdf 
http://fits.gsfc.nasa.gov/ 
http://www.stsci.edu/instruments/wfpc2/Wfpc2_dhb/WFPC2_longdhb.pdf 

Digitální podpis ne 

Poznámky 
formát vyvinutý pro ukládání a sdílení vědeckých dat, tzv. datasets; z toho důvodu obsahuje 
mnoho nadstandardních funkcí vyžadovaných v oblasti astrofyziky a příbuzných vědních 
oborech 

1.1.1 Vznik a vývoj formátu 

Specifikace formátu byla představena pracovní skupinou IAU FITS (International Astronomical 

Union Flexible Image Transport System Working Group) v roce 1981, ve vývoji tohoto formátu 

hraje též významnou roli výzkumné centrum NASA HEASARC (NASA High Energy Astrophysics 

Science Archive Research Center). Formát byl již od svého počátku navrhován pro účely 

dlouhodobého uchování s důrazem na zpětnou kompatibilitu. Přestože formát FITS není 

mezinárodním standardem, je v prostředí astronomie považován za de facto standard 

a je výhradním formátem využívaným k (dlouhodobému) ukládání a k distribuci vědeckých 

(i jiných) dat, resp. tzv. datových sad (datasets)99. V prostředí astronomie a astrofyziky vzniká 

enormní množství dat, navíc je odhadováno, že objem dat se každých dvanáct měsíců 

zdvojnásobí [Mann, 2004]. Aktuální verzí specifikace formátu FITS je verze 3.0 z července roku 

2008. V současné době probíhají přípravy na standardizaci specifikace, které by měly být 

ukončeny do konce roku 2012 [Chiappetti, 2012].  

Grafické formáty představené v této práci jsou schopné v naprosté většině pracovat pouze 

ve dvojrozměrném poli/rastru, tedy 2D. Hlavními přednostmi formátu FITS pro využití 

v astronomii jsou možnosti ukládání, tedy i přenos vícerozměrných polí v rozsahu 

                                                           
99 V astronomii je v současné době pro účely ukládání a sdílení vědeckých (obrazových) dat užíváno okolo čtyřiceti různých formátů [Ammenti, 2012]. 
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od 1D spekter, 2D obrázků nebo 3D datových prostorů až po 999D rozměrná pole) 

a též dvourozměrné tabulky. Jednotlivě nasnímané pole jsou pak řazené za sebe. Další výhodou 

je možnost ukládání metadat v hlavičkách formou ASCII kódu, která jsou jednoduše čitelná 

a prohledávatelná člověkem. Obrazová data nesou informaci o nasnímaných intenzitách a dají 

se interpretovat též jako obraz. Formát FITS umožňuje na základě volby zaznamenané 

v hlavičce souboru ukládání celých nebo reálných čísel. 

Na základě robustní specifikace, konzistentního vývoje specifikace a dlouhodobé praxe 

je formát FITS i přes svoji značnou volnost v pojetí granulity a rozsahu metadat považován 

za nejlepšího kandidáta pro standard v oblasti dlouhodobého ukládání dat z oblasti vědeckých 

dat, viz tab. 45: Hlavní pilíře ve vývoji formátu FITS v čase (s. 203). 

Nově nachází uplatnění v oblasti dlouhodobého uložení rastrových reprezentací vytvořených 

digitalizací, a to především z důvodu plně dostupného zdrojového kódu formátu, aktualizované 

specifikace, početné profesionální komunity, přípravě na mezinárodní standard. Formát také 

není omezen z hlediska objemu, velikosti a modifikovatelnosti nasnímaných předloh 

[Ammenti, 2012]. Přestože formát FITS nepatří mezi nejznámější, je formát v současné době 

též v nemalé míře využíván v odvětví dlouhodobé ochrany a zpřístupnění národního kulturního 

dědictví [Chiappetti, 2012]. Formát FITS si vybrala Vatikánská knihovna pro své archivní kopie, 

které bude ukládat ve svém tzv. deep store archive, tedy LTP (long-term preservation) a bude 

jej využívat jak pro vědecká (astronomická) data, tak pro digitální reprezentace vzniklé 

digitalizací [Ammenti, 2012]. 

1.1.2 Verze formátu 

Formát FITS existuje ve třech oficiálních verzích, viz tab. 44 (s. 202). 

Tabulka 44: Verze formátu FITS 

Verze Název 
Doba 

uvedení 
PUID Přípona Poznámky 

1.0 
FITS (Flexible Image Transport 
System) 

červen 
1981 

x-fmt/383 fits, fit, fts  původně označován jako NOST 100-1.0100 

2.0 
FITS (Flexible Image Transport 
System) 

březen 
1999 

x-fmt/383 fits, fit, fts  původně označován jako NOST 100-2.0 

3.0 
FITS (Flexible Image Transport 
System) 

červenec 
2008 

x-fmt/383 fits, fit, fts 
 specifikace byla publikována 

18. listopadu 2010 

 

  

                                                           
100 NOST je zkratka názvu NASA/Science Office of Standards and Technology. 
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Hlavní pilíře ve vývoji formátu FITS shrnuje tab. 45 (s. 203). 

Tabulka 45: Hlavní pilíře ve vývoji formátu FITS v čase 

Rok Popis 

1979 
(28. březen) 

předběžný návrh FITS a první výměna souborů 

1981 publikována původní (jednoduché HDU101) definice hlavičky 

1982 formálně schváleno IAU 

1988 

definována pravidla pro soubory s více skupinami dat 

ustanovena pracovní skupina uvnitř IAU zabývající se formátem FITS 

rozšíření o ASCII tabulky 

formální schválení ASCII tabulek ze strany IAU 

1990 rozšíření zahrnující data s plovoucí čárkou 

1993 
(červen) 

představena verze FITS 1.0 
http://fits.gsfc.nasa.gov/standard10/fits_standard10.pdf 

1994 rozšíření o více obrazových polí 

1995 rozšíření o binární tabulky 

1997 adoptován čtyřmístný formát roku (Y2K-compliant date format) 

1998 
(duben) 

draft standardu FITS 1.2 
http://fits.gsfc.nasa.gov/standard12/fits_standard.pdf 

1999 
(březen) 

představena verze FITS 1.2 
http://fits.gsfc.nasa.gov/standard20/fits_standard20.pdf 

2002 adoptovány konvence pro světový souřadnicový systém 

2004 adoptovány MIME typy 

2005 
(prosinec) 

představena verze FITS 2.1b 
http://fits.gsfc.nasa.gov/standard21b/fits_standard21b.pdf 

rozšíření o pole proměnné délky v binárních tabulkách  

adoptovány konvence pro spektrální souřadnicový systém 

rozšíření o 64bitové datové typy 

2008 
(listopad) 

představena verze FITS 3.0 (publikováno 18. listopadu 2010) 
http://fits.gsfc.nasa.gov/standard30/fits_standard30aa.pdf 

2012 
(uvádí se 

konec roku) 
dokončení návrhu specifikace FITS jako mezinárodního standardu 

Zdroj: [Hanisch, 2001], [Vážný, 2009] 

1.1.3 Vrstvy obrazu formátu 

Formát FITS podporuje ukládání nejen dvojrozměrných či trojrozměrných reprezentací objektů, 

ale je uzpůsoben; pro ukládání více rozměrných polí (dimenzí), a to v rozsahu 

od jednodimenzionálních spekter přes dvojrozměrné obrázky a třírozměrné datové prostory 

až po 999rozměrná pole. Jednotlivá nasnímaná pole jsou pak řazena za sebe jako jednotka 

tvořená tzv. rozšířením hlavičky (HDU extensions), viz obr. 119: Základní struktura souboru FITS 

(s. 204). V rámci souboru je jedno tzv. primární jednotka HDU tvořená hlavičkou a daty 

(Primary HDU Header + Data Unit). Tato primární HDU jednotka je složena z n-rozměrného 

pole pixelů (v intervalu od 1D do 999D), v rámci kterého je podporováno pět datových typů: 

8bitový kladná celá čísla (unsigned), 16 a 32bitový záporná celá čísla (signed integer), 

32 a 64bitová reálná čísla s pohyblivou čárkou a jednoduchou nebo dvojitou přesností. 

Za primární HDU jednotkou se může nacházet libovolný počet dalších HDU jednotek, 

ty se nazývají rozšíření (extensions), viz obr. 119 (s. 204). Standard FITS rozeznává tři typy 

extenzí: Obrázek (n-rozměrné pole pixelů, podobně jako primární jednotka HDU), ASCII tabulka 

(řádky a sloupce ve formátu ASCII), binární tabulka (řádky a sloupce v binárním formátu) 

[Pejcha, 2006]. 

                                                           
101 HDU je zkratka výrazu Header/Data Unit. První HDU se jmenuje Primární HDU. Primární HDU je složeno z n-rozměrného pole pixelů (1D spektra, 
2D obrázky nebo 3D datové prostory). 
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Obrázek 119: Základní struktura souboru FITS 

 

Zdroj: [Baggett, 2002, s. 36] 

1.1.4 Klady a zápory formátu 

Pořadí uvedených kladů a záporů je řazeno abecedně a neodráží míru důležitosti. 

Mezi klady patří: 

 modifikovatelnost obsahu na bitové úrovni, 
 možnost otevřít základní nerozšířený FITS ve volně dostupných softwarech, 
 možnost rozšíření formátu102, 
 neomezená bitová hloubka, 
 neomezená velikost vstupních dat (resp. velikost je omezená hardwarem),  
 neproprietárnost, 
 nezávislost formátu na platformě, 
 podpora bezeztrátové i ztrátové komprese, 
 podpora průhlednosti, 
 podpora vícerozměrných polí103, 
 rozšířenost využívání formátu, 
 schopnost ukládat neobrazová data104, 
 udržitelnost a bezpečnost105, 
 velkorysost rozsahu vložených metadat. 
 vhodnost pro dlouhodobé ukládání106. 

  

                                                           
102

 Formát může být rozšířen o datové objekty (data objects), např. expozice v různých spektrech uložené v jednom souboru FITS.  
103 Vícerozměrná pole se též nazývají (dimenze). Mohou být využívána pole v rozsahu 1 až 999. 
104 Příkladem neobrazových dat (non-image data) mohou být spektra (spectrums), seznamy fotonů (photon lists), vícedimenzionální data (data 

cubes), strukturovaná data (structured data), jako jsou databáze (multi-table databases). 
105

 Udržitelnost a bezpečnost formátu do jisté míry zaručuje skutečnost, že formát je využíván dlouhodobě (již od roku 1981) [Chiappetti, 2012]. 
106 Formát byl již od svého počátku navržen pro účely dlouhodobého uchování s důrazem na zpětnou kompatibilitu. 
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Mezi zápory patří: 

 modifikovatelnost obsahu na bitové úrovni bez možnosti zjištění změny, 
 neexistence nativní podpory webovými prohlížeči, 
 neexistence podpory animací, 
 neexistence podpory formátu Exif pro výměnu metadat, 
 neexistence standardu107, 
 nemožnost editovat obsah bez použití specializovaného softwaru108, 
 nevhodnost pro zpřístupnění, 
 nutnost využívání specializovaných softwarů nebo pluginů pro rozšířené zobrazení, 
 omezení OLAF [FITS Image Requirements], 
 omezení rozsahu metadat v hlavičce kvůli ASCII na maximálně 80 znaků, 
 volnost v pojetí granulity a rozsahu metadat. 

1.1.5 Využití formátu 

Formát FITS je vhodný k(e): 

 distribuci astronomických, astrofyzikálních, resp. obecně vědeckých dat (obrázků), 
 dlouhodobému uchování astronomických, astrofyzikálních, resp. obecně vědeckých dat 

(obrázků), 
 dlouhodobému uchování rastrových reprezentací vzniklých např. digitalizací. 

1.1.6 Příbuzné formáty formátu 

Za příbuzné formáty formátu FITS můžeme považovat formáty uvedené v tab. 46 (s. 205). 

Tabulka 46: Příbuzné formáty formátu FITS 

Zkratka Úplný název PUID Přípona Poznámky 

GEIS 
Generic Edited 
Information 
Set 

není k 
dispozici 

hhh 

 formát pro ukládání a distribuci dat, který byl v 80. letech vybrán pro 
ukládání a distribuci dat z Hubblova vesmírného dalekohledu a byl 
používán až do září 1997. 

 oproti první verzi formátu FITS podporoval zpracování dat s plovoucí 
desetinnou čárkou a využíval tzv. rozšíření, pozdější verze specifikace 
formátu FITS tyto nedostatky doplnila a nahradila formát GEIS 
[Baggett, 2002] 

VOTable 
Virtual 
Observatory 
Table 

není k 
dispozici 

xml, vot, 
votable 

 formát XML pro výměnu tabulkových dat v rámci virtuálních observatoří 
(VO Virtual Observatory) a dalších aplikací, který vyšel ze standardu 
Astrores za použití již existujícího XML formátu 

 pracovní skupina vznikla v prosinci 2009 [Ochsenbein, 2009], [Ochsenbein, 2013] 
 další vývoj formátu v současné době nepokračuje 

BinX 

The Binary 
XML 
Description 
Language 

není k 
dispozici 

bin 

 výměnný formát v prostředí astronomie využívaný v projektu eDIKT 
(eScience Data Information and Knowledge Transformation) v rámci 
NeSC (National eScience Centre) 

 jedná se o jazyk pro popis binárních datových souborů pomocí XML 
 obsahuje též nástroje pro manipulaci s binárními daty 
 data je možné uložit v binární podobě a přitom je popsat pomocí XML, 

které je výhodnější pro komunikaci 

ReadMe - 
není k 

dispozici 
- 

 standard pro dokumentaci a popis astronomických katalogů, který ovšem 
není příliš rozšířen 

 za vývojem stojí CDS (The Centre de Données astronomiques de Strasbourg) 
 jedná se o proprietární formát CDS 

                                                           
107 V současné době probíhají přípravy na standardizaci specifikace, které by měly být ukončeny do konce roku 2012 [Chiappetti, 2012]. 
108 Nemožnost jednoduše editovat obsah může být považováno i za výhodu. 
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1.2 TIFF (Tagged Image File Format) 

Stručný přehled vybraných údajů o formátu 

Název TIFF od roku 1992, dříve též Tag Image File Format nebo Tagged Image File Format 

MIME 
image/tiff, image/tif, image/x-tif, image/x-tiff, application/tif, application/x-tif, application/tiff, 
application/x-tiff 

Vývojář 
Aldus Corporation, od roku 1999 vlastněn společností Adobe Systems (dnes Adobe Systems 
Incorporated) 

Rok uvedení 1986 (1987) 
Typ formátu rastrový (může obsahovat vektory a text) 

Kompresní algoritmus 
žádný, PackBits, Huffman RLE (run-length encoding), Deflate, LZW (Lempel-Ziv-Welch), 
JPEG 2000, RAW (NEF), JBIG, OJPEG, CCITT FAX G3 a G4, JPEG a další 

Typ komprese bezeztrátová/ztrátová 

Barevná hloubka 

1 bit - bitonální (bitonal) 
1-8 bitů - barvová paleta (indexed color) 
8-16 bitů - odstíny šedé (grayscale) 
24-48-64 bitů RGB - barva (color) 

Barevný prostor 
line art, grayscale, pseudocolor, od 1 bitu po 8 bitů (též indexed color nebo též palette 
v programu Adobe Photoshop), halftoneHints, Tiled Images, RGB, Y'CbCr, CMYK, CIELab 

Průhlednost ano (plná podpora průhlednosti a alfa kanálu) 

Maximální velikost 
TIFF využívá 32bitový offset (32767 × 32767 px), limit 4 GB 
BigTIFF využívá 64bitový offset, podpora souborů nad 4 GB 

Prokládání nepodporuje 
Animace nepodporuje 
Více obrázků na soubor ano (Multi-page TIFF podporován velmi zřídka) 
Přípona formátu tif, tiff (též s velkými písmeny) 
Standard TIFF/EP (ISO 12234-2), TIFF/IT (ISO 12639), TIFF-F (RFC 2306), TIFF-FX (RFC 3949) 
Proprietárnost ne 

Podpora webových 
prohlížečů 

Google Chrome - plugin 
Internet Explorer - plugin 
Mozilla Firefox - plugin 
Safari - nativní podpora 
Opera - plugin 

Dokumentace 

http://www.remotesensing.org/libtiff/ 
http://partners.adobe.com/public/developer/tiff/index.html 
http://partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFF6.pdf 
http://www.npes.org/pdf/TIFF-v6.pdf 
http://cool.conservation-us.org/bytopic/imaging/std/tiff5.html 
http://www.awaresystems.be/imaging/tiff/faq.html 
http://www.libtiff.org/tools.html 

Digitální podpis ne 

Poznámky 
pro výměnu metadat využívá Exif (Exchangeable image file format), a podporuje platformu XMP 
pro rozšířená metadata 

1.2.1 Vznik a vývoj formátu 

Název grafického formátu TIFF původně vychází z výrazu „Tagged Image File Format“ nebo 

„Tag Image File Format“. Formát TIFF byl vyvinut v roce 1986 společností Aldus Corporation 

jako kontejner pro černobílá data generovaná skenery. Od svého vzniku tento souborový 

formát prošel velkým a bouřlivým vývojem, díky tomu je od roku 1992 využívána pouze zkratka 

TIFF a spojení „Tag Image File Format“ pozbylo původního smyslu. Ještě v současné době 

je považován za nepsaný standard pro práci s rastrovou grafikou. Nejedná se o pravý grafický 

formát, ale o tzv. obrazový kontejner, který je schopen pojmout řadu kompresních 

algoritmů, sloužící k vlastní kompresi dat a dalších programových rozšíření bez nutnosti 

narušení čitelnosti dat jinými programy. Od roku 2009 je tento formát pod plnou kontrolou 

soukromé společnosti Adobe Systems Incorporated, která jej od té doby vyvíjí a spravuje. 
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1.2.2 Verze formátu 

Formát TIFF existuje v šesti oficiálních verzích, viz tab. 47 (s. 207). Formát DNG jako rozšíření 

formátu TIFF existuje ve čtyřech dílčích verzích, viz tab. 47 (s. 207). 

Tabulka 47: Verze formátu TIFF 

Verze Název 
Doba 

uvedení 
PUID Přípona Poznámky 

1.0 TIFF (Tagged Image File Format) 1986 fmt/353 tif, tiff  první představená verze formátu TIFF 

2.0 
TIFF_UNC (TIFF - Exif 
Uncompressed Bitmap) 

1986 x-fmt/399 tif, tiff 
 nazývaný též Exchangeable Image File 

Format 

2.1 
TIFF_UNC (TIFF - Exif 
Uncompressed Bitmap) 

1986 x-fmt/388 tif, tiff 
 nazývaný též Exchangeable Image File 

Format 

2.2 
TIFF_UNC (TIFF - Exif 
Uncompressed Bitmap) 

1986 x-fmt/387 tif, tiff 
 nazývaný též Exchangeable Image File 

Format 

3.0 TIFF (Tagged Image File Format) 
1. srpen 

1986 
fmt/7 tif, tiff 

 implementace Huffmanova kódování 
 podpora odstínů šedi 

4.0 TIFF (Tagged Image File Format) 
31. srpen 

1987 
fmt/8 tif, tiff 

 implementace algoritmu RLE 
 podpora modelu RGB barev 

5.0 TIFF (Tagged Image File Format) 
8. srpen 

1988 
fmt/9 tif, tiff 

 implementace algoritmu LZW109 
 barevná paleta 

6.0 TIFF 
3. červen 

1992 
fmt/10 tif, tiff 

 implementace podpory formátu OJPEG 
 podpora modelů CMYK a YCBCR 

1.0 DNG (Digital Negative Format) 
říjen 
2004 

fmt/152 dng  první představená verze formátu DNG 

1.1 DNG (Digital Negative Format) 
únor 
2005 

fmt/152 dng  opravy první verze DNG v. 1.00 

1.2 DNG (Digital Negative Format) 
květen 
2008 

fmt/437 dng  vylepšení specifikace o doplňky, profily atd. 

1.3 DNG (Digital Negative Format) 
červen 
2008 

fmt/438 dng  implementace algoritmu opcode atd. 

1.2.3 Vrstvy obrazu formátu 

Formát TIFF nevyužívá žádný druh zónování obsahu, ale pro ukládání a kompresi dat využívá 

pouze jednu obrazovou vrstvu. Rozšíření specifikace formátu TIFF podporuje ukládání více 

obrázků (stránek) v rámci jednoho souboru, tím vzniká více stránkový TIFF (Multi-page TIFF). 

Do jednoho souboru TIFF je též možné uložit více reprezentací stejného obrázku v různých 

po sobě jdoucích rozlišeních, tak vzniká pyramidový TIFF (Pyramid TIFF). Jednotlivé obrázky 

mohou být komprimovány, popřípadě rozděleny na dlaždice (tiles). Pyramidový TIFF byl 

vyvinut pro progresivní doručování nadměrně velikých snímků. Naprostá většina programů 

je schopná načíst nejvyšší rozlišení u pyramidového TIFFu a nižší rozlišení ignoruje 

[Library of Congress, 2004]. 

  

                                                           
109 Od roku 2004 bylo využití kompresního algoritmu LZW omezeno patenty. 
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1.2.4 Klady a zápory formátu 

Pořadí uvedených kladů a záporů je řazeno abecedně a neodráží míru důležitosti. 

Mezi klady patří: 

 dobrá podpora na úrovni hardwaru i softwaru, 

 možnost ukládání tzv. ořezové cesty, 

 neproprietárnost, 

 podpora 64bitové hloubky, 

 podpora bezeztrátové i ztrátové komprese110, 

 podpora formátu Exif pro výměnu metadat, 

 podpora platformy XMP pro rozšířená metadata, 

 podpora profilů ICC pro správu barev, 

 podpora průhlednosti (alfa kanál), 

 podpora více stran v rámci jednoho souboru111, 

 podpora více vrstev rozlišení v rámci jednoho souboru, 

 rozšířenost využívání formátu, 

 velká variabilita možností a funkcí112,  

 vhodnost pro dlouhodobé ukládání113. 

Mezi zápory patří: 

 malá robustnost formátu, 

 neexistence nativní podpory webovými prohlížeči, 

 neexistence podpory animací, 

 neexistence standardu114, 

 nevhodnost pro zpřístupnění, 

 nutnost využívání specializovaných softwarů nebo pluginů pro zobrazení, 

 omezená velikost souborů (32 767 × 32 767 px; limit 4 GB)115, 

 problémy s kompatibilitou způsobenou volností využívání tagů116, 

 značná velikost uložených souborů. 

1.2.5 Využití formátu 

Formát TIFF je vhodný k(e): 

 dlouhodobému uchování, 

 ukládání archivních kopií (za předpokladu, že velikost souborů není hlavním měřítkem). 

  

                                                           
110 Specifikace formátu umožňuje využívat přes 20 kompresních algoritmů. 
111 Specifikace formátu tuto funkci umožňuje, je ale málo rozšířená a málo podporovaná.  
112 Jedná se o tzv. kontejner. Formát díky tomu disponuje velkou variabilitou možností a funkcí. Rozšiřitelný formát umožňující vkládání vlastní dat 

dané aplikace bez nutnosti narušení čitelnosti dat jinými programy. 
113 O výhodu se jedná v případě, kdy není prioritou co nejmenší velikost souboru. 
114 Některé verze a rozšíření formátu TIFF jsou standardizovány, jako například TIFF/EP (ISO 12234-2), TIFF/IT (ISO 12639), TIFF-F (RFC 2306) či TIFF-FX (RFC 3949). 
115 Toto omezení rozšiřuje formát BigTIFF, který využívá 64bitový offset a podporuje soubory nad 4 GB. 
116

 Pro vyhnutí se problémů s kompatibilitou se doporučuje nevyužívat některé možnosti (komprese, vrstvy, průhlednost). 

Například u tzv. pyramidového TIFFu se v řadě případů ignorují nižší rozlišení. 
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1.2.6 Příbuzné formáty formátu 

Za příbuzné formáty formátu TIFF můžeme považovat formáty uvedené v tab. 48 (s. 209). 

Tabulka 48: Příbuzné formáty formátu TIFF 

Zkratka Úplný název PUID Přípona Poznámky 

TIFF_UNC 
TIFF - Uncompressed 
Bitmap 

fmt/399, 
388, 387 

tif, tiff 

 formát pro ukládání rastrových obrázků bez využití komprese 
 využíván pro účely archivních kopií [Florida Virtual Campus, 

2012a] 

BigTIFF The BigTIFF File Format  
není k 

dispozici 
tif, tiff 

 představen 15. června 2007 v rámci knihovny LibTIFF 
 nadstavba formátu TIFF, která je schopná pracovat se soubory 

většími než 4 GB, tedy teoreticky o velikosti 18 000 PB117 
 byla využita 64bitová architektura namísto 32bitové využité 

u klasického formátu TIFF 

TIFF/IT 
Tagged Image File Format 
for Image Technology 

fmt/153 tif, tiff 

 představen v roce 1993 (nejnovější verze byla vydána v roce 2004) 
 mezinárodní standard ISO 12639 
 od roku 2005 se začal více využívat formát PDF/X ISO 
 standardy 15929 a 15930 [PDF/X] 

TIFF/EP 
Tagged Image File Format 
for El. Still Picture Imaging 

fmt/154 tif, tiff 

 jedná se o formát pracující s nezpracovanými (raw) daty a též 
se zpracovanými (non-raw) daty 

 mezinárodní standard ISO 12234-2 (z něhož formát DNG) 
 využíván v některých digitálních fotoaparátech 

TIFF/FX 
Tag Image File Format Fax 
eXtended 

fmt/156 tif, tiff  formát je standardem RFC 3949 

GeoTIFF 
Interchange Format for 
Georeferenced Raster 
Imagery118 

fmt/155 tif, tiff 

 klade si za cíl sjednocení více než 160 rozdílných projektů 
zabývajících se průzkumem Země, GIS, kartografických 
a geodetických společností a organizací 

 je plánováno zavedení výměnného formátu TIFF pro 
georeferenční rastrové snímky 

DNG Digital Negative Format 
fmt/152, 
fmt/437, 
fmt/438 

dng 

 vlastníkem je společnost Adobe Systems Incorporated 
 jedná se o formát, který má za cíl stát se standardem v 

oblasti formátu RAW  
 v rámci své specifikace je schopen využívat další otevřené 

formáty, normy včetně rozšíření metadat Exif, XMP, IPTC, 
barevného prostoru CIE XYZ, profily ICC a JPEG kompresi. 

 v současné době je dostupná specifikace pro DNG verze 
1.3.0.0 z roku 2009 [Adobe Systems, 2009] 

 formát DNG je rozšířením specifikace TIFF 6.0. a je 
kompatibilní se standardem ISO 12234-2, tedy TIFF EP 

 

                                                           
117 Extending LibTIFF library with support for the new BigTIFF format. Přístupné z: http://www.remotesensing.org/libtiff/bigtiffpr.html 
118 Oficiální webové stránky formátu jsou k dispozici na adrese http://trac.osgeo.org/geotiff/. 
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1.3 BMP (Bit Mapped Picture) 

Stručný přehled vybraných údajů o formátu 

Název 
BMP (Bit Mapped Picture) nebo (Windows Bitmap), BitMaP (Bitmapa), bitmap image 
file, DIP (device independent bitmap) 

MIME image/x-bmp 
Vývojář Microsoft 
Rok uvedení 1986 (1988) 
Typ formátu rastrový 
Kompresní algoritmus žádný, RLE (run-length encoding) 
Typ komprese bezeztrátová 

Barevná hloubka 

1 bit - bitonální (bitonal) 
1, 4, 8, 16 bitů - barvová paleta (indexed color) 
24 bitů RGB - barva (color) 
32 bitů RGB - barva (color) plus alfa kanál pro průhlednost 

Barevný prostor RGB 
Průhlednost ano (alfa kanál) 
Maximální velikost 32768 × 32768 px, též uváděno 32K × 32K a 2G × 2G px 
Prokládání nepodporuje 
Animace nepodporuje 
Více obrázků na soubor nepodporuje 
Přípona formátu bmp, dib, rle, 2bp, 2bpp (též s velkými písmeny) 
Standard ne 
Proprietárnost ano (vlastněný společností Microsoft), není uplatněn žádný nárok 

Podpora webových prohlížečů 

Google Chrome - nativní podpora 
Internet Explorer - nativní podpora 
Mozilla Firefox - nativní podpora 
Safari - nativní podpora 
Opera - nativní podpora 

Dokumentace http://www.digicamsoft.com/bmp/bmp.html 
Digitální podpis ne 
Poznámky využití zpravidla na menší obrázky v prostředí Windows 

1.3.1 Vznik a vývoj formátu 

Formát byl vyvinut jako formát nezávislý na zařízení s původním označením DIB (Device 

Independent Bitmap)119 a byl uveden na trh společně s operačním systémem MS Windows 

v. 2.0. V současné době je nezávislost na zařízení v naprosté většině standardní 

charakteristikou formátů. Výjimkou je například skupina formátů RAW, viz 1.13 RAW (Digital 

Negative) (s. 265). Od verze 3.0 operačního systému MS Windows je využívána vylepšená verze 

DIB formátu nazvaná BMP120 (bitmapa, z angl. bitmap). K termínu bitmapa (bitmap) existuje 

hojně využívané synonymum rastr. Bitmapový obrázek je tedy možné též označovat za rastrový 

obrázek. BMP je jeden z nejstarších rastrových formátů, který je z hlediska minimálních 

užitných vlastností relativně složitý na zpracování. Tento formát je hojně využívaný především 

některými aplikacemi v prostředí operačního systému MS Windows k přenášení obrazové 

informace v rámci aplikací. Jeho nevýhoda spočívá především ve značné velikosti vzniklých 

souborů. Tato neúspornost je dána strukturou formátu. Již na úrovni hlavičky jsou 

tzv. rezervovaná pole, která se často nevyužívají. Dále jsou ve vytvářené barevné paletě 

pro každou pozici rezervovány čtyři bajty namísto dostačujících tří bajtů. Až od verze 

MS Windows XP bylo možné využívat čtvrtý bajt pro účely alfa kanálu pro definování 

průhlednosti. Z tohoto důvodu u malých souborů (např. ikony) může velikost barvové palety 

uložené v rámci souboru být větší než samotná obrazová data. Na neúspornosti formátu 

se největší měrou podílí samotný kompresní mechanismus, který je povolen pouze v případě 

využívání barvové palety, tedy ne v případě obrázků v plných barvách, tzv. true color. 

                                                           
119 Tento formát má příponu RAW. 
120 Tento formát má příponu BMP. 
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Veškeré řádky ve zpracovaném obrázku musí mít bajtovou velikost dělitelnou čtyřmi. 

Z těchto důvodů se často stává, že výsledná velikost malých obrázků se díky nekomprimované 

podobě značně navýší. 

Obecně se dá říci, že se od tohoto formátu odstupuje a je nahrazován novějšími formáty, 

které podporují výkonnější kompresní algoritmy. 

1.3.2 Verze formátu 

Formát BMP existuje v pěti oficiálních verzích, viz tab. 49 (s. 211). 

Tabulka 49: Verze formátu BMP 

Verze Název 
Doba 

uvedení 
PUID Přípona Poznámky 

- Raw Bitmap 1986 x-fmt/185 bmp, dib - 

1.0 Windows Bitmap 1986 fmt/114 bmp, dib 
 nativní formát pro systém Windows 2.0 
 též nazývaný Windows Bitmap 

2.0 Windows Bitmap 1986 fmt/115 bmp, dib 
 nativní formát pro systém Windows 2.0 
 též nazývaný Windows Bitmap 

2.0 OS/2 Bitmap 1986 x-fmt/270 bmp, dib  nativní formát pro systém OS/2 

3.0 Windows Bitmap 1987 fmt/116 bmp, dib, rle 
 nativní formát pro systém Windows 2.0. 
 implementace RLE 

3.0 Windows Bitmap (NT) 1992 fmt/117 bmp, dib, rle 
 nativní formát pro systém Windows NT 
 podpora RLE 

4.0 Windows Bitmap 1995 fmt/118 bmp, dib, rle 
 nativní formát pro systém Windows 95 
 podpora RLE 

5.0 Windows Bitmap 1998 fmt/119 bmp, dib, rle 
 nativní formát pro systém Windows 98 
 podpora RLE 

1.3.3 Vrstvy obrazu formátu 

Formát BMP nevyužívá žádný druh zónování obsahu, tedy pro ukládání a kompresi dat využívá 

pouze jednu obrazovou vrstvu. 

1.3.4 Klady a zápory formátu 

Pořadí uvedených kladů a záporů je řazeno abecedně a neodráží míru důležitosti. 

Mezi klady patří: 

 dobrá kompatibilita, 

 dobrá podpora na úrovni hardwaru i softwaru, 

 nativní podpora webovými prohlížeči, 

 podpora 32bitové hloubky, 

 podpora bezeztrátové komprese, 

 podpora průhlednosti (alfa kanál). 

Mezi zápory patří: 

 malá robustnost formátu, 

 neexistence podpory animací, 

 neexistence podpory barevného prostoru CMYK (podpora pouze prostoru RGB) 121, 

 neexistence podpory ztrátové komprese122,  

 neexistence podpory formátu Exif pro výměnu metadat, 

                                                           
121 Z toho důvodu není vhodný pro využívání v oblasti tisku. 
122

Soubory ve formátu BMP jsou značně velké a to i při využití komprese RLE. Algoritmus RLE zapříčiňuje, že po kompresi malých obrázků může 

docházet k navýšení bitové velikosti souborů. 
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 neexistence podpory profilů ICC pro správu barev, 

 neexistence podpory více stran v rámci jednoho souboru, 

 neexistence standardu, 

 nepoměr mezi užitými vlastnostmi a náročností na výpočetní výkon, 

 omezená velikost souborů (32 768 × 32 768 px, též uváděno jako 32K × 32K a 2G × 2G px). 

1.3.5 Využití formátu 

V současné době je využití formátu BMP i přes jeho univerzálnost na ústupu, v nových 

aplikacích se jeho zastoupení stále snižuje. Nahrazují ho jiné formáty, které disponují více 

funkcemi a vyznačují se vyšším kompresním poměrem. Komprese RLE využívaná v rámci 

formátu BMP je účinná pouze pro obrázky s malým počtem barev a dosahuje velmi dobrých 

výsledků u jednobarevných ploch. 

1.3.6 Příbuzné formáty formátu 

Za příbuzné formáty formátu BMP můžeme považovat formáty uvedené v tab. 50 (s. 212). 

Tabulka 50: Příbuzné formáty formátu BMP 

Zkratka Úplný název PUID Přípona Poznámky 

PBM 
Portable Bitmap File 
Format 

x-fmt/164 pnm 

 vyvinut v 80. letech pro monochromatické rastrové obrázky, 
uložené buď v textové (ASCII) podobě, nebo v binárním tvaru 

 binární verze může obsahovat více obrázků v rámci jednoho souboru 
 podpora 1 bpp 
 podpora dvou barev (černá a bílá) 

PGM 
Portable Graymap 
Format 

fmt/407 
a 

fmt/406 
pnm 

 vyvinut v 80. letech pro obrázky v odstínech šedi a plnobarevné 
obrázky uložené buď v textové (ASCII) podobě, nebo v binárním tvaru 

 podporuje 8 bpp, tedy 256 odstínů šedi 
 podporuje 16 bpp, tedy 65 536 odstínů šedi 

PPM 
Portable Pixmap 
Format 

x-fmt/178 
a 

fmt/408 
pnm 

 vyvinut v 80. letech pro plnobarevné obrázky uložené buď 
v textové (ASCII) podobě, nebo v binárním tvaru 

 podporuje 24 bpp, tedy 16 777 216 odstínů barev 
 podporuje 18 bpp, tedy 281 474 976 710 656 odstínů barev 
 gama korekce je nastavena na gama 2,16 (někdy je uváděno gama 

2,2) pro textovou verzi a gama 2,16 pro binární verzi 

PAM 
Portable Arbitrary 
Map 

fmt/504 pnm  formát sjednocuje vlastnosti formátů PBM, PGM a PPM 

WBMP 
Wireless Application 
Protocol Bitmap 
Format 

není k 
dispozici 

wbmp 

 formát pro ukládání monochromatické rastrové obrázky 
 optimalizace pro bezdrátové mobilní aplikace 
 podpora 1 bpp, tedy podpora dvou barev (černá a bílá) 

TIFF 
Tagged Image File 
Format 

více viz 
(s. 207) 

tif, tiff  více viz příloha 1.2 TIFF (Tagged Image File Format) (s. 206) 
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1.4 GIF (Graphics Interchange Format) 

Stručný přehled vybraných údajů o formátu 

Název GIF (Graphics Interchange Format) 
Vývojář CompuServe 
MIME image/gif 
Rok uvedení 1987 
Typ formátu rastrový 
Kompresní algoritmus LZW (Lempel-Ziv-Welch) 
Typ komprese bezeztrátová 

Barevná hloubka 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bitů - barvová paleta 
(indexed color - výběr z 16,7 miliónu barev); možnost  rozkladu barev pomocí tzv. ditheringu 

Barevný prostor RGB 
Průhlednost podporuje (verze 89a) 
Maximální velikost 16384 × 16384 px, též uváděno 64K × 64K px 
Prokládání podporuje (pro náhled postačí 1/8 objemu dat) 
Animace podporuje (verze 89a) 

Více obrázků na soubor 
ano (verze 89a) 
ne (verze 87a) 

Přípona formátu gif (též s velkými písmeny) 
Standard ne 

Proprietárnost 
ne (licence byla uplatněna mezi roky 1995 a 2006, od  roku 2003 v USA a 2004 
v Evropě a Japonsku patenty vypršely) 

Podpora webových prohlížečů 

Google Chrome - nativní podpora (GIF89a) 
Internet Explorer - nativní podpora 
Mozilla Firefox - nativní podpora 
Safari - nativní podpora 
Opera - nativní podpora 

Dokumentace 
http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt 
http://giflib.sourceforge.net/ 

Digitální podpis nepodporuje 
Poznámky dnes nahrazený svým nástupcem PNG a MNG (animace) 

1.4.1 Vznik a vývoj formátu 

Formát GIF byl v 80. letech 20tého století vyvíjen společností CompuServe. Byly vydány dvě 

verze formátu GIF, a to verze 87a v roce 1987 a verze 89a v roce 1989. Díky faktu, že se formát 

GIF pracuje se značně redukovanou barevnou paletou a je v jeho rámci ještě uplatněn 

bezeztrátový algoritmus LZW, jsou výsledné soubory výrazně malé. Kompresní metoda funguje 

na principu komprese obsahu obrázku po řádcích. Z toho důvodu jsou obrázky, 

které se skládají z horizontálních čar a segmentů, touto technikou lépe komprimovatelné 

než obrázky s vertikálními čarami a segmenty, viz příloha 2.2 Testovací obrázky ve formátu GIF 

(horizontální vs. vertikální (s. 274). Od svého vzniku do roku 1994 si formát GIF získal velkou 

oblibu, a to především v prostředí internetu.  

Od roku 1995 do roku 2006 provázel tento grafický formát nechvalně známý spor ohledně 

patentované komprese. Tento spor započal již v roce 1977, kdy dvojice programátorů Jacob Ziv 

a Abraham Lempel publikovali metodu bezeztrátové komprese, která byla ve spolupráci 

s Terrym Welchem použita při zrodu algoritmu nazvaného LZW (Lempel-Ziv-Welch). V té době 

nebyla tato metoda patentována, ale později byl tento kompresní algoritmus zpětně 

patentován, a to hned dvěma společnostmi (Unisys a IBM). V době, kdy společnost 

CompuServe začala s vývojem grafického formátu GIF, byly oba patenty uplatňovány. 

První informace o tom, že existuje přímá spojitost mezi grafickým formátem GIF 

a bezeztrátovou kompresi LZW, se objevily teprve v 90. letech. Až v roce 1995 došlo 

k oboustranné dohodě mezi společnostmi Unisys a CompuServe a byly zveřejněny licenční 

podmínky. Nejprve byly poplatky uplatněny pouze na nové aplikace a později firma Unisys 

podmínky změnila a požadovala platnou licenci i na starší CD obsahující starší software, 
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který byl vytvořen před rokem 1995. Dále bylo nutné platit poplatky po každém 

tzv. „updatování“. Podpora formátu GIF byla zdarma ke stažení, ale Unisys opět v té době 

změnil své licenční podmínky a rozšířil svou licenci i na nekomerční produkty 

[Houžvová, 2009, s. 22]. 

Právě z těchto důvodů se proti využívání formátu GIF zvedla velká vlna odporu a začal 

být v masovém měřítku nahrazován grafickým formátem JPEG, v horším případě byly obrázky 

ve formátu GIF bez jakékoli náhrady vymazány. Dokonce vzniklo hnutí Burn All GIFs snažící 

se o úplné vymazání všech obrázků ve formátu GIF z webu [Marti, 2011]. 

Společnost CompuServe na tuto vyhrocenou situaci rychle zareagovala a vyvinula zcela nový 

formát PNG, který byl oproštěn od všech licencí a měl sloužit jako náhrada za formát GIF, 

viz příloha 1.8 PNG (Portable Network Graphics) (s. 234). Patrně nejpřesnější popis celé 

rozsáhlé kauzy je možné najít v článku The GIF Controversy: A Software Developer's Perspective 

[Battilana, 2004]. 

1.4.2 Verze formátu 

Formát GIF existuje ve dvou oficiálních verzích, viz tab. 51 (s. 214). 

Tabulka 51: Verze formátu GIF 

Verze Název 
Doba 

uvedení 
PUID Přípona Poznámky 

87a 
GIF (Graphics 
Interchange Format) 

15. června 
1987 

fmt/3 gif 

 podpora algoritmu LZW 
 prokládání (interlacing) 
 barvové palety o 256 barvách 
 schopnost ukládat více obrázků do jednoho souboru 

(multiple image storage) 

89a 
GIF (Graphics 
Interchange Format) 

31. června 
1990 

fmt/4 gif 

 podpora průhlednosti pozadí 
 zpoždění (delay times) 
 vylepšené funkce (multiple image storage) 
 parametry pro střídání obrázků umožňující krátké animace 

1.4.3 Vrstvy obrazu formátu 

Formát GIF nevyužívá žádný druh zónování obsahu. Pro ukládání a kompresi dat využívá pouze 

jednu obrazovou vrstvu. V případě formátu GIF 89a, který podporuje postupnou sekvenci 

snímků (multiple image storage), jsou v rámci jednoho datového toku daného souboru GIF 

obrázky ukládány v určitém sledu. 

1.4.4 Klady a zápory formátu 

Pořadí uvedených kladů a záporů je řazeno abecedně a neodráží míru důležitosti. 

Mezi klady patří: 

 dobrá podpora na úrovni hardwaru i softwaru, 
 možnost vkládání metadat123, 
 nativní podpora webovými prohlížeči, 
 neproprietárnost, 
 podpora animací verze formátu GIF 89a, 
 podpora bezeztrátové komprese, 
 podpora prokládání, 
 podpora průhlednosti (jednobitová), 

                                                           
123 Vložená metadata mohou obsahovat například datum vzniku, zdroj dat, informace o použitém softwaru atd. 
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 podpora více stran v rámci jednoho souboru124, 
 velmi účinný způsob komprese125. 

Mezi zápory patří: 

 neexistence podpory barevného prostoru CMYK126, 
 neexistence podpory formátu Exif pro výměnu metadat, 
 neexistence podpory profilů ICC pro správu barev, 
 neexistence podpory ztrátové komprese127, 
 neexistence standardizace vkládání metadat (formát nepodporuje UTF-8), 
 neexistence standardu, 
 nehospodárnost kompresního algoritmu LZW (pouze v některých případech), 
 nevhodnost pro spojitou grafiku128, 
 omezená barevná hloubka (8 bitů RGB)129, 
 omezená velikost souborů (16 384 × 16 384 px, též uváděno jako 64K × 64K px), 
 podpora pouze jednobitové průhlednosti. 

1.4.5 Využití formátu 

Formát GIF je vhodný k(e): 

 dlouhodobé a krátkodobé archivaci dat, 
 přenos digitálních dokumentů na dálku, 
 ukládání počítačem generovaných obrázků s malým počtem barev (loga, nespojitá 

grafika), 
 zpřístupnění dat na dálku. 

1.4.6 Příbuzné formáty formátu 

Za příbuzné formáty formátu GIF můžeme považovat formáty uvedené v tab. 52 (s. 215). 

Tabulka 52: Příbuzné formáty formátu BMP 

Zkratka Úplný název PUID Přípona Poznámky 

APNG 
Animated Portable 
Network Graphics 

není k 
dispozici 

png, 
apng 

 neoficiální rozšíření formátu PNG 
 webové stránky formátu APNG: 

https://wiki.mozilla.org/APNG_Specification/ 

JNG 
JPEG Network 
Graphics 

není k 
dispozici 

jng 
 oficiální webové stránky formátu JNG 1.0: 

http://www.libpng.org/pub/mng/spec/jng.html 

MNG 
Multiple-image 
Network Graphics 

není k 
dispozici 

mng 

 z důvodu nestandardnosti formátu vznikla iniciativa programátorů 
podílejících se na vývoji prohlížeče Mozilla Firefox, jejímž cílem je 
vytvořit rozšířenou verzi PNG+ podporující animace130, též PNG 
Development Group (W3C) se snaží o rozšíření specifikace PNG 
o animace formou mezinárodního standardu, 

 oficiální webové stránky formátu MNG: http://www.libpng.org/pub/mng/ 

PNG 
Portable Network 
Graphics 

není k 
dispozici 

png 
 více viz příloha 1.8 PNG (Portable Network Graphics) (s. 234) 
 oficiální webové stránky formátu PNG: http://www.w3.org/TR/PNG/ 

PNG+ 
Portable Network 
Graphics + Animation 
Support 

není k 
dispozici 

png  rozšířená verze formátu PNG podporující animace 

                                                           
124 Uložení více stran do jednoho souboru je podporováno ve verzi 89a formátu GIF. 
125

 Velikost souborů s malým množstvím barev je značně zredukována (bez zkreslení). 
126 Z toho důvodu není vhodný pro využívání v oblasti tisku. 
127 Přestože je kompresní algoritmus LZW bezeztrátový, kvůli omezené barevné hloubce formátu dochází při indexaci barev ke ztrátě informací. 
128 Snížením počtu barev (například u fotografií obsahujících velký počet barev) dochází k tzv. posterizaci, tedy k degradaci výsledného obrázku. 
129

 V rámci vybrané barvové palety je ukládáno pouze omezené množství barev. 
130 Viz blíže https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=18574/, https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=195280/ 
a https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=257197/. 
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1.5 JPEG/JFIF (JPEG File Interchange Format) 

Stručný přehled vybraných údajů o formátu 

Název 
JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
JFIF (JPEG File Interchange Format) 

MIME image/jpeg 
Vývojář Joint Photographic Experts Group, Digital Imaging Group 
Rok uvedení 1992 (1991) 
Typ formátu rastrový 

Kompresní algoritmus 

ztrátový - DCT (diskrétní kosinová transformace), RLE (run-length encoding), VLC (kódování 
s proměnou délkou) + Huffmanovo kódování 
bezeztrátový - DPCM (diferenciální pulzně kosinová modulace) + VLC (kódování s proměnou 
délkou) 

Typ komprese 
ztrátová - sekvenční, progresivní, hierarchická 
bezeztrátová - prediktivní 

Barevná hloubka 
8-16 bitů na kanál - odstíny šedé (grayscale) 
24 bitů RGB - barva (color) 

Barevný prostor 
RGB, grayscale 
převod z grayscale, RGB na Y'CbCr, převod z CMYK na Adobe YCCK 

Průhlednost není podporováno 
Maximální velikost 16 bitů na šířku a výšku (65535 × 65535 px)  
Prokládání podporuje progresivní JPEG 
Animace není podporováno 
Více obrázků na soubor ne JPEG, ano MPO (JPEG Multi-Picture Object) 

Přípona formátu 
jpg, jpeg, jpe, jif, jfif, jfi, j, jmh 
(též s velkými písmeny) 

Standard mezinárodní standard ISO/IEC 10918, ITU-T T.81, ITU-T T.83, ITU-T T.84, ITU-T T.86 
Proprietárnost ne 

Podpora webových prohlížečů 

Google Chrome - nativní podpora 
Internet Explorer - nativní podpora 
Mozilla Firefox - nativní podpora 
Safari - nativní podpora 
Opera - nativní podpora 

Dokumentace http://www.jpeg.org/jpeg/index.html 
Digitální podpis ne 

Poznámky 
pro výměnu metadat využívá Exif (Exchangeable image file format); při zobrazování se RGB 
kanály vypočítávají lineárně, a proto není potřeba gama korekce (gama = 1,0) 

1.5.1 Vznik a vývoj formátu 

Za vývojem formátu JPEG/JFIF stojí Společná fotografická skupina (Joint Photographic Experts 

Group, JPEG). Tuto expertní skupinu tvořili členové komise ISO, Fotografické expertní skupiny 

(Photo Expert Group, PEG) a společnosti C-Cune Microsystems. 

V roce 1982 zahájila expertní skupina JPEG v rámci organizace ISO vývoj ztrátového 

kompresního algoritmu určeného pro spojitou grafiku (plnobarevné fotografie, rentgenové 

snímky, monochromatické obrázky apod.).  

Tento algoritmus byl následně využit i při návrhu formátu JPEG File Interchange Format, tj. JFIF. 

Pro formát se obvykle používá zkratka JPEG, nikoliv původně navržená oficiální zkratka JFIF. 

Při návrhu formátu byl kladen důraz na následující kritéria: 

 aplikace pracující v reálném čase, 

 efektivní implementace v oblasti softwaru, 

 efektivní implementace v oblasti hardwaru, 

 podpora spojité grafiky (plné barvy ve 24 bitech a odstíny šedi), 

 podpora barevné hloubky od 8 do 12 bitů na kanál, 

 nezávislost na rozlišení. 

Za pět let spolupráce, tedy již v roce 1987, vzniklo dvanáct návrhů na kompresi rastrových 

obrázků. Postupným vývojem bylo do roku 1989 vymezeno základní kompresní schéma JPEG 
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skládající se z diskrétní kosinové transformace, barvové transformace a Huffmanova kódování. 

Poslední ucelená revize schématu (revize 8) proběhla v roce 1990 a o dva roky později, 

tj. v roce 1992131, bylo toto schéma formátu JPEG schváleno pod označením ISO/IEC 10918-1. 

Expertní skupina stojí za vytvořením mezinárodního standardu 

ISO/IEC 10918-1/ITU-T Rec. T.81. 

Běžně využívané části specifikace jsou podporované prohlížeči a jsou zcela neproprietární. 

Ovšem podobně jako u formátu GIF se formát JPEG v nedávné době potýkal s problémy 

ohledně porušování patentů a licencí [Kanellos, 2006]. 

Kompresní metoda JPEG umožňuje čtyři úrovně kódování vstupních dat. 

Obecně nejvyužívanějšími kompresními metodami jsou metody sekvenční a progresivní. 

Obě tyto kompresní metody jsou ztrátové. Další ztrátovou metodou je metoda hierarchická, 

ta se prakticky vůbec nevyužívá, přestože vyniká rychlostí náhledu, podporou osvitu, tisku atd. 

Poslední bezeztrátovou metodou je metoda prediktivní, která je využívána u formátu 

s označením JPEG-LS. Je důležité zmínit, že naprostá většina softwarových nástrojů (dekodérů) 

a webových prohlížečů má implementovanou podporu pro první dvě zmíněné ztrátové 

metody. 

Běžně využívaná metoda komprese v rámci formátů JPEG je metodou ztrátovou, viz tab. 53 

(s. 218). Z tabulky je patrné, jaké množství informace se v procesu komprimace ztrácí 

v závislosti na nastavené míře komprese. Například při zvolení dobré kvality výsledného 

obrázku jsou v průměru dva pixely (0,50 až 0,75 bpp) obrázku popsány pouze jedním bitem, 

což je o 50 % méně než u nekomprimovaných monochromatických obrázků (ve formátu JPEG) 

jsou ovšem uloženy plnobarevné obrázky [Tišnovský, 2006]. 

Formát JPEG podporuje až 24bitovou grafiku RGB, což odpovídá maximálnímu počtu barev 

v obrázku 224 = 16 777 216. 

Formát JPEG je v současnosti nejvyužívanějším grafickým formátem v prostředí internetu. 

Ze své podstaty je vhodný pro spojitou grafiku s hladkými přechody v barvě a tónu 

(fotografie s reálnými barvami) a nehodí se pro ukládání nespojité grafiky, tedy grafiky, 

kde zachování hran hraje významovou roli (perokresba, text, ikony, loga atd.). 

Pro účely nespojité grafiky je vhodnější využívat jiných formátů (GIF pro 8bitovou grafiku nebo 

PNG pro 8 až 24bitovou grafiku, popřípadě JPEG 2000). 

Odolnost formátu JPEG proti chybám, odborně nazývaná robustnost, je podle měření poměrně 

nízká [Buonora, 2008], [Guyon, 2012, s. 41]. Formát nedefinuje ochranu datového 

toku, soubor neobsahuje žádné kontrolní součty a pro externí kontrolu integrity souboru 

je nutné vytvářet externí kontrolní součty (hash). To zapříčiňuje komplikovanější správu dat, 

více viz kapitola 3.3 Odolnost grafických formátů (s. 45). 

Existují další grafické formáty, které využívají stejný nebo podobný kompresní algoritmus 

a mají vnitřní strukturu jako formát JPEG, viz kapitola 1.5.6 Příbuzné formáty formátu (s. 220). 

Formát JPEG vznikal postupně tak, aby vyhovoval narůstajícím požadavkům. Kompletní výčet 

částí specifikace formátu JPEG společně s roky představení je možné najít v příloze 

2.3 Kompletní části specifikace formátu JPEG (s. 275). 

                                                           
131 U formátu JPEG není většina ze 44 režimů standardu dekodérů podporována dekodéry. 
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Tabulka 53: Počet bitů potřebných na uložení jednoho pixelu v závislosti na zvolené míře komprese 

Bitová rychlost (bpp) Kvalita zkomprimovaného obrázku 

0,25 až 0,50 střední kvalita 

0,50 až 0,75 dobrá kvalita (postačující pro většinu aplikací) 

0,75 až 1,50 vynikající kvalita 

1,50 až 2,00 bez hlubší kontroly nerozeznatelné od originálního obrázku 

Zdroj: [Tišnovský, 2006] 

1.5.2 Verze formátu 

Formát JPEG/JFIF existuje ve třech oficiálních verzích, viz tab. 54 (s. 218). 

Tabulka 54: Verze formátu JPEG/JFIF 

Verze Název 
Doba 

uvedení 
PUID Přípona Poznámky 

- Raw JPEG Stream - fmt/41 jpg, jpeg, jpe - 

1.00 JFIF (JPEG File Interchange Format) 1991/1992 fmt/42 
jpg, jpeg, jpe, 

jif, jfif, jfi 
 první představená verze formátu JPEG 

1.01 JFIF (JPEG File Interchange Format) 1991/1992 fmt/43 
jpg, jpeg, jpe, 

jif, jfif, jfi 

 úprava „spatial sampling“ s orientací 
na statickou spojitou grafiku 

1.02 JFIF (JPEG File Interchange Format) 1. září 1992 fmt/44 
jpg, jpeg, jpe, 

jif, jfif, jfi 
 podpora náhledů v datovém toku 

1.5.3 Vrstvy obrazu formátu 

Formát JPEG nevyužívá žádný druh zónování obsahu, pro ukládání a kompresi dat využívá 

pouze jednu obrazovou vrstvu. Existuje rozšíření specifikace formátu JPEG, 

díky níž je do jednoho souboru JPEG možné uložit více reprezentací stejného obrázku v různých 

po sobě jdoucích rozlišeních. Toto rozšíření se nazývá JTIP (JPEG Tiled Image Pyramid Format). 

Tento formát ovšem již není podporován. Dále existují formáty MPO (JPEG Multi-Picture 

Object), který podporuje více obrázků (stránek) v rámci jednoho souboru, 

a JPS (JPEG Stereoscopic), který slouží pro stereoskopické dvojité snímky evokující díky 

optickému posunutí ohniska v procesu pořizování snímků 3D efekt. 
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1.5.4 Klady a zápory formátu 

Pořadí uvedených kladů a záporů je řazeno abecedně a neodráží míru důležitosti. 

Mezi klady patří: 

 dobrá podpora na úrovni hardwaru i softwaru, 

 existence mezinárodního standardu ISO, 

 nativní podpora webovými prohlížeči, 

 neproprietárnost, 

 podpora formátu Exif pro výměnu metadat, 

 podpora profilů ICC pro správu barev, 

 podpora progresivního načítání, 

 rychlá komprese a dekomprese, 

 účinná komprese vhodná pro ukládání spojité grafiky s plynulými přechody132. 

Mezi zápory patří: 

 malá robustnost formátu, 

 neexistence podpory animací, 

 neexistence podpory bezeztrátové komprese 133,  

 neexistence podpory průhlednosti, 

 neexistence podpory více stran v rámci jednoho souboru, 

 nevhodnost pro obrázky s malým množstvím barev, kontrastními barevnými přechody, 

nespojitou grafiku (ostré hrany), písmem, pérovkami atd., 

 omezená barevná hloubka (24 bitů RGB), 

 omezená velikost souborů (16 bitů, resp. 65 535 × 65 535 px). 

1.5.5 Využití formátu 

Formát JPEG je vhodný k(e): 

 krátkodobé a střednědobé uchování digitálních i digitalizovaných dokumentů 

obsahujících spojitou grafiku, například fotografie, 

 přenos digitálních dokumentů na dálku, 

 přenos dokumentů mezi různými platformami, 

 zpřístupnění obrazových dat na dálku. 

  

                                                           
132 Jedná se například o fotografie, skeny, monochromatické rentgenové a ultrazvukové snímky atd. 
133

 Existuje i bezeztrátová varianta formátu JPEG s názvem JPEG-LS, ta není však rozšířená. Při využívání ztrátové komprese se při vyšších kompresních 

poměrech objevují artefakty ve tvaru čtverců (8 × 8 px či 16 × 16 px). 
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1.5.6 Příbuzné formáty formátu 

Za příbuzné formáty formátu JPEG můžeme považovat formáty, uvedené v tab. 55 (s. 220). 

Tabulka 55: Příbuzné formáty formátu BMP 

Zkratka Úplný název PUID Přípona Poznámky 

JBIG 
JBIG (Joint Bi-level 
Image Experts 
Group) 

není k 
dispozici 

jbg, jbig 
 více viz příloha 1.11 JBIG (Joint Bi-level Image Experts 

Group) (s. 247) 

JNG 
JPEG Network 
Graphics 

není k 
dispozici 

jng 
 oficiální webové stránky, specifikace formátu JNG 1.0; 

http://www.libpng.org/pub/mng/spec/jng.html 

JPEG XR 
HD Photo (dříve 
Windows Media 
Photo) 

není k 
dispozici 

hdp, jxr, wdp 

 představen 14. dubna 2009 
 oficiální webové stránky JPEG XR image coding system - Image 

coding specification: http://www.itu.int/rec/T-REC-T.832 

JPEG 2000 
Joint Photographic 
Experts Group 

x-fmt/392, 
fmt/151, 
fmt/463 

jp2, jpx, jpf, 
jpm 

 více viz příloha 1.12 JPEG 2000 (Joint Photographic 
Experts Group) (s. 250) 

JPEG-HDR 
JPEG - High 
Dynamic Range 

není k 
dispozici 

- 

 více viz Ward, Greg, and Maryann Simmons, "JPEG-HDR: 
A Backwards-Compatible, High Dynamic Range Extension to 
JPEG, http://www.anyhere.com/gward/papers/cic05.pdf 

JPEG-LS 
Joint Photographic 
Experts 
Group - Lossless 

fmt/150 jls 

 bezeztrátový formát, který stál vývojově mezi formátem 
JPEG a formátem JPEG 2000 

 využívá prediktivní kompresní metodu DPCM 
(diferenciální pulzně kosinovou modulaci, v originále 
differential pulse code modulation) společně s VLC 
kódováním s proměnou délkou, v originále variable length 
coding), viz ITU-T T.87 ISO/IEC IS 14495-1 

 oficiální webové stránky, specifikace formátu JPEG-LS: 
http://www.jpeg.org/jpeg/jpegls.html 

JPS JPEG Stereoscopic 
není k 

dispozici 
jps 

 rozšíření formátu JPEG pro ukládání stereoskopických 
obrázků ukládá jeden obrázek dvojité šířky obsahující dva 
obrázky stejné velikosti vedle sebe 

 soubor v tomto formátu je možné zobrazit bez nutnosti 
speciálního softwaru 

 při vhodné reprodukci díky optickému posunu evokují 
tyto dva obrázky 3D scénu 

 více viz http://www.stereomerger.com/mw/index.php/Stereo_JPEG/ 

JTIP 
JPEG Tiled Image 
Pyramid Format 

fmt/149 jtip 

 formát není již podporován 
 ztrátový hierarchický kompresní algoritmus podporující 

tzv. pyramidovou strukturu umožňující skladovat více 
rozlišení v rámci jednoho souboru a přenos různých 
úrovní [Finell, 2011, s. 36] 

MJPEG Motion JPEG 
není k 

dispozici 
mjpeg 

 formát videa, kde je každý snímek komprimován zvlášť 
podle standardu formátu JPEG 

 samotný formát MJPEG nemá vlastní standard 
 více viz 

http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000063.shtml/ 

MPO 
JPEG Multi-Picture 
Object 

není k 
dispozici 

mpo 

 formát umožňující prohlížení dvou nebo více souborů 
JPEG v rámci jednoho souboru JPEG 

 existují také speciální pole Exif popisující jeho využití 
 standard CIPA DC-07702009 
 formát byl využit a implementován několika výrobci 

digitálních fotoaparátů 
 více viz překlad standardu CIPA DC-07702009, 

http://www.cipa.jp/english/hyoujunka/kikaku/pdf/DC-007_E.pdf 

SPIFF 
(v. 1.00) 

Still Picture 
Interchange File 
Format 

fmt/112 
jpeg, jpg, jfif, 

spiff, spf 
 představen v roce 1996 

SPIFF 
(v. 2.00) 

Still Picture 
Interchange File 
Format 

fmt/113 
jpeg, jpg, jfif, 

spiff, spf 

 souborový výměnný formát je zpětně kompatibilní 
s formátem JPEG/JFIF 

 umožňuje využívání kompresních mechanismů JPEG, 
JBIG1, JBIG2, MR (modified read) a MMR (modified 
modified read) v rámci jednoho souboru 

 není běžně využíván, ale má dobrou podporu 

WMP 
Windows Media 
Photo 

není k 
dispozici 

wmp 

 formát vyvinutý společností Microsoft ve snaze nahradit 
již zastaralý formát JPEG svým vlastním formátem WMP 

 formát byl podporován v operačních systémech Windows 
Vista a dodatečně též Windows XP 
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1.6 PDF (Portable Document Format) 

Stručný přehled vybraných údajů o formátu 

Název PDF (Portable Document Format) 
MIME application/pdf, application/x-pdf, application/x-bzpdf, application/x-gzpdf 
Vývojář Adobe Systems Incorporated, dříve Adobe Systems 
Rok uvedení 1993 (PDF 1.0) 
Typ formátu vektorový/rastrový 

Kompresní algoritmus 
ASCII85, ASCIIHex, Flate (gzip, TIFF 6.0, PNG), LZW (LZW, TIFF.6.0, PNG), RLD (run-length 
decode), DCT (JPEG), FaxGroup 3 a 4, JBIG2 (JBIG2), JPX (JPEG 2000)  

Typ komprese bezeztrátová/ztrátová 

Barevná hloubka 
PDF 1.4: 1, 2, 4, 8 bitů na kanál 
PDF 1.7: 1, 2, 4, 8, 16 bitů na kanál (při využití formátu JPEG 2000 až 48 bitů) 

Barevný prostor grayscale, RGB, CMYK a též za použití ICC 
Průhlednost ano (od verze PDF 1.4) 

Maximální velikost 
PDF 1.4: 1010 bajtů, tedy okolo 10 GB (maximální plošná velikost dokumentu je 5 × 5 m) 
PDF 1.7: umožňuje překročení hodnoty 1010 bajtů (maximální plošná velikost dokumentu 
je 381 × 381 km) 

Prokládání nepodporuje 

Animace 
ano (vkládání SWF, FLV Flash, video soubory a multimédia kompatibilní se standardem 
komprese H.264) 

Více obrázků na soubor ano 
Přípona formátu pdf (též s velkými písmeny) 
Standard ISO 32000-1:2008 (vychází z PDF 1.7) 
Proprietárnost ne (od 1. července 2008 standard ISO) 

Podpora webových prohlížečů 

Google Chrome - nativní podpora 
Internet Explorer - plugin 
Mozilla Firefox - plugin 
Safari - nativní podpora (Mac) 
Opera - plugin 

Dokumentace 

http://partners.adobe.com/public/developer/tips/topic_tip31.html 
http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference_archive.html 
http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe 
/en/devnet/pdf/pdfs/PDF32000_2008.pdf 

Digitální podpis ano (od verze PDF 1.3) 

Poznámky 
od verze PDF 1.5 je implementována podpora JPEG 2000; self-documentation, sémantická 
a logická struktura (volitelné); metadata XMP jsou na úrovni objektu 

1.6.1 Vznik a vývoj formátu 

Grafický formát PDF (Portable Document Format, tj. přenosný formát dokumentů), 

je souborový formát, který je přednostně určený pro ukládání a šíření vícestránkových 2D134 

dokumentů, které obsahují text, obrázky, popřípadě vektory. Tento souborový formát 

(kontejner) byl poprvé představen J. Warnockem, ředitelem společnosti Adobe Systems, 

na jaře roku 1991 v projektu s názvem Camelot. O rok později byl oceněn na prestižní výstavě 

Comdex Fall [Warnock, 1991]. V roce 1993 byl vývoj formátu PDF plně pod záštitou společnosti 

Adobe Systems. Již v roce 1994 byla představena verze 1.1 formátu PDF, která měla 

implementovanou podporu pro externí linky, správu barev a funkce pro zabezpečení. 

V roce 1996 vyšla nová verze formátu podporující specifikaci OPI 1.3 a barevný prostor CMYK. 

Verze 1.3 formátu PDF byla představena v roce 1999. Podporuje dvoubajtové fonty CID, 

specifikaci OPI 2.0 specifikaci, technologii postupných přechodů a stínů. V roce 2001 vyšla další 

verze podporující průhlednost, 128bitové šifrování a instalaci tiskové kvality. 

Zatím poslední verzí formátu PDF je verze 2.0, která přímo vznikla jako mezinárodní standard 

v roce 2011. 

Formát PDF byl od počátku koncipován jako formát pracující jak s vektory, tak s rastrovými 

obrázky pro účely publikování, tedy jako zapouzdřující formát pro ukládání dat (textu, fontů, 

                                                           
134 Do dokumentu je možné vkládat i 3D objekty. 
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grafiky, obrázků a dalších informací potřebných k úspěšnému renderování), a to nezávisle 

na softwaru a hardwaru, kde daný soubor vzniká. To mělo zaručit, že se výsledný dokument 

bude zobrazovat identicky na všech zařízeních. 

Jediným přímým konkurentem formátu PDF byl formát DjVu. Je nutné si uvědomit, že formát 

DjVu je koncipován pouze jako formát rastrový, z čehož vyplývají určitá omezení. 

Tím, že se formát PDF v roce 2008 stal mezinárodním standardem [ISO 32000-1:2008] a byla 

též vytvořena jeho archivní podoba PDF/A-1 [ISO 19005-1:2005], PDF/A2 [ISO 19005-2:2011] 

a nově je připravována PDF/A3 [ISO 19005-3:2012], dostal formát PDF jak technicky, 

tak uživatelsky značný náskok před formátem DjVu [Davlethanov, 2009]. Tomuto tvrzení 

přispívá i fakt, že poslední změny ve formátu DjVu se ze strany uživatelů naposledy projevily 

v roce 2006 [Kapica, 2010]. 

1.6.2 Verze formátu 

Formát PDF existuje v jedenácti oficiálních verzích, viz tab. 56 (s. 222). 

Tabulka 56: Verze formátu PDF 

Verze Název 
Doba 

uvedení 
PUID Přípona Poznámky 

1.0 
PDF (Portable Document 
Format), Acrobat 1.0 

(1991) 
1993 

fmt/14 pdf 

 první představená verze formátu PDF 
 podpora vícestránkových 2D dokumentů obsahujících 

text, obrázky a grafiku 

1.1 
PDF (Portable Document 
Format), Acrobat 2.0 

1994 fmt/15 pdf 

 podpora externích linků 
 správa barev 
 funkce zabezpečení 

1.2 
PDF (Portable Document 
Format), Acrobat 3.0 

1996 fmt/16 pdf 
 podpora specifikace OPI 1.3  
 podpora barevného prostoru CMYK 

1.3 
PDF (Portable Document 
Format), Acrobat 4.0 

1999 fmt/17 pdf 

 podpora dvoubajtových CID fontů 
 podpora specifikace OPI 2.0 
 technologie postupných přechodů a stínů 

1.4 
PDF (Portable Document 
Format), Acrobat 5.0 

2001 fmt/18 pdf 

 podpora průhlednosti 
 podpora 128bitového šifrování 
 instalace tiskové kvality 

1.5 
PDF (Portable Document 
Format), Acrobat 6.0 

2003 fmt/19 pdf - 

1.6 
PDF (Portable Document 
Format), Acrobat 7.0 

2005 fmt/20 pdf - 

1.7 
PDF (Portable Document 
Format), Acrobat 8.0 

2006 fmt/276 pdf - 

1.7 
PDF (Portable Document 
Format), Adobe 9.0 Ext. 
Level 3 

2008 fmt/276 pdf 
 specifikace formátu PDF 1.7 se stala mezinárodním 

standardem ISO 32000-1:2008 

1.7 
PDF (Portable Document 
Format), Adobe 9.1 Ext. 
Level 5 

2009 fmt/276 pdf - 

2.0 
PDF (Portable Document 
Format), Acrobat 1.0 

2011 
není k 

dispozici 
pdf 

 specifikace formátu PDF 2.0 se stala mezinárodním 
standardem 

 ISO Technical Committees 

Nejnovější verze PDF se nenazývá PDF 1.8, jak by vývojové značení předešlých verzí 

napovídalo, ale PDF 2.0. Přestože společnost Adobe Systems Incorporated stále formát vyvíjí 

a přidává doplňky, nová verze nebude již představena pod záštitou této společnosti, 

ale technickou komisí ISO jako mezinárodní standard ISO 32000-2 [Adobe, 2009a]. 

Tím bude zajištěna celková neproprietárnost formátu PDF a zvýšena důvěra uživatelů a tím 

celková využitelnost pro krátkodobé, ale i dlouhodobé uchovávání dat. Od formátu PDF a jeho 

verzí jsou odvozeny další typy formátů PDF, viz tab. 57 (s. 223).  



 

 

223 

1. Vybrané grafické formáty 
Tabulka 57: Formáty odvozené z formátu PDF 

Název 
Doba 

uvedení 
PUID Přípona Poznámky 

PDF/A (Portable 
Document 
Format/Archive) 

1. říjen 
2005 

fmt/95, 
354 nebo 
není k 

dispozici 

pdf 

 PDF kontejner určený přednostně pro archivaci a pro účely 
dlouhodobé ochrany 

 vznikl na základě verze 1.4 formátu PDF a později též ISO 32000-1, 
tj. verze 1.7 formátu PDF 

 od roku 2005 se stal mezinárodním standardem ISO 19005 [PDF/A] 
 více viz příloha 1.7 PDF/A (Archival - Portable Document Format) (s. 228) 

PDF/X (Portable 
Document 
Format/Exchange) 

březen 
2008 

fmt/144, 
145, 146, 
147, 148, 
157, 158 

pdf 

 PDF kontejner určený pro výměnu dat v oblastech průmyslové 
grafické výroby a v tisku 

 kontejner vznikl na základě specifikace PDF 1.3, PDF 1.4 a později též PDF 1.6 
 od roku 2001 mezinárodním standardem ISO 15929 a ISO 15930 [PDF/X] 
 postupně nahradil předešlý formát TIFF/IT, kodifikovaný v normě 

ISO 12639 

PDF/E (Portable 
Document Format/ 
Engineering) 

2008 
(ISO) 

 

není k 
dispozici 

 

 PDF kontejner pro účely vytváření, zobrazování a tištění 
průmyslových dokumentů 

 vznikl na základě specifikace PDF 1.6 
 od roku 2008 se stal mezinárodním standardem ISO 24517 [PDF/E] 

PDF/VT (Portable 
Document 
Format/Variable Data 
and Transactional 
Printing) 

2010 
(ISO) 

není k 
dispozici 

pdf 

 PDF kontejner pro využití v oblastech grafické výroby 
 formát PDF určený pro velké objemy dat 
 vznikl na základě specifikace PDF 1.6 jako redukované PDF/X-4 a PDF/X-5 
 od roku 2010 se stal mezinárodním standardem ISO 16612-2 [PDF/VT] 

PDF/UA (Portable 
Document 
Format/Universal 
Access) 

2004 
(AIIM) 

není k 
dispozici 

pdf 

 PDF kontejner, který je plánován pro elektronické dokumenty 
tj. přednostně ke zpřístupnění 

 vznikl na základě mezinárodního standardu PDF 1.7, ISO 32000-1 
 mezinárodní standard ISO/DIS 14289-1 [PDF/UA] 

PDF/H (Portable 
Document 
Format/Healthcare)  

1998 
není k 

dispozici 
pdf 

 PDF kontejner, který je plánován pro přenos a ukládání údajů 
o zdravotním stavu pacientů 

 cílem této aktivity není vytvářet/navrhovat nový standard, ale pouze 
vytvořit doporučení, jak využívat dosavadní standardy 
a implementovat nové technologie 

 tato iniciativa je podporována organizacemi ASTM International 
(American Society for Testing and Materials International) a AIIM 
(Association for Information and Image Management) [PDF-H 
Working Group, 2011] 

Pentaformat 

 Iniciativa vznikla z důvodu zvýšení interoperability mezi formáty (PDF, DOC, ODF, OXML a dalšími), jinými slovy, 
jde o odstranění nevratných modifikací v procesu ukládání, konverzí a zobrazování 

Existují dva přístupy a to přístup syntaktický a přístup konceptuální. Přístup syntaktický spočívá v konverzi „code-to-
code“ a je zaměřený na co nejlepší vizuální výsledek. Přístup konceptuální spočívá v konverzi na základě abstraktního 
modelu, podle kterého budou oba formáty namapované. Nejsou tedy navázány na vizuálním podkladě, ale na předem 
stanovených parametrech, které chceme při konverzi zachovávat. 
Model počítá s pěti relevantními charakteristikami (odtud název), které tvoří abstraktní model: obsah (content), podání 
(presentation), struktura (structure), vlastnosti (behavior), metadata (metadata) [Vitali, 2011] 

1.6.3 Vrstvy obrazu formátu 

Formát PDF (stejně jako formát DjVu) využívá faktu, že u klasického dokumentu 

„barevná složka“, která je často nositelem informace (např. textové), zabírá z celkové plochy 

dokumentů pouze pár procent. Pokud je tato složka tzv. popředí úspěšně oddělena za pomoci 

tzv. masky od pozadí, je možné na každou z těchto vrstev uplatnit jiné kompresní metody 

s jiným kompresním poměrem, popřípadě selektivně snížit rozlišení či počet barev. 

V prostředí formátů PDF a PDF/A se hovoří o technologii MRC (mixed raster contend), 

tedy o smíšeném obsahu. Technologie MRC umožňuje rozdělení rastrového obrázku do tří 

a více vrstev. Díky procesu segmentace každá z těchto vrstev obsahuje jiné části obrazu 

a na každou z těchto částí může být uplatněna jiná kompresní metoda a nastavení. 

Jedná se konkrétně o vrstvu popředí, vrstvu masky, vrstvu pozadí a v neposlední řadě vrstvu 

obsahující text. 

1.6.3.1 Kódování obsahu do vrstev 

Kódování vždy předchází kvantování a segmentace obrazu. Kvantování spočívá v konverzi 

z barvy na černobílou a detekci textu pevným nebo adaptivním prahováním. Segmentace 

je rozdělení obrazu do textových a obrazových regionů. Segmentační algoritmus je klíčovým 

krokem postupu. Pomocí analýzy a segmentace obrazu dokumentu se obraz rozdělí do tří 
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a více vrstev, viz obr. 120 (s. 225). Mezi tyto vrstvy patří vrstva popředí, vrstva masky, vrstva 

pozadí a vrstva textová. 

Vrstva popředí (foreground layer) obsahuje informaci o barvě ploch masky textu a nespojité 

grafiky. Pro kompresi vrstvy popředí je možné volit z několika kompresních algoritmů. 

Tato volba záleží na verzi formátu PDF, popřípadě volbě uživatele: 

 formáty PDF 1.4 a PDF/A-1 podporují kompresní algoritmus JPEG, 

 formáty PDF 1.7 a PDF/A-2 podporují kompresní algoritmy JPEG a JPEG 2000. 

 

Vrstva masky (mask layer) obsahuje informaci o hranách textu a nespojité grafiky. 

Pro kompresi vrstvy masky je možné volit z několika kompresních algoritmů. Tato volba 

se u formátů PDF neliší, je tedy na uživateli: 

 formáty PDF 1.4 a PDF/A-1 podporují kompresní algoritmy FaxGroup 4 a JBIG2, 

 formáty PDF 1.7 a PDF/A-2 podporují kompresní algoritmy FaxGroup 4 a JBIG2. 

 

Vrstva pozadí (background layer) obsahuje homogenní plochu s odfiltrovaným popředím 

či dalšími částmi pozadí, popřípadě veškerou spojitou grafiku (obrázky) v plných barvách. 

Pro kompresi vrstvy pozadí je možné zvolit z několika kompresních algoritmů. Tato volba záleží 

na verzi formátu PDF, popřípadě volbě uživatele: 

 formáty PDF 1.4 a PDF/A-1 podporují kompresní algoritmus JPEG, 

 formáty PDF 1.7 a PDF/A-2 podporují kompresní algoritmy JPEG a JPEG 2000. 

 

Skrytá textová vrstva (hidden text layer) je vrstva, do které je při vytváření souboru PDF 

možné vložit textovou informaci, která vznikla optickým rozpoznáním textu (OCR). 

Textová vrstva může obsahovat opticky rozpoznaný text daného dokumentu nebo zcela jiný 

text, např. jazykové mutace atd. 

1.6.3.2 Dekódování obsahu 

Každá z vrstev je dekódována odděleně a následně jsou vrstvy v procesu renderování spojeny 

v jeden zobrazitelný celek. Takto vzniklý dokument je možné zobrazit v aplikacích 

podporujících formát PDF nebo jej překonvertovat do jiného formátu. 
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Obrázek 120: Znázornění principu komprese do formátu PDF 

 

1.6.4 Klady a zápory formátu 

Pořadí uvedených kladů a záporů je řazeno abecedně a neodráží míru důležitosti. 

Mezi klady patří: 

 dobrá podpora na úrovni hardwaru i softwaru, 

 existence mezinárodního standardu ISO, 

 možnost digitálního podpisu (od verze PDF 1.3), 

 možnost vkládání vodoznaku, 

 nefixní rozlišení dokumentu135, 

 neproprietárnost, 

 podpora 48bitové barevné hloubky, 

 podpora animací, 

 podpora bezeztrátové i ztrátové komprese, 

 podpora fontů Open Type, 

 podpora formátu JPEG 2000 (od verze PDF 1.5), 

 podpora platformy XMP pro rozšířená metadata136, 

 podpora plnotextového vyhledávání v rámci celého dokumentu, 

 podpora profilů ICC pro správu barev, 

 podpora průhlednosti a využití efektů (od verze PDF 1.4), 

 podpora sémantické a logické struktury, 

 podpora šifrování obsahu dokumentu, 

 podpora více jazykových mutací v rámci jednoho dokumentu, 

 podpora více stran v rámci jednoho souboru, 

 podpora vkládání audiovizuálního obsahu, Java skriptů, 

 podpora vkládání hesla, zákazu tisku, zákazu vykopírování obsahu dokumentu, 

 podpora vkládání poznámek a anotací, 

                                                           
135

 Vektorový obsah dokumentu je možné zvětšovat a zmenšovat bez viditelné ztráty kvality. 
136 Metadata XMP jsou na úrovni objektu. 
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 rozšířenost využívání formátu, 

 velmi účinný způsob komprese137, 

 vyšší bezpečnost a autenticita dokumentu138. 

Mezi zápory patří: 

 neexistence nativní podpory webovými prohlížeči (Chrome využívá vlastní nativní plugin), 

 neexistence podpory formátu Exif pro výměnu metadat, 

 nemožnost editovat obsah bez použití specializovaného softwaru139, 

 nepovinné vkládání použitých fontů140, 

 nevhodnost pro dlouhodobé ukládání141, 

 nutnost využívání specializovaných softwarů nebo pluginů pro zobrazení, 

 omezená velikost souborů142. 

1.6.5 Využití formátu 

Formát PDF je vhodný k(e): 

 bezproblémové přípravě a tisku dokumentů mezi různými platformami, 

 krátkodobému a střednědobému uchování digitálních dokumentů obsahující text 

a/nebo grafiku, 

 krátkodobému a střednědobému uchování ukládání naskenovaných reprezentací 

dokumentů, 

 přenosu digitálních dokumentů na dálku, 

 přenosu dokumentů mezi různými platformami (formát PDF/A je ještě méně závislý 

na platformě než formát PDF), 

 ukládání a šíření vícestránkové dokumentace, manuálů, elektronických knih atd. 

 

V roce 2008 provedla nezisková organizace AIIM průzkum, z něhož vyplynulo, že 90 % 

oslovených organizací využívá formát PDF pro dlouhodobé uchování naskenovaných 

dokumentů a 89 % organizací provádí formátovou migraci z běžně využívaných kancelářských 

formátů do formátu PDF pro účely archivace a zpřístupnění. Není bez povšimnutí, že 100 % 

z testovaných organizací paralelně využívá též analogový záznam na papír. Ovšem dotazu, 

jak se změní situace v horizontu pěti let, se podle respondentů sníží objem papíru na 77 %, 

kdežto využívání PDF formátu se zvýší na hodnotu 93 % [Frappaolo, 2008]. 

  

                                                           
137 Díky velmi účinnému způsobu komprese lze dosáhnout malých souborů při zachování čitelnosti textu a hran nespojité grafiky.  
138

 Editace obsahu není možná bez použití specializovaného softwaru. To zaručuje vyšší bezpečnost a autenticitu obsahu. 
139 Tato vlastnost může být považována i za výhodu. 
140 Pokud vytvořený soubor PDF neobsahuje veškeré použité fonty (embedded fonts), nemusí být na jiném operačním systému čitelný. 
141 Pro dlouhodobé uchování je vhodnější formát PDF/A. 
142

 Maximální velikost souboru ve formátu PDF 1.4 je 10
10 
bajtů, tedy okolo 10 GB. Maximální plošná velikost dokumentu je 5 × 5 m. Formát PDF 1.7 umožňuje 

překročení hodnoty 1010 bajtů na hodnotu, která značně překračuje současné fyzické možnosti. Maximální plošná velikost dokumentu je 381 × 381 km. 
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1.6.6 Příbuzné formáty formátu 

Za příbuzné formáty formátu PDF můžeme považovat formáty uvedené v tab. 58 (s. 227). 

Tabulka 58: Příbuzné formáty formátu BMP 

Zkratka Úplný název PUID Přípona Poznámky 

DjVu DjVu 
fmt/255 a 
fmt/318 

djvu, djv, 
iw44, iw4 

 více viz příloha 1.9 DjVu (s. 237) 

DP 
Common Ground 
Digital Paper 

není k 
dispozici 

dp 

 formát již není podporován 
 více na Roger's Embedded Microcontrollers Home Page: 

http://www.rasmicro.com/S_Records/index.htm [Schaefer, 2009] 

Envoy Envoy  evy 

 vytvořen v roce 1993 korporací WordPerfect 
 vytvořen jako konkurence formátu PDF 
 proprietární formát 

EPS 
Encapsulated 
PostScript 

fmt/122, 
fmt/123, 
fmt/124 

eps, epsf, 
epsi 

 metaformát umožňující sloučení textu, vektorové a rastrové 
grafiky v rámci jednoho datového toku souboru 

 programovací jazyk (formát) určený ke grafickému popisu 
tisknutých dokumentů 

 formát je nezávislý na zařízení 

JPEG 2000 
Joint Photographic 
Experts Group 

x-fmt/392, 
fmt/151, 
fmt/463 

jp2, 
jpx, jpf, 

jpm 

 více viz příloha 1.12 JPEG 2000 (Joint Photographic Experts 
Group) (s. 250) 

 oficiální webové stránky: http://www.jpeg.org/jpeg2000/index.html 

LDF LuraDocument fmt/463 ldf, jpm 
 formát využívající stejný kompresní algoritmus jako formát JBIG 
 jedná se o proprietární formát společnosti LuraTech 

MrSID 
Multi Resolution 
Seamless Image 
Database 

fmt/392 sid 

 formát vyvinutý a patentovaný společností LizardTech pro 
kódování georeferencované rastrové grafiky 

 formát MrSID vznikl na základě výzkumu v Los Alamos National 
Laboratory (LANL) 

PS PostScript 

fmt/91, 
fmt/406, 
fmt/407, 
fmt/408, 
fmt/501 

ps 

 programovací jazyk (formát) vyvinutý v roce 1985 firmou Adobe Systems 
 programovací jazyk (formát) určený ke grafickému popisu 

dokumentů určených k tisku 
 formát je nezávislý na zařízení 

- Farallon Replica 
není k 

dispozici 
- 

 vytvořený společností Farallon Computing Inc., která se v roce 
1993 sloučila se společností Macintosh 

 od roku 1993 je formát podporovaný na platformě Mac 
 formát není již podporován 
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1.7 PDF/A (Archival - Portable Document Format) 

Stručný přehled vybraných údajů o formátu 

Název PDF/A (Archival - Portable Document Format) 
MIME application/pdf 
Vývojář Adobe Systems Incorporated 

Rok uvedení 
PDF/A-1: (2005) 
PDF/A-2: (2011) 

Typ formátu vektorový/rastrový 
Kompresní algoritmus JPEG, JP2 (LZW nebyl začleněn z důvodů patentů) 
Typ komprese bezeztrátová/ztrátová 

Barevná hloubka 
PDF/A-1: 1, 2, 4, 8 bitů na kanál 
PDF/A-2: 1, 2, 4, 8, 16 bitů na kanál (při využití formátu JPEG 2000 48 bitů) 

Barevný prostor 
omezení na barevné prostory, které musí mít vždy odpovídající profil ICC v souboru, 
který je namapován na standardní barevný prostor nezávislý na zařízení (PDF/A nedovoluje 
míchání barevných prostorů RGB a CMYK) 

Průhlednost nepodporuje (PDF/A-1), podporuje (PDF/A-2) 

Maximální velikost 
PDF/A-1: 1010 bajtů, tedy okolo 10 GB (maximální plošná velikost dokumentu je 5 × 5 m) 
PDF/A-2: umožňuje překročení hodnoty 1010 bajtů (maximální plošná velikost dokumentu 
je 381 × 381 km) 

Prokládání nepodporuje 
Animace nepodporuje 
Více obrázků na soubor ano 
Přípona formátu pdf (též s velkými písmeny) 

Standard 
PDF/A-1: ISO/DIS 19005-1:2005 (vychází z PDF 1.4) 
PDF/A-2: ISO/DIS 19005-2:2011 (vychází z PDF 1.7) 
PDF/A-3: ISO/DIS 19005-3:2011 (vychází z PDF 1.7 + z příloh) 

Proprietárnost ne 

Podpora webových prohlížečů 

Google Chrome - nativní podpora 
Internet Explorer - plugin 
Mozilla Firefox - plugin 
Safari - nativní podpora (Mac) 
Opera - plugin 

Dokumentace 
http://pdf.editme.com/pdfa/ http://www.pdfa.org/doku.php 
http://www.pdfa.org/ 

Digitální podpis ano (od verze PDF/A-2) 

Poznámky 
od verze PDF/A-2 je implementována podpora JPEG 2000, self-documentation, sémantická 
a logická struktura (volitelné); metadata XMP jsou na úrovni objektu; je možné 
generovat vícejazyčné soubory PDF 

1.7.1 Vznik a vývoj formátu 

Formát PDF/A je obdobou formátu PDF s tím rozdílem, že byl vytvářen tak, aby byl ještě více 

nezávislý na použité platformě obsahoval veškeré informace a data (self-contained) 

k bezproblémovému renderování obsahu a aby obsahoval taková metadata, která umožní 

vlastní identifikaci a vkládání vlastní historie v celém procesu uchování (self-documentation) 

[Adobe, 2009b, PDF/A]. Zároveň byla představena jistá omezení (vyřazení podpory vkládání 

audia, videa, Java skriptů, šifrování, podmínka vložení použitých fontů (embedded fonts) 

a využívání standardizovaných metadat) tak, aby formát PDF/A lépe vyhovoval podmínkám 

dlouhodobé archivace. Např. sdružení PDF Association hovoří o bezproblémové třicetileté 

životnosti (otevření a přečtení) dat uložených ve formátu PDF/A, a to v souvislosti s ukládáním 

(digitalizovaných i vzniklých v digitální podobě) záznamů o pacientech [PDF/A in Healthcare, 

s. 10]. Formát PDF/A se v říjnu 2005 stal mezinárodním standardem. Byly představeny dva 

standardy formátu PDF/A s rozdílnými omezeními, konkrétně PDF/A-1 Level „A” (PDF/A-1a) 

a PDF/A-1 Level „B” (PDF/A-1b) [PDF/A]. 

Důvodem, proč vznikla nová specifikace formátu PDF/A, tedy konkrétně PDF/A-2, je důraz 

na úplnou otevřenost formátu (neproprietárnost), který je využíván pro účely dlouhodobé 

archivace. Specifikace formátu PDF/A-1 vzešla ze specifikace původně proprietárního formátu 

PDF 1.4, který byl vyvíjen společností Adobe Systems Incorporated. 
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Od verze 1.6 formátu PDF sice společnost Adobe Systems Incorporated přispívala ke vzniku 

nové specifikace PDF, tj. verze 1.7, ovšem již pod vedením organizace ISO. Za těchto podmínek 

bylo rozhodnuto o vytvoření plně nezávislého archivního formátu PDF/A-2 postaveného 

na plně otevřené specifikaci formátu PDF 1.7 [Drümmer, 2010]. 

1.7.2 Hybridní archivace (hybrid archiving) pomocí PDF/A-3 

Soubor PDF/A-3 může obsahovat nejen jednu reprezentaci daného dokumentu, ale i další 

reprezentace, například originální autorovu verzi v jiném formátu (DOC, TXT atd.), 

bohatší sémantický formát (DOCX, HTML atd.), text namluvený v audiovizuální formě 

(M4A, AVI atd.), grafické vyjádření číselných hodnot (XLSX, CSV atd.) a další [Heiermann, 2012]. 

Specifikace PDF/A-3 předkládá způsob, jak dlouhodobě nakládat a zachovat vizuální 

reprezentaci elektronické reprezentace dokumentu (archival part PDF/A-3) a umožnit vkládání 

dalších příloh (non-archival part embedded file or attachment), které slouží po určitou dobu 

života dokumentu (document lifecycle) a nebude je možné po nějaké době již úspěšně 

renderovat [PDF/A in Healthcare, s. 3]. Referenční nástroje (conforming reader) pro práci 

se soubory PDF/A-3 jsou vytvořeny tak, že jsou schopny korektně renderovat (otevřít) archivní 

část a umožní přístup k (otevření) nearchivní části pomocí odpovídajícího nástroje, který musí 

být nainstalován na daném zařízení. Pokud takovýto nástroj nainstalován není, nebude tuto 

část možné referenčními nástroji PDF/A-3 renderovat (otevřít) [Geraci, 2010]. 

Standardem definovaný maximální počet takto vložených příloh je 8 388 607. 

Současné prohlížeče ovšem nejsou schopny takové množství příloh zobrazit. 

Maximální velikost vložené přílohy (ukládané jako stream object a komprimované filtrem Flate 

Decode) je v standardu definována na 32bitové celé číslo (integer), tedy s limitem 231-1 

[Heiermann, 2012]. 

Pro hlubší pochopení problematiky doporučuji původní diskuzi ke standardu PDF/A-3 

[PDFA Embedded] a nedávno uveřejněný příspěvek, doprovázený o řadu komentářů, 

od Butche Lazorchaka [Lazorchak, 2012]. 
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1.7.3 Verze formátu 

Formát PDF/A existuje v jedenácti oficiálních verzích, viz tab. 59 (s. 230). 

Tabulka 59: Verze formátu PDF/A 

Verze Název 
Doba 

uvedení 
PUID Přípona Poznámky 

PDF/A-1 specifikace formátu PDF/A-1 byla vydána v roce 2005, byla odvozena od specifikace formátu PDF 1.4 

1a 

PDF/A-1a (Part 1) 
Level A 
Conformance 
 

1. říjen 
2005 

fmt/95 pdf 

 neoficiálně nazývána Accessibility and Semantic PDF 
 zaručuje přesnou vizuální reprodukci 
 povinné namapování textu na standard Unicode zabraňující 
např. poničení vykopírovaného textu ze souboru PDF  

 definuje přesná pravidla a popis logické struktury 
dokumentu, tzv. tagované PDF (Tagged PDF) [PDF/A] 

1b 
PDF/A-1b (Part 1) 
Level B 
Conformance 

1. říjen 
2005 

fmt/354 pdf 

 neoficiálně nazývána Basic PDF 
 zaručuje přesnou vizuální reprodukci (specifikace 

je volnější a nedefinuje informace a popis struktury 
a sémantické informace, jako je tomu u specifikace 
formátu PDF/A 1a [PDF/A]) 

PDF/A-2 

Kompletní specifikace formátu PDF/A-2 byla vydána v roce 2011, byla odvozena od specifikace formátu PDF 1.7 s odkazem 
na ISO 19005-2: Document management   Electronic document file format for long-term preservation – Part 2: Use of ISO 
32000-1 (PDF/A) [ISO 19005-2: 2011]. Specifikace formátu PDF/A-2 se liší od předchozí specifikace PDF/A-1 následovně: 
 možnost volby vrstev (layer, optional content) zobrazení v PDF prohlížeči, 
 jazykové mutace v rámci jednoho souboru formátu PDF, 
 podpora průhlednosti a efektů, JPEG 2000, elektronického podpisu PDF - Advanced Electronic Signature (PAdES), 
 umožňuje zabalení externích entit (např. zapouzdření více souborů PDF/A do jednoho souboru PDF/A-2, tzv. 

portfolio nebo collection, je možné vložit pouze PDF/A, vkládat PDF je zakázané), 
 možnost vkládání anotací a poznámek, vodoznaků (watermark), Polygon, PolyLine a Caret, fontů Open Type, 
 nepodporuje vkládání multimédií (audio, video, Java skript), komplexních interaktivních formulářů XFA, šifrování, 
zpětná kompatibilita PDF/A-2 je vůči PDF/A-1 dodržena, ale kompatibilita PDF/A-1 s PDF/A-2 není vždy kvůli nové 
specifikaci zaručena. 

2a 
PDF/A-2a (Part 2) 
Level A 
Conformance 

únor 
2011 

není k 
dispozici 

pdf 

 neoficiálně nazývána Accessibility and Semantic PDF 
 zaručuje přesnou vizuální reprodukci 
 definuje přesná pravidla a popis logické struktury 

dokumentu, tzv. tagované PDF (Tagged PDF) 
 plně se shoduje s doporučením ISO 19005-2  
 specifikuje povinné namapování textu na standard 

Unicode zabraňující např. poničení vykopírovaného textu 
ze souboru PDF. Je určen pro naskenované dokumenty 
s vloženým OCR textem [ISO 19005-2: 2011; PDF/A] 

2b 
PDF/A-2b (Part 2) 
Level B 
Conformance 

únor 
2011 

není k 
dispozici 

pdf 

 neoficiálně nazývána Basic PDF 
 zaručuje přesnou vizuální reprodukci 
 specifikace je ovšem volnější a nedefinuje informace 

a popis struktury a sémantické informace, jako je tomu 
u PDF/A-2a [ISO 19005-2: 2011; PDF/A] 

2u 
PDF/A-2u (Part 2) 
Level U 
Conformance 

únor 
2011 

není k 
dispozici 

pdf 

 neoficiálně nazývána Unicode PDF 
 jako PDF/A-2b zaručuje přesnou vizuální reprodukci 
 specifikace je volnější a nedefinuje informace a popis 
struktury a sémantické informace, jako je tomu u PDF/A-2a 

 specifikuje povinné namapování textu na standard Unicode 
zabraňující poničení kopírovaného textu ze souboru PDF 

 specifikace formátu je určená/vhodná pro naskenované 
dokumenty s vloženým textem OCR, které neobsahují 
strukturu dokumentu, která se při skenování analogové 
předlohy vždy ztrácí [ISO 19005-2: 2011; PDF/A] 

PDF/A-3 

Formát PDF/A-3 Part 3 vychází (stejně jako PDF/A-2) ze specifikace formátu PDF 1.7. Specifikace PDF/A-3 je shodná 
se specifikací PDF/A 2a nad její rámec umožňuje: 
 vkládání jakýkoliv příloh do jednoho souboru (embedded file or attachment), 
 nepovolené přílohy jsou definovány na tzv. black listu, který je možný uživatelsky pozměnit [Heiermann, 2012], 

specifikace PDFA/A-3 umožňuje stejné funkce jako specifikace PDF/A-2, více viz PDF/A-2u [ISO 19005-3:2012]. 

3a 
PDF/A-3a (Part 3) 
Level A 
Conformance  

17. říjen 
2012 

není k 
dispozici 

pdf  neoficiálně nazývána Accessibility and Semantic PDF 

3b 
PDF/A-3b (Part 3) 
Level B 
Conformance 

17. říjen 
2012 

není k 
dispozici 

pdf  neoficiálně nazývána Basic PDF 

3u 
PDF/A-3u (Part 3) 
Level U 
Conformance 

17. říjen 
2012 

není k 
dispozici 

pdf  neoficiálně nazývána Unicode PDF 
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1.7.4 Vrstvy obrazu formátu 

Protože specifikace formátu PDF/A-1 vychází ze specifikace formátu PDF 1.4 a specifikace formátu 

PDF/A-2 vychází ze specifikace formátu PDF 1.7, je zřejmé, že oba formáty využívají shodný princip 

zónování a segmentace obrazu, viz kapitola 1.6.3 Vrstvy obrazu formátu (s. 223). 

Specifikace formátu PDF/A-2 nově umožňuje přepínání vrstev zobrazení souboru PDF přímo 

v prohlížeči Acrobat. Tato funkce byla do té doby využita pouze u prohlížečů formátu DjVu. 

Ze specifikace formátu PDF/A-1 a PDF/A-2 je vyřazeno vkládání audio, video a Flash objektů [PDF/A]. 

1.7.5 Klady a zápory formátu 

Pořadí uvedených kladů a záporů je řazeno abecedně a neodráží míru důležitosti. 

Mezi klady patří: 

 bezproblémové renderování dokumentů, 

 dobrá podpora na úrovni hardwaru i softwaru, 

 existence mezinárodního standardu ISO, 

 možnost digitálního podpisu PDF/A-2, 

 možnost vkládání vodoznaku PDF/A-2, 

 možnost volby vrstev zobrazení (PDF/A-2), 

 nefixní rozlišení dokumentu143, 

 neproprietárnost, 

 podpora 48bitové barevné hloubky, 

 podpora bezeztrátové i ztrátové komprese, 

 podpora fontů Open Type (PDF/A-2), 

 podpora formátu JPEG 2000 (od verze PDF/A-2), 

 podpora kolekcí a portfolií144, 

 podpora platformy XMP pro rozšířená metadata145, 

 podpora plnotextového vyhledávání v rámci celého dokumentu, 

 podpora profilů ICC pro správu barev, 

 podpora průhlednosti a využití efektů (PDF/A-2, PDF/A-3), 

 podpora sémantické a logické struktury, 

 podpora více jazykových mutací v rámci jednoho dokumentu, 

 podpora více stran v rámci jednoho souboru, 

 podpora vkládání poznámek a anotací (PDF/A-2), 

 velmi účinný způsob komprese146, 

 vhodnost pro dlouhodobé ukládání, 

 vyšší bezpečnost a autenticita dokumentu147. 

  

                                                           
143 Vektorový obsah dokumentu je možné zvětšovat a zmenšovat bez viditelné ztráty kvality. 
144 Podpora kolekcí a portfolií, umožňuje zabalení externích entit. 
145 Metadata XMP jsou na úrovni objektu PDF/A-2. 
146

 Velmi účinný způsob komprese dosahuje malých souborů při zachování čitelnosti textu a hran nespojité grafiky.  
147 Editace obsahu není možná bez použití specializovaného softwaru. To zaručuje vyšší bezpečnost a autenticitu obsahu.  
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Mezi zápory patří: 

 neexistence nativní podpory webovými prohlížeči (Chrome využívá vlastní nativní plugin), 

 neexistence podpory animací, 

 neexistence podpory audia, videa, Java skriptů (PDF/A-2), 

 neexistence podpory formátu Exif pro výměnu metadat, 

 neexistence podpory průhlednosti (PDF/A-1), 

 nemožnost editovat obsah bez použití specializovaného softwaru148, 

 nemožnost míchání barevných prostorů RGB a CMYK, 

 nemožnost vkládání komplexních interaktivních formulářů XFA, 

 nutnost využívání specializovaných softwarů nebo pluginů pro zobrazení, 

 omezená velikost souborů149, 

 omezení na barevné prostory150, 

 vyřazení podpory šifrování (PDF/A-2). 

1.7.6 Využití formátu 

Formát PDF/A je vhodný k(e): 

 bezproblémové přípravě a tisku dokumentů mezi různými platformami, 

 dlouhodobému uchování dokumentů vzniklých v digitální podobě a obsahujících text 

a/nebo grafiku, 

 dlouhodobému uchování naskenovaných reprezentací dokumentů, 

 přenos digitálních dokumentů na dálku, byť má soubor ve formátu PDF/A vždy větší 

velikost než když je soubor uložen ve formátu PDF, 

 přenosu dokumentů mezi různými platformami (formát PDF/A je ještě méně závislý 

na platformě než formát PDF). 

 

Kompetenční centrum PDF/A (PDF/A Competence Centre) provedlo v roce 2009 studii 

zaměřující se pouze na využívání a implementaci PDF/A v Evropě. Ze čtyř set oslovených 

respondentů 16 % uvedlo, že již využívá formát PDF/A, a překvapivě celých a překvapivě celých 

50 % dotazovaných mělo formát PDF/A v plánu implementovat do dvanácti měsíců. 

Využívání starších (alternativních) formátů (TIFF, JPEG a běžné PDF) pokleslo o celých 5 % 

oproti předešlému rok starému průzkumu [PDF/A Competence Center, 2009]. 

  

                                                           
148 Tato vlastnost může být považována i za výhodu. 
149 Maximální velikost souboru ve formátu PDF/A-1 je 1010 bajtů, tedy okolo 10 GB. Maximální plošná velikost dokumentu je 5 × 5 m. Formát PDF/A-2 umožňuje 

překročení hodnoty 10
10

 bajtů na hodnotu, která značně překračuje současné fyzické možnosti. Maximální plošná velikost dokumentu je 381 × 381 km. 
150 V souboru, který je namapován na standardní barevný prostor nezávislý na zařízení, musí vždy být přítomen odpovídající profil ICC. 
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1.7.7 Příbuzné formáty formátu 

Formát PDF/A vychází ze specifikace formátu PDF proto, je zřejmé, že příbuzné formáty se kryjí 

s příbuznými formáty formátu PDF, viz kapitola 1.6.6 Příbuzné formáty formátu (s. 227). 

Tabulka 60: Souhrn nejdůležitějších atributů standardů PDF/A-1a PDF/A-2 

 
PDF/A-1 PDF/A-2 PDF/A-3 

PDF/A-1a PDF/A-1b PDF/A-2a PDF/A-2u PDF/A-2b 

sp
ecifikace P

D
F/A

-3
 je sh

o
d
n
á se sp

ecifikací P
D
F/A

-2 

Reprodukovatelnost 
(reproduction) 

vizuální a 
sémantická 
struktura 

vizuální 
struktura 

vizuální 
a sémantická 

struktura 

vizuální struktura 
plus veškerý text 

v kódování Unicode 

vizuální 
struktura 

Verze PDF (PDF version) 1.4 ISO 32000 (PDF 1.7) 

Identifikátor PDF 
(PDF/A identifier) 

druh PDF/A a úroveň shody musí být specifikovány 

Metadata (metadata) 
metadata dokumentu musí být 

kompatibilní s XMP 
metadata dokumentu a objektů musí být kompatibilní s XMP 

Logická struktura 
(logical structure) 

tagování, 
alternativní popis 
obrázků, použitý 

jazyk 

- 

tagování, 
alternativní popis 
obrázků, použitý 

jazyk 

- - 

Šifrování (encryption) není povoleno 

Barvy (colors) identifikace všech barev nezávisle na zařízení pomocí tzv. outputIntentu 

Průhlednost 
(transparency) 

není povolena je povolena 

Kompresní metody 
(compression method) 

LZW není podporován 

JPEG 2000 není podporován JPEG 2000 je podporován 

Fonty 
(fonts) 

všechny fonty (a využité podmnožiny) musí být vloženy 
musí být využívány jedinečné kódy písmen 

každé z písmen musí 
být reprodukovatelné 
pomocí kódování 

Unicode 

- 

každé z písmen musí 
být reprodukovatelné 

pomocí kódování 
Unicode 

- 

Anotace 
(annotations) 

audio a video komentáře nejsou 
povoleny, další textové nebo 

značkovací poznámky definované v 
PDF 1.4 jsou povoleny 

audio a video komentáře nejsou povoleny, další textové 
nebo značkovací poznámky definované v ISO 32000 jsou 

povoleny (vodoznak, kolekce, sbírky) 

Odkazy na externí obsah 
(referenced content) 

odkazované (tj. nevložené) obrázky nebo prvky stránky nejsou povoleny 

Alternativní obrázky 
(alternative images) 

alternativní snímky (např. nižší rozlišení verze) nejsou povoleny 

Skriptování (scripting) Java skripty nejsou povoleny 

Akce (actions) akce pro start audio nebo video záznamu, zasílání nebo resetování e-mailových formulářů nejsou povoleny 

Formuláře (forms) povoleny pouze s omezeními (tj. bez Java skriptů, bez nedovolených akcí) 

Elektronický podpis 
(electronic signature) 

vložené elektronické podpisy jsou 
povoleny, pokud je grafická 
reprezentace kompatibilní se 

specifikací PDF/A a též s PDF 1.4 

vložené elektronické podpisy jsou povoleny, pokud je 
grafická reprezentace kompatibilní se specifikací PDF/A a též 

s ISO 32000 

Otevřené fonty  
(Open Type fonts) 

nejsou povoleny; je nutná konverze na 
Type-1 nebo TrueType 

fonty Open Type, které jsou v souladu s normou 
ISO/IEC 14496-22, jsou povoleny 

Vložené soubory 
(embedded files) 

nejsou povoleny 
jsou povoleny  

(vložené soubory musí být kompatibilní s PDF/A-1 nebo 
PDF/A-2) 

je povoleno 
vkládat 
libovolné 

soubory kromě 
příloh 

definovaných 
v tzv. black listu 

Zdroj: [PDF/A in Healthcare], [ISO 19005-3:2012] 



 

 

234 

1. Vybrané grafické formáty 

1.8 PNG (Portable Network Graphics) 

Stručný přehled vybraných údajů o formátu 

Název PNG (Portable Network Graphics) 
Vývojář PNG Development Group (věnováno W3C) 
MIME image/png 
Rok uvedení 1995 
Typ formátu rastrový 
Kompresní algoritmus ZIP - Deflate s pěti filtry využívající LZ 77 (Lempel-Ziv 77) v kombinaci s Huffmanovým kódováním 
Typ komprese bezeztrátová 

Barevná hloubka 

1 bit - bitonální (bitonal) 
1, 2, 4, 8 bitů - barvová paleta (indexed color) 
8, 16 bitů - odstíny šedé (grayscale) 
24, 32, 48, 64 bitů RGB - barva (color) 

Barevný prostor line art, grayscale, indexed color, RGB 
Průhlednost podporuje (8, 16 bitů na pixel (alfa kanál), 8 bitů pro barvovou paletu) 
Maximální velikost 32bitové pozice (offset) 32767 × 32767 px, limit je 4 GB 
Prokládání podporuje algoritmus Adam7; pro náhled postačí 1/64 objemu dat 

Animace 
nepodporuje, MNG (Multiple-image Network Graphics), APNG (Animated Portable Network 
Graphics) podporuje 

Více obrázků na soubor ne (PNG), ano (MNG a APNG)  
Přípona formátu png (též s velkými písmeny) 
Standard mezinárodní standard ISO/IEC 15948:2004, IETF RFC 2083 
Proprietárnost ne 

Podpora webových prohlížečů151 

Google Chrome - nativní podpora 
Internet Explorer - nativní podpora152 
Mozilla Firefox - nativní podpora 
Safari - nativní podpora 
Opera - nativní podpora 153 

Dokumentace 
http://www.w3.org/TR/PNG/ 
http://www.libpng.org/pub/png/ 

Digitální podpis - 

Poznámky 
ukládá informaci o gama korekci pro správný jas a kontrast nezávisle na použité platformě, 
gamut, bílý bod 

1.8.1 Vznik a vývoj formátu 

Původní název formátu byl PBF (Portable Bitmap Format), ale později byl přejmenován na PNG 

(Portable Network Graphics). Neoficiální verze udává s jistou nadsázkou jiný význam akronymu 

PNG (PNG's Not GIF) [Roelofs, 1995-2013]. Oficiální výslovnost zkratky formátu PNG je [ping], 

ale vžila se také výslovnost [p-n-g]. Formát PNG vznikl jako náhrada za formát GIF, který byl 

od roku 2005 do roku 2006 pod vážným licenčním tlakem vývojářů, viz příloha 1.4 GIF 

(Graphics Interchange Format) (s. 213). Formát PNG se od formátu GIF liší především tím, 

že není zatížen žádnými licenčními podmínkami a disponuje lepším kompresním poměrem 

(10 až 25 %), a tím, že ve své specifikaci nepodporuje možnost animací (tu podporuje až formát 

MNG rozšiřující specifikaci formátu PNG), podporuje jak 8bitovou (PNG-8), tak 24bitovou 

(PNG-24) grafiku. Též podporuje možnost průhlednosti a obsahuje interní gama korekci, 

což zaručuje, že se obrázek zobrazuje na všech platformách stejně. 

  

                                                           
151 Naprostá většina webových prohlížečů podporuje PNG s 1bitovou průhledností, tedy plně nahrazuje formát GIF. 
152

 Internet Explorer má od verze 5.0 nativní podporu alfa kanálu. Internet Explorer pro MS Windows a Unix má od verze 4.0 nativní podporu 
(není dokonalá), ale nemá plnohodnotnou podporu alfa kanálu až do verze 7.0.  
153 Tento prohlížeč plně podporuje alfa kanál a gama korekci. 
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1.8.2 Verze formátu 

Formát PNG existuje ve třech oficiálních verzích, viz tab. 61 (s. 235). 

Tabulka 61: Verze formátu TIFF 

Verze Název Doba uvedení PUID Přípona Poznámky 

1.0 
Portable Network 
Graphics 

1. říjen 
1996 

fmt/11 png  první představená verze formátu PNG 

1.1 
Portable Network 
Graphics 

31. prosinec 
1998 

fmt/12 png  opravy první verze PNG 1.0 

1.2 
Portable Network 
Graphics 

11. srpen 
1999 

fmt/13 png 

 mezinárodním standardem ISO/IEC 15948:2003 od 
10. listopadu 2003 

 ISO/IEC 15948:2004 od 3. března 2004 

1.8.3 Vrstvy obrazu formátu 

Formát PNG nevyužívá žádný druh zónování obsahu. Pro ukládání a kompresi dat využívá 

pouze jednu obrazovou vrstvu. V případě příbuzného komplexního formátu MNG vycházejícího 

ze specifikace formátu PNG, který podporuje postupnou sekvenci snímků (multiple image 

storage), jsou obrázky ukládány v určitém sledu v jednom datovém toku souboru MNG. 

Tento formát je komplexnější a neshoduje se s původní specifikací formátu PNG. 

Z toho důvodu vznikla iniciativa programátorů podílejících se na vývoji prohlížeče Mozilla 

Firefox, jejímž cílem je vytvořit rozšířenou verzi PNG+ podporující animace. 154 

Též PNG Development Group (W3C) se snaží o rozšíření specifikace PNG o animace formou 

mezinárodního standardu. 

1.8.4 Klady a zápory formátu 

Pořadí uvedených kladů a záporů je řazeno abecedně a neodráží míru důležitosti. 

Mezi klady patří: 

 dobrá podpora na úrovni hardwaru i softwaru, 

 existence mezinárodního standardu ISO, 

 nativní podpora webovými prohlížeči, 

 neproprietárnost, 

 podpora 64bitové barevné hloubky, 

 podpora bezeztrátové komprese, 

 podpora bílého bodu, 

 podpora gama korekce155, 

 podpora jednobitové průhlednosti a alfa kanálu, 

 podpora symetrického prokládání156, 

 podpora vkládání metadat157. 

 

 

                                                           
154 Viz blíže https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=18574/, https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=195280/ 
a https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=257197/. 
155 Gama korekce je důležitá především v oblasti korektního zobrazování. Například při přechodu z platformy Mac na platformu kompatibilní s IBM PC 
se obrázek tváří tmavší a naopak obrázek vytvořený na PC se na platformě Mac tváří jako příliš světlý. Tento problém vzniká různou interpretací dat, 
tedy různými hodnotami gama (jasu) u různých systémů. Formát PNG může obsahovat informaci o hodnotě gama a tím je možné tento problém snadno 
kompenzovat.  
156

 Zobrazení náhledu je osmkrát rychlejší než u formátu GIF. 
157 Metadata jsou standardizována, textové komentáře je možné také interně komprimovat. 
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Mezi zápory patří: 

 malá škála nastavení bezeztrátové komprese158, 

 náročnost na výpočetní výkon (oproti formátu GIF), 

 neexistence podpory animací, 

 neexistence podpory barevných prostorů CMYK a CIE XYZ 159, 

 neexistence podpory formátu Exif pro výměnu metadat, 

 neexistence podpory profilů ICC (chybí informace o barevném prostoru a gamutu), 

 neexistence podpory více stran v rámci jednoho souboru, 

 neexistence podpory ztrátové komprese, 

 omezená velikost souborů (32 767 × 32 767 px; limit je 4 GB). 

1.8.5 Využití formátu 

Formát PNG je vhodný k(e): 

 dlouhodobé a krátkodobé archivace dat, 

 ukládání archivních kopií, 

 ukládání počítačem generovaných obrázků s malým počtem barev (loga, nespojitá 

grafika). 

1.8.6 Příbuzné formáty formátu 

Za příbuzné formáty formátu PNG můžeme považovat formáty uvedené v tab. 62 (s. 236). 

Tabulka 62: Příbuzné formáty formátu PNG 

Zkratka Úplný název PUID Přípona Poznámky 

APNG 
Animated Portable 
Network Graphics 

není k 
dispozici 

png, 
apng 

 neoficiální rozšíření formátu PNG 
 oficiální stránky pacifikace formátu APNG: 

https://wiki.mozilla.org/APNG_Specification/ 

GIF 
Graphics Interchange 
Format 

fmt/3, 
fmt/4 

gif  více viz příloha 1.4 GIF (Graphics Interchange Format) (s. 213) 

JNG 
JPEG Network 
Graphics 

není k 
dispozici 

jng 
 oficiální webové stránky, specifikace formátu JNG 1.0: 

http://www.libpng.org/pub/mng/spec/jng.html 

MNG 
Multiple-image 
Network Graphics 

není k 
dispozici 

mng 

 z důvodu nestandardnosti formátu vznikla iniciativa programátorů 
podílejících se na vývoji prohlížeče Mozilla Firefox, jejímž cílem 
je vytvořit rozšířenou verzi PNG+ podporující animace160, též PNG 
Development Group (W3C) se snaží o rozšíření specifikace PNG 
o animace formou mezinárodního standardu, 

 oficiální webové stránky formátu MNG: http://www.libpng.org/pub/mng/ 

PNG 
Portable Network 
Graphics 

není k 
dispozici 

png 

 více viz kapitola 1.8 PNG (Portable Network Graphics) (s. 234) 
 oficiální webové stránky formátu PNG: 

http://www.w3.org/TR/PNG/ 

PNG+ 
Portable Network 
Graphics + Animation 
Support 

není k 
dispozici 

png  rozšířená verze formátu PNG podporující animace 

 

                                                           
158 Některé grafické editory umožňují volbu úrovně komprese. 
159 Z toho důvodu není vhodný na využití v oblasti tisku. Informace o rozlišení se ukládá v části pHYs (pixel/metr), ale velká část grafických softwarů 

obrázek vyhodnocuje jako obrázek s rozlišením 72 PPI. 
160 Viz blíže https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=18574/, https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=195280/ 
a https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=257197/. 
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1.9 DjVu 

Stručný přehled vybraných údajů o formátu 

Název DjVu, někdy též DJVU 
MIME image/vnd.djvu, image/x-iw44, image/x-dejavu 
Vývojář AT & T Labs - Research, později LizardTech, Celartem a Caminova 
Rok uvedení 1998 
Typ formátu rastrový 

Kompresní algoritmus 
je podobný kompresnímu algoritmu bzip2 (Burrows-Wheelerově transformaci a kombinuje 
algoritmy Karp-Miller-Rosenberga a Bentley-Sedgewicka). IW44 (diskrétní vlnková 
transformace), JB2 (JB2-DjVu bitonal), popřípadě JBIG1 a JBIG2, JPEG, JPEG 2000 

Typ komprese ztrátová 

Barevná hloubka 

1 bit - bitonální (bitonal) 
1, 8 bitů - barvová paleta (indexed color) 
8 bitů - odstíny šedé (grayscale) 
24 bitů RGB - barva (color) 

Barevný prostor převod z grayscale a RGB do Y'CbCr (ztrátový) 
Průhlednost nepodporuje 
Maximální velikost neomezena (resp. je omezeno hardwarem) 
Prokládání nepodporuje 
Animace nepodporuje 
Více obrázků na soubor ano (od verze 20) 
Přípona formátu djvu, djv, iw44, iw4 (též s velkými písmeny) 
Standard ne 
Proprietárnost ne (jedná se o tzv. open standard [It may be worth a thousand words...]) 

Podpora webových prohlížečů 

Google Chrome - plugin 
Internet Explorer - plugin 
Mozilla Firefox - plugin 
Safari - nativní podpora 
Opera - plugin 

Dokumentace 

http://www.djvuzone.org/djvu/techpapers/djvuspec/index.html 
http://www.djvuzone.org/techpapers/index.html 
http://cs.wikibooks.org/wiki/DjVu/Anatomie_DjVu_dokumentu/ 
http://djvu.sourceforge.net/doc/man/c44.html 

Digitální podpis nepodporuje 
Poznámky http://www.djvu.org, http://djvu.org/forum/ 

1.9.1 Vznik a vývoj formátu 

Grafický formát DjVu (výslovnost je odvozena z francouzského výrazu „déjà vu“) byl v roce 

1996 vyvinut společností AT & T Labs Research. Později se držiteli licencí staly společnosti 

LizardTech, Celartem a Caminova. V roce 1999 byla představena nová verze tohoto formátu 

podporující více stránek v rámci jednoho souboru a podporu hyperlinků (dříve nazývané 

hot spots) [Davlethanov, 2009]. Formát DjVu byl primárně navržen pro účely ukládání a online 

šíření rastrových (naskenovaných) reprezentací analogových dokumentů obsahující nejen text, 

ale i perokresbu, grafiku a fotografie. V době představení tohoto formátu, tj. v roce 1996 

pro takovýto druh dokumentů neexistoval jiný vhodný formát. Formát PDF se pod záštitou 

společnosti Adobe Systems v té době se zatím formoval. 

Ještě donedávna byl formát DjVu hlavním konkurentem formátu PDF. Stejně jako formát PDF 

může obsahovat vícestránkový dokument s obrázky a textem v rámci jednoho souboru. 

Vývoj formátu DjVu se pro koncového zákazníka projevilo naposledy v roce 2006 zařazením 

podpory bezpečnostních prvků pro dokumenty SDjVu (Secure DjVu). I přes velkou oblíbenost 

formátu DjVu převážně v prostředí internetu se kvůli částečné proprietárnosti, 

nutnosti instalace pluginu a neopatrné licenční politice od tohoto formátu postupně upouští. 

Naproti tomu se formát PDF stal v roce 2008 mezinárodním standardem [ISO 32000-1:2008], 

vznikla i jeho archivní podoba PDF/A-1. [ISO 19005-1:2005] a nově též PDF/A2 

[ISO 19005-2:2011]. Jak technicky, tak uživatelsky má v současné době formát PDF nad 

formátem DjVu značný náskok [Davlethanov, 2009]. 
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Specifikace formátu DjVu umožňuje zpracování jednostránkových nebo vícestránkových 

naskenovaných dokumentů barevně v odstínech šedi nebo černobíle a zpracování obrázků 

a fotografií ve vysokém rozlišení. Proto při generování souborů DjVu mohou být využívána 

tři základní kompresní nastavení, a to DjVu Photo, DjVu Layered a DjVu Text. 

DjVuPhoto (někdy též IW44) umožňuje uložení obrazové informace do jedné vrstvy, v rámci 

které je možná uživatelská volba z několika kompresních algoritmů (JPEG, IW44, JPEG 2000). 

Velikosti výsledných souborů při použití vlnkové transformace jsou typicky poloviční 

než při využití formátu JPEG při stejné obrazové kvalitě [AT & T, 1998-1993]. 

V případě kompresního nastavení DjVuLayered se obrazová informace ukládá do více vrstev 

za použití technologie MRC (mixed raster content). Data jsou rozvrstvena do dvou a více 

vrstev, přičemž na každou vrstvu může být uplatněn jiný mechanismus a druh komprese 

opětovně volený uživatelem, viz kapitola 1.9.3 Vrstvy obrazu formátu (s. 240). 

Velikosti výsledných souborů jsou typicky pětkrát až desetkrát menší než při využití formátu 

JPEG, a to při stejné obrazové kvalitě a stejném obrazovém rozlišení [AT & T, 1998-1993]. 

Nastavení DjVuText (někdy též JB2) umožňuje uložení černobílého textu, popřípadě čárové 

grafiky s omezeným počtem barev. Velikosti výsledných souborů jsou typicky třikrát 

až desetkrát menší než u formátů TIFF nebo PDF a při využití bezeztrátové komprese 

o polovinu menší než u kompresního algoritmu FaxGroup 4 [AT & T, 1998-1993]. 

Již od svého představení byla účinnost vlnkové komprese IW44, která je ve formátu využívána 

na kompresi barevných složek, porovnávána s vývojově starší kosinovou transformací, 

která je využita ke kompresi ve formátu JPEG. Výsledky byly díky použití jiných kompresních 

algoritmů a především techniky zónování a segmentace v době testování formátu DjVu 

ohromující [DjVuPhoto vs JPEG]. 

Formát DjVu, konkrétně kompresní nastavení DjVuLayered využívá stejně jako formát PDF 

faktu, že u klasického dokumentu „barevná složka“, která je nositelem informace, 

např. textové, zabírá z celkové plochy dokumentů pouze pár procent. Pokud se tato složka, 

tzv. popředí, úspěšně oddělí za pomoci tzv. masky od pozadí, je možné na každou z těchto 

vrstev uplatnit jiné kompresní metody s jiným kompresním poměrem, popřípadě snížit 

rozlišení či počet barev. 

Výchozí kompresní algoritmus pro DjVu vyšel (podobně jako formát bzip2) 

z Burrows-Wheelerovy transformace v kombinaci s algoritmy Karp-Miller-Rosenberga 

a Bently-Sedgewicka. Spolu s dalšími technikami se využívá pro kompresi barevných vrstev 

u formátu JB2 a při kompresi vrstev, které nesou textovou informaci [Kapica, 2010]. 
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1.9.2 Verze formátu 

Za nejdůležitější verze formátu DjVu lze považovat verze od 16 až 26 DjVu a dále verzi 

27 SDjVu (někdy též DjVu Secure), viz tab. 63 (s. 239). 

Tabulka 63: Verze formátu DjVu 

Verze Název 
Doba 

uvedení 
PUID Přípona Poznámky 

1 až 15 DjVu 

1996 
1999 

fmt/255 
djvu, djv, 
iw44, iw4 

 vývojové verze 1 až 15 společnosti AT & T Labs, které předcházely prodeji 
formátu společností LizardTech 

16 DjVu fmt/255 
djvu, djv, 
iw44, iw4 

 první beta verze aplikace DjVu Shop ukládala soubory DjVu ve verzi 16 
 druhá beta verze DjVu Shop 2.0 ukládala soubory DjVu ve verzi 17 
 distribuční balík nástrojů nazývaný DjVu Shop neobsahoval GUI a bylo možné 
využívat pouze příkazovou řádku (jakákoli volba byla určována na základě 
znalosti kompresních mechanismů a nebyla tedy možná vizuální kontrola) 

 podpora jednostránkových dokumentů 
 v roce 1999 odkoupila veškerá práva a licence od společnosti AT & T 
společnost LizardTech 

17 DjVu fmt/255 
djvu, djv, 
iw44, iw4 

18 DjVu fmt/255 
djvu, djv, 
iw44, iw4 

 první komerčně distribuovaná verze aplikace DjVu Shop 2.0.2, která 
ukládala soubory DjVu ve verzi 18 

 představení vylepšené verze DjVu Shop profi eliminující opakované 
vkládání velkého množství parametrů při vytváření souborů DjVu 

 představení přednastavených profilů pro různé úrovně a kvality komprese 
 podpora jednostránkových dokumentů 

19 DjVu fmt/255 
djvu, djv, 
iw44, iw4 

20 DjVu 
duben 
1999 

fmt/255 
djvu, djv, 
iw44, iw4 

 představení oficiální třetí verze formátu DjVu 
 podpora vícestránkového dokumentu (multipage format) 

21 DjVu 
říjen 
1999 

fmt/255 
djvu, djv, 
iw44, iw4 

 vylepšené nepřímé ukládání formátu 
 podpora pro prohledatelné textové vrstvy 

22 DjVu 
 

duben 
2001 

fmt/255 
djvu, djv, 
iw44, iw4 

 podpora změny orientace stránek v prohlížeči, a to fyzicky nebo pouze virtuálně 
 implementace komprese JB2 pro kompresi konstantních barev (tento 
krok dále zvýšil kompresní poměr) 

 představení nástroje pro publikování souborů DjVu Document Express 
verze 3.5 a 3.5.4, který ukládal soubory DjVu do verze 22, 23 a od verze 
3.6 (implementující nová rozšíření formátu) do verze 24 

23 DjVu 
červenec 

2002 
fmt/255 

djvu, djv, 
iw44, iw4 

 přidání „CID chunk“ (v dokumentaci není uveden důvod přidání této 
funkce, tato funkce není již podporována) 

24 DjVu 
únor 
2003 

fmt/255 
djvu, djv, 
iw44, iw4 

 přidání „LTAnno chunk“ - editace poznámek byly přidány pomocí anotace 
LEADTOOLS SDK (nebylo to dobré rozhodnutí, protože LEADTOOLS 
poznámky byly psány přímo do adresáře systému Windows (tato funkce 
není již podporována) 

 od verze 3.5 nástroje Document Express mělo OCR omezení pouze na latinku 

25 DjVu 
květen 
2003 

fmt/255 
djvu, djv, 
iw44, iw4 

 přidán „NAVM chunk“ - podpora záložek DjVu (outlines) a přidání vodoznaku 
 verze 4.1.0 umožnila nově poznámky (bitmapa, čára, geometrické 
obrazce, polygon, uchycená poznámka na místě a představení záložek) 

 verze 5.0 odstranila možnost poznámek z důvodů zpomalování 
a zvyšování velikosti souborů (tato funkce není již podporována) 

26 DjVu 
duben 
2005 

fmt/255 
djvu, djv, 
iw44, iw4 

 přidána textová anotace (text annotation) a anotace pod čarou (line 
annotations) 

 možnost editování záložek, rozšířené možnosti hyperlinků 
 anotace byly podporovány pouze editorem DjVu 6.0 (v případě, že soubor 
DjVu je uložen s novým rozšířením, je soubor uložen jako verze 26; 
v opačném případě je uložen jako verze 25) 

27 
DjVu a 
SDjVu 

1. červenec 
2006 

fmt/255 a 
fmt/318 

djvu, djv, 
iw44, iw4 

 přidána podpora pro zabezpečené DjVu nazývané SDjVu (též DjVu Secure) 
 tato změna však nebyla zanesena do specifikace formátu souboru, je 

tedy možné, že společnost LizardTech přidala nové funkce, 
ale neupgradovala verzi 

- 
DjVu a 
SDjVu 

2007 až 2010 
fmt/255 a 
fmt/318 

djvu, djv, 
iw44, iw4 

 japonská společnost Celartem odkoupila veškerá práva od společnosti 
LizardTech (od té doby LizadrTech soustředí pouze na své produkty 
postavené na technologii MrSID) 

 nová verze Express Enterprise Edition 7.0 byl již představena pod 
vedením společnosti Celartem 

 další vývoj produktu nástrojů Document Express převzala dceřiná 
společnost Caminova, která v roce 2009 představila novou verzi produktu 
Document Express Editor 6.5 a o rok později v roce 2010 představila 
novou verzi aplikace Document Express 7.5 Enterprise 

Zdroj: [Kapica, 2010] 
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1.9.3 Vrstvy obrazu formátu 

Celkově se grafický formát DjVu, konkrétně DjVuLayered, vyznačuje velmi vysokým stupněm 

komprese. Je to způsobeno již zmíněným rozvrstvením dokumentu pomocí technologie MRC, 

do vrstev, tzv. DjVuLayered (vrstvený DjVu dokument). Vrstvy se rozdělují na vrstvu popředí, 

vrstvu masky, vrstvu pozadí a popřípadě sdílenou vrstvu a vrstvu se skrytým textem, popřípadě 

více vrstev a s možností různého rozlišení pro různé vrstvy. S velmi vysokým kompresním 

poměrem je spjata i možnost využít pouze ztrátovou kompresi. 

Při vzniku souboru DjVu se využívá inteligentní zónovací algoritmus, který umožňuje analýzu 

a segmentaci obrazového dokumentu do vrstev podle obsahu, viz obr. 121 (s. 241). 

1.9.3.1 Kódování obsahu do vrstev 

Kódování vždy předchází kvantování a segmentace obrazu. Kvantování spočívá v konverzi 

z plných barev na černobílou škálu barev a detekci textu pevným nebo adaptivním 

prahováním. Segmentace je rozdělení obrazu do textových a obrazových regionů. 

Segmentační algoritmus je klíčovým krokem postupu. DjVu využívá algoritmu, který provádí 

klasifikaci po pravidelných blocích pixelů. Pomocí analýzy a segmentace obrazu dokumentu 

se obraz rozdělí do tří a více vrstev. Mezi tyto vrstvy patří vrstva popředí, vrstva masky, vrstva 

sdílená, vrstva pozadí a vrstva textová. 

Vrstva popředí (foreground layer) označená FGjz obsahuje informaci o barvě ploch masky 

textu a nespojité grafiky. Pro kompresi vrstvy popředí je možné zvolit z několika kompresních 

algoritmů: 

 algoritmus JB2 pro barvovou paletu (vrstva s označením FGbz), 

 diskrétní vlnkovou transformaci IW44 (vrstva s označením FG44), 

 diskrétní vlnkovou transformaci (DWT) JPEG 2000 (vrstva s označením FG2k), 

 diskrétní kosinovou transformaci (DCT) JPEG (vrstva s označením FGjp). 

Z důvodu další úspory místa je možné snížit rozlišení. 

Vrstva masky (mask layer) označená Sjbz obsahuje informaci o hranách textu a nespojité 

grafiky. Pro bitonální kompresi vrstvy masky je vždy využíván algoritmus JB2. 

Z důvodu zachování hran přechodů pro co nejlepší čitelnosti se vždy rozlišení ponechává 

(doporučené minimální rozlišení je 300 DPI). 

Vrstva sdílená (shared layer) označená Djbz obsahuje set komprimovaných vzorků (shapes), 

které se opakují na stránkách daného dokumentu. Tato vrstva vzniká pouze, pokud tyto 

opakující se části v dokumentu skutečně existují. Za tohoto předpokladu se do vrstvy masky 

Sjbz ukládají pouze části obrazu, které se ve sdílené vrstvě Djbz nevyskytují. Pro bitonální 

kompresi sdílené vrstvy je vždy využíván algoritmus JB2. 

Rozlišení se ponechává z důvodu zachování hran přechodů (doporučené minimální rozlišení 

je 300 DPI). 

Vrstva pozadí (background layer) označená BG může obsahovat několik vrstev pozadí, 

např. homogenní plocha s odfiltrovaným popředím či další části pozadí, popřípadě obrázky 

v plných barvách (fotografie). Tyto vrstvy se vždy renderují jako celek. Pro kompresi vrstvy 

pozadí je možné zvolit z několika kompresních algoritmů: 

 diskrétní vlnkovou transformaci IW44 (vrstva s označením BG44), 

 diskrétní vlnkovou transformaci (DWT) JPEG 2000 (vrstva s označením BG2k), 

 diskrétní kosinovou transformaci (DCT) JPEG (vrstva s označením BGjp). 

Z důvodu další úspory místa je možné snížit rozlišení. 
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Skrytá textová vrstva (hidden text layer) označená TXTa nebo též TXTz je možné vložit 

při vytváření souboru DjVu. Textová vrstva může obsahovat opticky rozpoznaný text (OCR) 

daného dokumentu nebo zcela jiný text. Vrstva s označením TXTa nebo TXTz využívá TXT 

(Unicode). 

1.9.3.2 Dekódování obsahu 

Každá z vrstev je dekódována odděleně a následně jsou vrstvy spojeny v procesu renderování 

v jeden zobrazitelný celek. Takto vzniklý dokument je možné zobrazit v aplikacích 

podporujících formát DjVu nebo jej překonvertovat do jiného formátu. 

 

Obrázek 121: Znázornění principu komprese do formátu DjVu 
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1.9.4 Klady a zápory formátu 

Pořadí uvedených kladů a záporů je řazeno abecedně a neodráží míru důležitosti. 

Mezi klady patří: 

 neomezená velikost vstupních dat (resp. velikost je omezená hardwarem),  

 podpora DRM161, 

 podpora více stran v rámci jednoho souboru, 

 rychlá dekomprese162, 

 velmi účinný způsob komprese163. 

Mezi zápory patří: 

 fixní rozlišení dokumentu164,  

 neexistence nativní podpory webovými prohlížeči, 

 neexistence podpory animací, 

 neexistence podpory bezeztrátové komprese, 

 neexistence podpory formátu Exif pro výměnu metadat, 

 neexistence podpory profilů ICC pro správu barev, 

 neexistence podpory průhlednosti, 

 neexistence standardu, 

 nemožnost editovat obsah bez použití specializovaného softwaru165, 

 nevhodnost pro dlouhodobé ukládání166, 

 nevhodnost pro zpřístupnění167, 

 nutnost využívání specializovaných softwarů nebo pluginů pro zobrazení, 

 omezená barevná hloubka (24 bitů RGB), 

 specifikace bez správy168. 

1.9.5 Využití formátu 

Formát DjVu je vhodný k(e): 

 krátkodobá archivace dat (není-li požadována ztrátová komprese), 

 ukládání a šíření vícestránkové dokumentace, manuálů, elektronických knih atd., 

 zpřístupnění dat na dálku. 

  

                                                           
161 DRM je podporován ve formátu SDjVu. Konkrétně je možné například zakázat otevření souboru po datu vypršení licence, tisk či uložení dokumentu. 
162 Renderování obsahu dokumentu je velmi rychlé díky pokročilému načítání do vyrovnávací paměti (cache).  
163 Velmi účinný způsob komprese dosahuje malých souborů při zachování čitelnosti textu a hran nespojité grafiky.  
164

 Obsah dokumentu není možné bez viditelné ztráty kvality zvětšovat nad předem zvolené rozlišení.  
165 Tato vlastnost může být považována i za výhodu. 
166 Důvodem jsou proprietárnost formátu a nedostatečná podpora držitele práv a licencí k formátu. 
167 Formát DjVu byl a stále je běžně využíván pro zpřístupňování dokumentů, a to díky své schopnosti snížit velikosti souboru, při zachování čitelnosti a ostrosti 

hran grafiky. Pro práci se soubory v tomto formátu je však zapotřebí specializovaný software. Proto není formát vhodný ke zpřístupnění dat na dálku. 
168 Společnost Caminova, současný držitel práv a licencí formátu, formát již aktivně nevyvíjí.  
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1.9.6 Příbuzné formáty formátu 

Za příbuzné formáty formátu DjVu můžeme považovat formáty uvedené v tab. 64 (s. 243). 

Tabulka 64: Příbuzné formáty formátu DjVu 

Zkratka Úplný název PUID Přípona Poznámky 

DP 
Common 
Ground Digital 
Paper 

není k 
dispozici 

dp 

 formát již není podporován 
 více na Roger's Embedded Microcontrollers Home Page: 

http://www.rasmicro.com/S_Records/index.htm [Schaefer, 2009] 

Envoy Envoy  evy 

 vytvořen v roce 1993 korporací WordPerfect 
 vytvořen jako konkurence formátu PDF 
 proprietární formát 

EPS 
Encapsulated 
PostScript 

fmt/122, 
fmt/123, 
fmt/124 

eps, 
epsf, 
epsi 

 metaformát umožňující sloučení textu, vektorové a rastrové 
grafiky v rámci jednoho datového toku souboru 

 programovací jazyk (formát) určený ke grafickému popisu 
tisknutých dokumentů 

 formát je nezávislý na zařízení 

JPEG 2000 
Joint 
Photographic 
Experts Group 

x-fmt/392, 
fmt/151, 
fmt/463 

jp2, 
jpx, jpf, 

jpm 

 více viz příloha 1.12 JPEG 2000 (Joint Photographic Experts 
Group) (s. 250) 

 oficiální webové stránky: http://www.jpeg.org/jpeg2000/index.html 

LDF LuraDocument fmt/463 ldf, jpm 
 formát využívající stejný kompresní algoritmus jako formát JBIG 
 jedná se o proprietární formát společnosti LuraTech 

MrSID 

Multi 
Resolution 
Seamless 
Image 
Database 

fmt/392 sid 

 formát vyvinutý a patentovaný společností LizardTech pro 
kódování georeferencované rastrové grafiky 

 formát MrSID vznikl na základě výzkumu v Los Alamos National 
Laboratory (LANL) 

PS PostScript 

fmt/91, 
fmt/406, 
fmt/407, 
fmt/408, 
fmt/501 

ps 

 programovací jazyk (formát) vyvinutý v roce 1985 firmou Adobe 
Systems 

 programovací jazyk (formát) určený ke grafickému popisu 
tisknutých dokumentů 

 formát je nezávislý na zařízení 

- 
Farallon 
Replica 

není k 
dispozici 

- 

 vytvořený společností Farallon Computing Inc., která se v roce 
1993 sloučila se společností Macintosh 

 od roku 1993 je formát podporovaný na platformě Mac 
 formát není již podporován 
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1.10 PSD (Photoshop Document) 

Stručný přehled vybraných údajů o formátu 

Název PSD (Photoshop Document) 

MIME 
image/vnd.adobe.photoshop, image/photoshop, image/x-photoshop, image/psd, 
application/photoshop, application/psd, zz-application/zz-winassoc-psd 

Vývojář Adobe Systems Incorporated 
Rok uvedení 1999 (rok uvedení první verze softwaru Adobe Photoshop 1.0, verze pouze pro Mac) 
Typ formátu rastrový/vektorový 
Kompresní algoritmus žádný, RLE (run-length encoding) 
Typ komprese bezeztrátová 

Barevná hloubka 

1 bit - bitonální (bitonal) 
1, 2, 4, 8 bitů - barvová paleta (indexed color) 
8, 16 bitů - odstíny šedé (grayscale) 
24, 32, 48, 64 bitů RGB - barva (color) 

Barevný prostor grayscale, duotone, indexed color, RGB, CMYK, Lab color, multichannel 
Průhlednost podporuje (8, 16 bitů na pixel (alfa kanál)) 

Maximální velikost 
PSD: 15 bitů na šířku a výšku (30 000 × 30 000 px) 
PSB: 300 000 × 300 000 px 

Prokládání nepodporuje 
Více obrázků na soubor podporuje více obrázků a entit v rámci jednoho souboru, ale ne více stran na soubor 
Animace podporuje 
Přípona formátu psd, psb, pdb, pdd (též s velkými písmeny) 
Standard ne (proprietární formát) 
Proprietárnost ano (vlastněný společností Adobe Systems Incorporated) 

Podpora webových prohlížečů 

Google Chrome - nepodporuje 
Internet Explorer - nepodporuje 
Mozilla Firefox - nepodporuje 
Safari - nepodporuje 
Opera - nepodporuje 

Dokumentace http://www.adobe.com/devnet-apps/photoshop/fileformatashtml/ 
Poznámky umožňuje uložení takřka všech funkcí programu Adobe Photoshop 

1.10.1 Vznik a vývoj formátu 

Formát PSD je bezeztrátový komplexní formát, který je schopen ukládat jak vektorové, 

tak rastrové reprezentace společně s animacemi. Svými možnostmi značně překračuje 

možnosti běžných a v této práci představených grafických formátů. Je to především z toho 

důvodu, že formát PSD je od svého zrodu koncipován jako proprietární formát pro prostředí 

grafického editoru Adobe Photoshop. Proto mohla společnost Adobe Systems Incorporated 

úspěšně implementovat veškeré funkce podporované vlastním grafickým editorem 

Adobe Photoshop a dalšími svými produkty dnes velmi širokého portfolia, které zahrnuje 

mj. aplikace Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro či After Effects na výrobu profesionálních 

DVD (aplikace umožňují nelineární editaci, podporu speciálních efektů, např. pozadí či textur 

pro film, televizi i webové stránky. V rámci jednoho souboru je možné ukládat jednotlivé vrstvy 

s maskami, efekty prolnutí, veškeré další efekty, kanály, popřípadě cesty. Podporuje celou řadu 

barevných prostorů (color spaces), profily ICC, míchané plošné barvy využívané 

pro profesionální tisk (spot colors), vektorové cesty pro ohraničení 2D vrstev (vector paths), 

průhlednost, vkládání vektorového textu, halftone v jiných barvách (Duotone) atd. 
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1.10.2 Verze formátu 

S každou novou verzí produktu Adobe Photoshop společnost Adobe Systems Incorporated 

doplňuje specifikaci svého formátu PSD, viz tab. 65 (s. 245). 

Tabulka 65: Verze formátu PSD 

Verze Název 
Doba 

uvedení 
PUID Přípona Poznámky 

1.0 PSD (Photoshop Document) 
únor 
1990 

x-sfw/216 psd 
 první představená verze formátu PSD 
 nativní formát pro Adobe Photoshop 1.0 

2.0 PSD (Photoshop Document) 
červen 
1991 

není k 
dispozici 

psd  nativní formát pro Adobe Photoshop 2.0 

2.5 PSD (Photoshop Document) 
listopad 

1992 
x-sfw/214 psd  nativní formát pro Adobe Photoshop 2.5 LE 

3.0 PSD (Photoshop Document) 
září 

1994 
x-sfw/215 psd  nativní formát pro Adobe Photoshop 3.0 

3.0.1 PSD (Photoshop Document) - x-sfw/56 psd  nativní formát pro Adobe Photoshop 3.0.1 

4.0 PSD (Photoshop Document) 
listopad 

1996 
x-sfw/212 psd  nativní formát pro Adobe Photoshop 4.0 

5.0 PSD (Photoshop Document) 
květen 
1998 

x-sfw/213 psd  nativní formát pro Adobe Photoshop 5.0 

5.5 PSD (Photoshop Document) 
únor 
1999 

x-sfw/47 psd 
 nativní formát pro Adobe Photoshop 5.5 
 uvedeno s Image Ready 

6.0 PSD (Photoshop Document) 
30. srpen 

2012 
x-sfw/217 psd 

 nativní formát pro Adobe Photoshop 6.0 
 uvedeno s Image Ready 3.0 

7.0 PSD (Photoshop Document) 
březen 
2002 

x-sfw/70 psd  nativní formát pro Adobe Photoshop 7.0 

7.0.1 PSD (Photoshop Document) 
srpen 
2002 

není k 
dispozici 

psd 
 nativní formát pro Adobe Photoshop 7.0.1 
 podpora dokumentů s rozlišením 300 000 pixelů 

8.0 PSD (Photoshop Document) 
říjen 
2003 

není k 
dispozici 

psd 
 nativní formát pro Adobe Photoshop 8.01 
 nové označení CS 

9.0 PSD (Photoshop Document) 
duben 
2005 

není k 
dispozici 

psd 
 nativní formát pro Adobe Photoshop 9.0 
 nové označení CS2 

10.0 PSD (Photoshop Document) 
16. duben 

2007 
není k 

dispozici 
psd 

 nativní formát pro Adobe Photoshop 10.0 
 nové označení CS3 Extended 

11.0 PSD (Photoshop Document) 
15. říjen 

2008 
není k 

dispozici 
psd 

 nativní formát pro Adobe Photoshop 11.0 
 nové označení CS4 Extended 

12.0 PSD (Photoshop Document) 
30. duben 

2010 
není k 

dispozici 
psd 

 nativní formát pro Adobe Photoshop 12.0 
 nové označení CS5 Extended 

12.1 PSD (Photoshop Document) 
3. květen 

2011 
není k 

dispozici 
psd 

 nativní formát pro Adobe Photoshop 12.1 
 nové označení CS5.1 Extended 

13.0 PSD (Photoshop Document) 
7. květen 

2012 
není k 

dispozici 
psd 

 nativní formát pro Adobe Photoshop 13.0 
 nové označení CS6 Extended 

1.10.3 Vrstvy obrazu formátu 

Formát PSD je komplexní formát, do kterého je možné ukládat jak rastrové, tak vektorové 

reprezentace v různých vrstvách společně s dalšími atributy, viz předchozí text. 

Hlavním nástrojem pro tento formát je Adobe Photoshop od společnosti Adobe Systems 

Incorporated, který je zaměřen především na profesionální využití. Z tohoto důvodu je kladen 

velký důraz na kvalitu, zpracování a bezeztrátové ukládání vzniklých dat a atributů. 

Na velikost výsledných souborů není kladen tak velký důraz. Na veškeré vrstvy, 

které se ukládají v rámci jednoho souboru, je využita žádná nebo bezeztrátová komprese RLE 

(run-length encoding), která sice nedosahuje velkých kompresních poměrů, ale díky své 

jednoduchosti je snadno implementovatelná a procesně rychlá. 
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1.10.4 Klady a zápory formátu 

Pořadí uvedených kladů a záporů je řazeno abecedně a neodráží míru důležitosti. 

Mezi klady patří: 

 dobrá podpora výrobce, 

 možnost ukládání tzv. ořezové cesty, 

 nefixní rozlišení dokumentu169, 

 podpora 64bitové barevné hloubky, 

 podpora animací, 

 podpora bezeztrátové komprese, 

 podpora profilů ICC pro správu barev, 

 podpora průhlednosti (alfa kanál), 

 podpora rozměrově velkých souborů170. 

Mezi zápory patří: 

 neexistence nativní podpory webovými prohlížeči, 

 neexistence podpory ztrátové komprese, 

 neexistence standardu, 

 nemožnost editovat obsah bez použití specializovaného softwaru171, 

 nevhodnost pro dlouhodobé ukládání172, 

 nevhodnost pro zpřístupnění, 

 nutnost využívání specializovaných softwarů nebo pluginů pro zobrazení, 

 omezená velikost souborů (15 bitů, resp. 30 000 × 30 000 px)173, 

 značná velikost výsledných souborů174. 

1.10.5 Využití formátu 

Formát PSD je vhodný k ukládání digitálních dat vzniklých v prostředí produktů společnosti 

Adobe Systems Incorporated. Sloužící převážně jako pracovní formát pro ukládání grafický dat 

v procesu profesionální výroby. Z formátu PSD je možné vyexportovat grafickou reprezentaci 

do libovolného grafického formátu. 

1.10.6 Příbuzné formáty formátu 

Za příbuzný formát můžeme považovat pouze formát PSB, viz tab. 66 (s. 246). 

Tabulka 66: Příbuzné formáty formátu PSD 

Zkratka Úplný název PUID Přípona Poznámky 

PSB 

Photoshop Big 
(large 
document) 
format 

není k 
dispozici psb 

 formát je odvozen z formátu PSD, který má fyzické omezení 
velikosti uloženého souboru na 15 bitů na šířku a výšku, 
tedy 30 000 × 30 000 px 

 podpora ukládání souborů do velikosti 300 000 × 300 000 px 
 umožňuje ukládání souborů větších než 2 GB 

                                                           
169 Vektorový obsah dokumentu je možné zvětšovat a zmenšovat bez viditelné ztráty kvality. 
170

 Formát PSD umožňuje ukládat 15 bitů (30 000 × 30 000 px) a formát PSB 300 000 × 300 000 px. 
171 Tato vlastnost může být považována i za výhodu. 
172 Z důvodu neustálého vývoje a proprietárnosti není formát vhodný pro dlouhodobou archivaci. Neustálý vývoj produktů a formátů může mít 

za následek zpětnou nekompatibilitu a rychlé zastarávání produktů a formátů. 
173

 Toto omezení rozšiřuje formát PSB, který umožňuje ukládat obrazová data o maximální velikosti 300 000 × 300 000 px. 
174 Důvodem je využívání bezeztrátového kompresního algoritmu RLE. 
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1.11 JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) 

Stručný přehled vybraných údajů o formátu 

Vývojář JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) 
MIME - 

Rok uvedení 
JBIG1: (1993) 
JBIG2: (2000) 

Typ formátu rastrový 

Kompresní algoritmus 
QM-coder (Q-coder - aritmetické kódování patentované společností IBM a část patentovanou 
společností Mitsubishi) 

Typ komprese 
bezeztrátová (JBIG1) 
ztrátová/bezeztrátová (JBIG2) 

Barevná hloubka 
1 bit - bitonální (bitonal) 
odstíny šedé (grayscale) 
barva (limitovaná počtem bitů na pixel) 

Barevný prostor - 
Průhlednost není podporováno 
Maximální velikost - 
Prokládání není podporováno 
Animace není podporováno 
Více obrázků na soubor ano (JBIG2) 
Přípona formátu jbg, jbig (též s velkými písmeny) 

Standard 
JBIG1: mezinárodní standard ISO/IEC 11544:1993 a doporučení ITU-T T.82 
JBIG2: mezinárodní standard ISO/IEC 14492:2001 a doporučení ITU-T T.88 

Proprietárnost 
JBIG1: ano (do 4. dubna 2012 v USA) 
JBIG2: ne (společnosti patenty uvolnily) 

Podpora webových prohlížečů 

Google Chrome - nepodporuje 
Internet Explorer - nepodporuje 
Mozilla Firefox - nepodporuje 
Safari - nepodporuje 
Opera - nepodporuje 

Dokumentace 

JBIG1: http://www.jpeg.org/jbig/ 
JBIG2: http://www.jpeg.org/jbig/jbigpt2.html 
http://jbig2.com/ 
http://www.faqs.org/faqs/compression-faq/part2/section-5.html 

Poznámky - 

1.11.1 Vznik a vývoj formátu 

Za vytvořením formátu JBIG (později nazvaného JBIG1) stojí expertní skupina ISO, IEC a CCITT 

(JTC1/SC2/WG9 a SGVIII). Formát byl původně vytvořen pro účely progresivního 

bezeztrátového komprimování bitonálních (bi-level) obrázků, konkrétně pro použití ve faxech, 

ale je ho možné využít i pro obrázky s odstíny šedí (grayscale). Vznikl za účelem náhrady 

starších algoritmů. JBIG1 využívá tzv. vícenásobné aritmetické kódování. Progresivní metoda 

spočívá v tom, že se data ukládají do několika vrstev s narůstajícím rozlišením. Následně se pak 

při dekompresi zobrazuje obsah postupně. Hned z počátku je viditelný dekomprimovaný obsah 

v malém rozlišení, které se postupně donačítá a tím se doplňují veškeré obrazové detaily. 

Ve většině případů předčí algoritmus JBIG1 dříve vyvinutý kompresní algoritmus FaxGroup 4 

o 20 až 50 % a až o 80 % algoritmus CCITT FAX G3. 

Formát JBIG2 je nástupcem formátu JBIG1 a byl také původně vytvořen pro účely 

progresivního bezeztrátového i ztrátového komprimování bitonálních (bi-level) obrázků. 

Obsahuje kompresní metody vhodné jak pro text, tak pro polotónovou grafiku 

[JBIG2 Development]. Kodér nejdříve ozónuje stránku s textem a grafikou a rozdělí stránku 

na regiony. Ty pak komprimuje v závislosti na obsahu. Komprimované soubory formátu JBIG2 

jsou dvakrát až čtyřikrát menší než u formátu JBIG1 [JBIG2 Development, 2007] 

a nebo dokonce pětkrát až patnáctkrát  menší než u algoritmu FaxGroup 4 [JBIG2.com]. 

Formát JBIG2 podporuje jak ztrátovou, tak bezeztrátovou kompresi, viz příloha 2.11 Příklad 

porovnání bezeztrátové a ztrátové (s. 285). Nástroje pro samostatnou práci s formáty JBIG1 
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a JBIG2 existují většinou ve formě jednoduchých (experimentálních) aplikací. Formáty JBIG1 

a JBIG2 jsou úspěšně využívány v rámci jiných souborových formátů (PDF, JPEG 2000, DjVu, 

TIFF atd.) jako doplňkový algoritmus pro kompresi masky, textu nebo nespojité grafiky v těchto 

obrazových kontejnerech. 

1.11.2 Verze formátu 

Formát JBIG existuje ve dvou oficiálních verzích, viz tab. 67 (s. 248). 

Tabulka 67: Verze formátu JBIG 

Verze Název 
Doba 

uvedení 
PUID Přípona Poznámky 

JBIG1 
JBIG1 (Joint Bi-level 
Image Experts Group) 

1993 
není k 

dispozici 
jbg, jbig 

 určený pro kompresi černobílých (grayscale) a barevných 
(color) obrázků s limitovaným počtem bitů na pixel 

 využití pro text, faxovou grafiku, pérovky apod. 
 ISO/IEC 11544 a doporučení ITU-T T.82 

JBIG2 
JBIG2 (Joint Bi-level 
Image Experts Group) 

2000 
není k 

dispozici 
jbg, jbig 

 určený pro kompresi černobílých (grayscale) a barevných 
(color) obrázků s limitovaným počtem bitů na pixel 

 využití pro text, faxovou grafiku, pérovky, grafiku, loga apod. 
 ISO/IEC 14492 a doporučení ITU-T T.88 

1.11.3 Vrstvy obrazu formátu 

Formát JBIG nevyužívá žádný druh zónování obsahu, pro ukládání a kompresi dat využívá 

pouze jednu obrazovou vrstvu. 

1.11.4 Klady a zápory formátu 

Pořadí uvedených kladů a záporů je řazeno abecedně a neodráží míru důležitosti. 

Mezi klady patří: 

 existence mezinárodního standardu ISO (JBIG2), 
 implementovatelnost do formátu TIFF175, 
 neproprietárnost176, 
 podpora bezeztrátové i ztrátové komprese, 
 podpora jednobitové i vícebitové grafiky (JBIG2)177, 
 podpora více stran v rámci jednoho souboru (JBIG2), 
 rychlá komprese a dekomprese, 
 rychlá komprese a dekomprese178, 
 velmi účinný způsob komprese (JBIG1)179, 
 velmi účinný způsob komprese (JBIG2)180. 

Mezi zápory patří: 

 neexistence nativní podpory webovými prohlížeči (JBIG1, JBIG2), 
 neexistence podpory animací, 
 neexistence podpory formátu Exif pro výměnu metadat, 
 neexistence podpory profilů ICC pro správu barev, 
 neexistence podpory průhlednosti, 
 neexistence podpory ztrátové komprese (JBIG1), 

                                                           
175 Formát JBIG2 byl navržen tak, aby implementace do formátu TIFF byla bezproblémová a jednoduchá.  
176

 Formát JBIG1 je neproprietární od 4. dubna 2012 (v USA). Formát JBIG2 je také neproprietární (společnosti, které byly držiteli patentů, jej již uvolnily k volnému použití). 
177 Formát JBIG2 podporuje jednobitovou grafiku, odstíny šedi a barevnou grafiku. Je využitelný pro barevné obrázky s limitovaným počtem bitů na pixel. 
178 Formát JBIG2 využívá velmi rychlou dekompresi (přes 1 gigapixel za sekundu) a kompresi. Formát JBIG2 umožňuje velmi rychlé zobrazení a tisk. 
179 Algoritmus použitý ve formátu JBIG1 ve většině případů dosahuje o 20 až 80 % menších velikostí než algoritmus použitý ve formátu FaxGroup 4. 
180

 Algoritmus použitý ve formátu JBIG2 ve většině případů dosahuje dvakrát až čtyřikrát menších velikostí než vývojově starší algoritmus použitý 

ve formátu JBIG1 a třikrát až pětkrát menší než u algoritmu ve formátu FaxGroup 4. 
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 neexistence standardu (JBIG1) 181, 
 nemožnost editovat obsah bez použití specializovaného softwaru182, 
 nevhodnost pro zpřístupnění183, 
 nutnost využívání specializovaných softwarů nebo pluginů pro zobrazení, 
 omezená barevná hloubka. 

1.11.5 Využití formátu 

Formáty JBIG1 a JBIG2 se samostatně v praxi nevyužívají, v naprosté většině jsou využívány 

v rámci dalších formátů pro kompresi textu nebo nespojité grafiky. S využitím těchto dvou 

formátů má běžný uživatel možnost se setkat na úrovni uživatelské volby v daném programu 

nebo nástroji pro tvorbu souborů PDF, JPEG 2000, DjVu, TIFF atd. Například v prostředí 

aplikace Adobe Acrobat Pro je možné využít volby pro bezeztrátovou kompresi textu pomocí 

formátu JBIG1 a pro ztrátovou nebo bezeztrátovou pomocí formátu JBIG2. Dalším příkladem 

může být vytváření souboru DjVu v módu DjVuText, při kterém se text (popřípadě čárová 

grafika) ukládá pomocí kompresního algoritmu JB2 podporujícího bezeztrátovou a ztrátovou 

kompresi dat. Jedná se o proprietární variaci algoritmu JBIG. 

1.11.6 Příbuzné formáty formátu 

Za příbuzné formáty a algoritmy formátu JBIG můžeme považovat formáty uvedené v tab. 68 (s. 249). 

Tabulka 68: Příbuzné formáty formátu JBIG 

Zkratka Úplný název PUID Přípona Poznámky 

JB2 
Joint Bi-level Image 
Group 2) 

není k 
dispozici 

Jb2 

 samostatný kompresní algoritmus použitý v rámci formátu DjVu 
pro kódování a dekódování binárních obrazů 

 podpora bezeztrátové i ztrátové komprese dat 
 jedná se o proprietární variaci algoritmu JBIG 

FaxGroup 1 
FaxGroup 1 (ITU-T 
Recommendation 
T.2) 

není k 
dispozici - 

 představen v roce 1968 
 analogový přenos dat nevyužívající žádnou kompresi 
 velmi jednoduchá frekvenční modulace pro popis informace 

obrázku či textu 
 přenos jedné stránky trval okolo šesti minut 

FaxGroup 2 
 (ITU-T 
Recommendations 
T.30 a T.3) 

není k 
dispozici - 

 představen v roce 1976 
 analogový přenos dat, amplitudová modulace, potlačení 

postranního adresování pro kompresi přenášených dat 
 přenos jedné stránky trval okolo tří minut 

FaxGroup 3 
FaxGroup 3 (ITU-T 
Recommendations 
T.30 a T.4) 

není k 
dispozici - 

 představen v roce 1980 
 digitální přenos využívající modulační metodu MR (modified 

read), která kombinuje amplitudové a fázové modulace 
 pro kompresi dat využívá kompresi RLE (run-length encoding) 
 kompresní algoritmus využívaný v rámci faxové komunikace 

na komprimaci textu a též v rámci formátu TIFF 
 přenos jedné stránky trval méně než jednu minutu. 
 dříve nazývaný CCITT 

FaxGroup 4 
FaxGroup 4 (ITU-T 
Recommendations 
T.6)  

není k 
dispozici - 

 představen v roce 1984 
 digitální přenos využívající kompresní algoritmus MMR (modified 

modified read)  
 kompresní algoritmus využívaný v rámci faxové komunikace 

na komprimaci textu a též využívaný v rámci formátu TIFF 
 dříve nazývaný CCITT 

LDF LuraDocument fmt/463 ldf, jpm 
 formát využívající stejný kompresní algoritmus jako formát JBIG 
 jedná se o proprietární formát společnosti LuraTech 

                                                           
181 Formát JBIG1 je zatížen patenty týkajícími se aritmetického kódování (Q-coder) patentovaného společnostmi IBM a Mitsubishi. Přesto se jedná 
o mezinárodní standard ISO/IEC 11544:1993 a doporučení ITU-T T.82. V USA patent vypršel 4. dubna 2012. 
182 Tato vlastnost může být považována i za výhodu. 
183

 Formáty JBIG1 a JBIG2 se v praxi samostatně nevyužívají; v naprosté většině jsou využívány v rámci dalších formátů pro kompresi textu 

nebo nespojité grafiky. 
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1.12 JPEG 2000 (Joint Photographic Experts Group) 

Stručný přehled vybraných údajů o formátu 

Vývojář JPEG 2000 (Joint Photographic Experts Group) 
MIME image/jp2 
Rok uvedení 2000 
Typ formátu rastrový 
Kompresní algoritmus diskrétní vlnková transformace nazvaná JPEG 2000 

Typ komprese 
bezeztrátová (CDF 9/7) 
ztrátová (CDF 9/7) a (CDF 5/3) 

Barevná hloubka 

1 bit - bitonální (bitonal), MRC - (JBIG, JBIG2) 
1, 8 bitů - barvová paleta (indexed color), MRC (JBIG2) 
8, 16 bitů - odstíny šedé (grayscale) 
24, 48 bitů RGB - barva (color) 

Barevný prostor 
sRGB, sGrayscale 
převod z grayscale, RGB, CMYK, LAB do Y'CbCr (ztrátový) 
převod z grayscale, RGB, CMYK, LAB do YUV (bezeztrátový) 

Průhlednost podporuje 
Maximální velikost neomezena (resp. je omezena hardwarem) 
Prokládání podporuje 
Animace JP2 nepodporuje, rozšíření MJ2 podporuje 
Více obrázků na soubor ano (JPM multipage format), ne (JP2) 
Přípona formátu jp2, j2k, jpf, jpx, jpm, mj2 (též s velkými písmeny) 
Standard mezinárodní standard ISO/IEC 15444-1/ITU-T Rec. T.800 
Proprietárnost ne (JP2), části specifikace jsou proprietární 

Podpora webových prohlížečů 

Google Chrome - plugin 
Internet Explorer - plugin 
Mozilla Firefox - plugin 
Safari - nativní podpora (Mac) 
Opera – pluginy 
Konquer - nativní podpora 

Dokumentace 
http://www.jpeg.org/jpeg2000/index.html 
http://www.jpeg.org/jpeg2000/CDs15444.html 

Poznámky podporuje úplný ICC profil, metadata o vzniku a vlastnictví obrázku 

1.12.1 Vznik a vývoj formátu 

Grafickým formátem JPEG 2000 je míněn grafický formát JPEG 2000 s příponou souboru JP2, 

v rámci kterého je využita vlnková transformace, nazývaná rovněž JPEG 2000. Za vznikem 

specifikace formátu stojí expertní skupina Joint Photographic Experts Group, která navázala 

na předešlý a velmi úspěšný formát JPEG, viz příloha 1.5 JPEG/JFIF (JPEG File Interchange 

Format) (s. 216). Členy tohoto konsorcia jsou zástupci významných akademických pracovišť 

i komerčních subjektů (Adobe Systems Incorporated, Canon, Ericsson, Kodak, Ricoh, Samsung 

aj.). Grafický formát JPEG 2000 je od roku 2000 mezinárodním standardem 

(ISO/IEC 15444-1/ITU-T Rec. T.800) a v současné době se skládá s rozsáhlé specifikace 

JPEG 2000 ISO/IEC 15444-(1-14). 

Důvodem vzniku nové generace grafických formátů je nejen trend narůstajícího množství dat 

a s tím spjatým požadavkem na výkonnější kompresní metody, ale především implementace 

nových technologií v oblasti správy rastrových obrázků (zpracování, ukládání a v neposlední 

řadě zpřístupnění). To vše nový formát JPEG 2000 ve své rozsáhlé specifikaci zahrnuje 

[Vychodil, 2010]. 

První podmínkou pro vznik úspěšného grafického formátu, který by mohl nahradit formát 

JPEG, byla jeho neproprietárnost. Druhou podmínkou byla mezinárodní standardizace formátu. 

Dalším cílem byla implementace nového konzistentního kompresního algoritmu, 

který podporuje jak bezeztrátovou, tak ztrátovou kompresi. S tím se pojí snaha o eliminaci 

nechtěných vizuálních artefaktů vznikajících při ztrátové kompresi, viz příloha 2.5 Příklad 
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formátové migrace z formátu JPEG do formátu JPEG 2000 (s. 279). Ztrátová komprese 

u formátu JPEG 2000 dosahuje při stejné obrazové kvalitě v průměru o 20 % lepších výsledků, 

než je tomu u staršího formátu JPEG. 

Zatímco ztrátová komprese je důležitá z pohledu zpřístupnění, tedy pro vytváření uživatelských 

kopií (user copies) z důvodu redukce velikosti souborů, bezeztrátová komprese je důležitá 

především z pohledu ukládání archivních kopií184 (archival copies) dokumentů. Ve specifikaci 

formátu JPEG 2000 se v případě bezeztrátové komprese hovoří o vratné barvové transformaci 

(reversible color transformation, RCT) a v případě ztrátové komprese o nevratné barvové 

kompresi (irreversible color transformation, ICT). 

Dalším důvodem pro vytvoření nového formátu bylo odstranění technických omezení 

stávajících formátů. V první řadě se jednalo o zrušení maximální velikosti 

komprimovaného/zobrazovaného obrázku a o podporu vyšší bitové hloubky na úroveň 

48 bitů RGB s podporou průhlednosti [Vychodil, 2010]. Formát JPEG 2000 podporuje 

až 48bitovou grafiku, což odpovídá maximálnímu počtu barev v obrázku, 

tedy 248 = 281 474 976 710 655 barvám. 

V neposlední řadě bylo důležité zvýšit odolnost formátu vůči vzniku chyb v datovém toku, 

tzv. bitrotu, a odolnost vůči přenosovým chybám [Buonora, 2008]. 

Stejně jako u ostatních formátů je specifikace JPEG 2000 složena z několika částí. 

Konkrétně se jedná o čtrnáct částí, přičemž sedmá část byla v průběhu vývoje vyřazena. 

Vývoj specifikace stále pokračuje, a proto se v budoucnu mohou objevit další dodatečné části 

[Vychodil, 2010]. Přestože grafický formát JPEG 2000 oproti jiným grafickým formátům přináší 

mnoho výhod a  nadstandardních funkcí, objevují se mezi odborníky názory upozorňující 

na určité nedostatky. Ty mohou ovlivňovat rozhodnutí organizací týkající se dlouhodobého 

ukládání dat ve formátu JPEG 2000. Především je poukazováno na nedostatek kvalitních 

aplikací s otevřeným zdrojovým kódem pracujících s formátem JPEG 2000, komplexnost 

specifikace formátu, mizivá podpora webovými prohlížeči a nesrovnalosti ve specifikaci 

[Adams, 2013]. 

1.12.2 Části formátu 

Specifikace formátu JPEG 2000 vznikala postupně a je konsorciem Joint Photographic Experts 

Group dovytvářena dodnes [JPEG 2000]. Do dnešní doby je specifikace JPEG 2000 složena 

ze 14 částí, přičemž sedmá část byla vyřazena z vývoje. Kompletní výčet částí specifikace 

formátu JPEG 2000 společně s roky představení je možné najít v příloze 2.4 Kompletní části 

specifikace formátu JPEG 2000 (s. 276). 

Výběr částí ze specifikace JPEG 2000: 

Podrobně analyzovat veškeré části, podčásti a rozšíření celé specifikace formátu JPEG 2000 

by bylo nad rámec a účel této práce. Zaměříme se proto na cíleně vybrané části specifikace, 

které jsou relevantní z pohledu zpřístupnění a dlouhodobého uchování: 

 

  

                                                           
184 Digitální archivní kopie může při ztrátě originálu sloužit jako náhrada tzv. zástupná kopie (surrogate copy). 
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Část 1. definující základní jádro kódování diskrétní vlnkové transformace: 

JPEG 2000 Part I Final Committee Draft Version 1.0 

link: http://www.jpeg.org/public/fcd15444-1.pdf 

Část 2. rozšiřující specifikaci 1. části: 

JPEG 2000 Part II Final Committee Draft 

link: http://www.jpeg.org/public/fcd15444-2.pdf 

Část 6. definující specifikaci pro kompresi složených dokumentů: 

JPEG 2000 Part 6 FCD 15444-6 

link: http://www.jpeg.org/public/fcd15444-6.pdf 

Část 9. definující specifikaci pro interaktivní protokol klient-server: 

ISO/IEC FCD 2.0 15444-9 Study Text 

link: http://www.jpeg.org/public/fcd15444-9v2.pdf 

1.12.2.1 Část 1. Definice základního jádra kódování transformace 

Přípona souboru: jp2 (PUID: x-fmt/392) 

Ve specifikaci formátu JPEG 2000 je definován základní algoritmus využívající diskrétní 

vlnkovou transformaci, a to jak pro ztrátovou (CDF 9/7), tak pro bezeztrátovou 

nebo též ztrátovou (CDF 5/3) transformaci. Tato specifikace se stala mezinárodním standardem 

a je kompletně otevřená pro veškeré účely a oproštěna od licencí a poplatků [Schelkens, 2009]. 

Pro samotnou diskrétní vlnkovou transformaci se vžil termín JPEG 2000, stejně tak pro formát 

samotný; pro příponu souboru se využívá zkratka JP2. 

Strukturu souboru JP2 v podstatě tvoří postupná sekvence tzv. boxů a nadřazených super boxů 

[ISO/IEC 15444-1:2004]. Základní uspořádání boxů je povinné, zbylá část boxů je volitelná. 

Jejich využití záleží pouze na potřebách a způsobu vygenerování datového toku souboru 

[Schelkens, 2009]. 

Konceptuální struktura s povinnými boxy souboru JP2 je ukázána na obr. 122 (s. 253). 

JP2 signature box by vždy měl být prvním boxem v souboru, následovat by měl profile box. 

JP2 header box je tzv. superbox, který může obsahovat další boxy, jako například image header 

box a color specification box. Contiguous code-stream box by se nikdy neměl objevit před JP2 

header box. Jakékoli další nepovinné boxy mohou být umístěny v souboru JP2 v libovolném 

pořadí, nicméně všechna data musí být uložena v těchto boxech a žádná jiná data zde být 

uložena nesmějí [Vychodil, 2010, s. 57]. Jednotlivé boxy uvedené na obrázku obr. 122 (s. 253) 

lze charakterizovat následovně: 

 JP2 signature box má pevnou délku 12 bytů. Identifikuje, že jde o soubor JP2. 

 Profile box obsahuje značku (brand) a seznam kompatibility (compatibility list). 

Obě pole jsou uložena ve 4 bajtech v kódování ASCII. 

 JP2 header box obsahuje hlavičku obrázku (image header) a alespoň jednu barevnou 

specifikaci (color specification). 

 Image header box má pevnou délku 24 bytů a obsahuje obecné informace o obrázku 

(výška, šířka a počet komponent). 

 Color dpecification box specifikuje barevný prostor (color space) pro všechny 

dekomprimované komponenty obrázku. 

 Contiguous code-stream box obsahuje validní a kompletní datový tok souboru JP2. 
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Obrázek 122: Základní struktura souboru JP2 

 

Specifikace standardu JPEG 2000 umožňuje kódování obrazových dat do datového toku. 

Jeho hlavní výhodou jsou velké možnosti při procesu dekódování. Při procesu komprese dat 

je možné volit z povinných a nepovinných nastavení a procesů. Záleží na potřebách a zvolené 

části specifikace, viz příloha 2.12 Návrh specifikace (s. 287). 

V rámci datového toku JPEG 2000 za využití 1. a 2. části specifikace (s. 267) je možné 

dekódovat různé části obrazu v různých kvalitách a nastaveních, viz příloha 2.6 Kroky v rámci 

vytváření JPEG 2000 za využití 1. a 2. části specifikace (s. 280). Z tohoto důvodu je formát 

JPEG 2000 značně univerzální a je možné tuto technologii použít v mnoha odvětvích. 

S tím je spjata specializovaná terminologie, která je běžně využívána při stanovení profilu 

pro tvorbu souborů JP2, viz příloha 2.12 Návrh specifikace JP2 pro NDK (s. 287). 

Komponenty datového toku JPEG 2000, tedy způsob jakým jsou data rozdistribuována 

v datovém toku souboru JP2, je znázorněn na obr. 123 (s. 253). 

Obrázek 123: Komponenty datového toku souboru JP2 (dvourozměrná DWT transformace ve třech úrovních 
a rozložení JPEG 2000 datového toku pomocí subpásem) 
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1.12.2.2 Část 2. - Rozšíření 1. části specifikace 

Přípona souboru: jpx, jpf (PUID: fmt/151) 
Druhá část specifikace formátu JPEG 2000 definuje efektivnější kompresi za pomoci 

komplexnějšího kompresního algoritmu a využití dalších kompresních algoritmů (MMR, JPEG, 

JBIG-1, JBIG-2, JPEG-LS aj.) Při procesu komprese dat je též možné volit z povinných 

a nepovinných nastavení a procesů, záleží na potřebách a zvolené části specifikace, viz příloha 

2.6 Kroky v rámci vytváření JPEG 2000 za využití 1. a 2. části specifikace (s. 280). 

Specifikace dále implementuje animace, rozšiřuje barevné módy185, barevné profily ICC a způsoby 

ochrany duševního vlastnictví a definuje využívání tzv. zájmových oblastí [Schelkens, 2009]. 

Tato rozšíření jsou zaváděna pomalu, protože jejich největší překážkou je licencování. 

Proto konsorcium Joint Photographic Experts Group vytváří tlak na držitele práv k těmto 

rozšířením, aby bylo možné jejich nejdůležitější část začlenit do 1. části specifikace formátu 

JPEG 2000, která je neproprietární [Buckley, 2011a]. 

V současné době se intenzivně pracuje na „přesunutí“ specifikace barevných módů 

a barevných profilů z druhé části specifikace do části první právě z důvodu odstranění 

licenčních vazeb [Buckley, 2011b]. Nejenže je tento krok zcela zásadní z pohledu paměťových 

institucí, ale také by znamenal posun k plnohodnotnému využívání formátu JPEG 2000 jako 

archivního formátu a odklon od formátu TIFF [Vychodil, 2010, s. 58]. 

1.12.2.3 Část 6. - Specifikace pro kompresi složených dokumentů 

Přípona souboru: jpm  (PUID: fmt/463) 

V šesté části specifikace JPEG 2000 je definována kompresní metoda určená pro tzv. složené 

dokumenty MRC (mixed raster component). Kompresní metoda je vyvinuta pro vícestránkové 

složené dokumenty, tedy dokumenty skládající se z textu, nespojité grafiky (perokresby, 

vektorové grafiky), která se vyskytuje společně se spojitou grafikou (např. fotografie) 

[Schelkens, 2009]. Tato technika není ničím novým a byla v minulosti již úspěšně využita 

například u grafického formátu DjVu nebo u dnes hojně rozšířeného formátu PDF. 

Tato specifikace definuje inteligentní zónovací algoritmus, který pomocí analýzy a segmentace 

obrazového dokumentu umožňuje rozdělení obsahu do tří vrstev, viz obr. 124 (s. 255). 

První vrstva (popředí) obsahuje informaci o barvě ploch masky textu a nespojité grafiky. 

Druhá vrstva (maska) obsahuje informace o hranách v bitonálních barvách nebo barvové 

paletě, tedy o reprezentaci textu a nespojité grafiky. Třetí vrstva (pozadí) obsahuje informace 

o spojité grafice. 

1.12.2.3.1 Kódování obsahu do vrstev 

Kódování vždy předchází kvantování a segmentace obrazu. Kvantování spočívá v konverzi 

z barvy na černobílou a detekce textu pevným nebo adaptivním prahováním. Segmentace 

je rozdělení obrazu do textových a obrazových regionů. Segmentační algoritmus je klíčovým 

krokem postupu. JPM využívá algoritmu, který provádí vylepšenou klasifikaci po jednotlivých 

pixelech namísto pravidelných bloků pixelů, jak je tomu například u formátu DjVu nebo PDF. 

                                                           
185

 V současné době je v jednání možnost vyčlenit funkci rozšířených barevných módů z 2. části specifikace a přesunout ji do 1. části, která spadá 
pod mezinárodní standard. Důvodem je skutečnost, že paměťové instituce, které implementovaly JPEG 2000, chtějí pro svá obrazová data využívat 
i rozšířených barevných módů. To jim v současné době znemožňuje uplatňování licencí. 
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Pomocí analýzy a segmentace obrazu dokumentu se obraz rozdělí do tří vrstev. Mezi tyto 

vrstvy patří vrstva popředí, vrstva masky a vrstva pozadí. 

Vrstva popředí (foreground layer) obsahuje informaci o barvě ploch masky textu a nespojité 

grafiky. Pro kompresi vrstvy pozadí je možné zvolit z několika kompresních algoritmů: 

 diskrétní vlnkovou transformaci (DWT) JPEG 2000, 

 diskrétní kosinovou transformaci (DCT) JPEG. 

Vrstva masky (mask layer) obsahuje informaci o hranách textu a nespojité grafice. 

Pro kompresi vrstvy masky je možné zvolit z několika kompresních algoritmů: 

 JBIG1 (Joint Bi-level Image Experts Group), 

 JBIG2 (Joint Bi-level Image Experts Group), 

 FaxGroup 4 (ITU-T Recommendation T.6). 

Vrstva pozadí (background layer) obsahuje pozadí za odstraněným odfiltrovaným popředím 

(textem) a veškerou spojitou grafiku (obrázky): 

 diskrétní vlnkovou transformaci (DWT) JPEG 2000, 

 diskrétní kosinovou transformaci (DCT) JPEG. 

1.12.2.3.2 Dekódování obsahu 

Každá z vrstev je dekódována odděleně a následně jsou vrstvy v procesu renderování spojeny 

v jeden zobrazitelný celek. Takto vzniklý dokument je možné zobrazit v programech 

podporujících specifikaci JPEG 2000 část 6. nebo jej překonvertovat do jiného formátu. 

Obrázek 124: Znázornění principu komprese do souboru JPM ve formátu JPEG 2000 

 

Na vrstvy popředí a pozadí je přednostně využíván algoritmus definovaný v první části 

specifikace JPEG 2000. Tento algoritmus využívá diskrétní vlnkovou transformaci. 

Je ovšem možné využít i jiné kompresní algoritmy, např. diskrétní kosinovou transformaci 

využívanou ve formátu JPEG. Na komprimaci vrstvy masky je využíván algoritmus JBIG1, JBIG2 

nebo FaxGroup 4, který umožňuje zachování vysoké čitelnosti textu a ostrých hran u nespojité 

grafiky. 
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Technika komprese složených dokumentů umožňuje dosažení vysokých kompresních 

poměrů186, a to při zachování velmi dobré čitelnosti textu a ostrých přechodů (detailů) 

i u nespojité grafiky, viz obr. 124 (s. 255) [Vychodil, 2010, s. 59]. 

1.12.2.4 Část 9. - Specifikace pro interaktivní protokol klient-server 

Distribuce obrazových dat ve vysokém rozlišení a ve vyšší bitové hloubce vyžaduje vysokou 

prostupnost sítě a je také značně hardwarově náročná pro mobilní zařízení. Z těchto důvodů 

byl vyvinut způsob, jak progresivně přenášet dílčí (vyžádané) části datového toku souborů JP2 

po internetu nad protokolem http. Tento způsob se nazývá JPIP (JPEG 2000 Interactive 

Protocol), jedná se o tzv. streamování dat neboli postupné načítání obsahu, viz obr. 125 (s. 257). 

Pro takovýto způsob progresivního přenosu je zapotřebí podpora jak na straně poskytovatele 

(image server), tak na straně příjemce (nativní podpora prohlížeče či zásuvný modul). 

Formát JPEG 2000 má pro tento způsob přenosu navrženu vnitřní architekturu. 

Vnitřní (tzv. boxová) struktura a strukturované rozložení datového toku do paketů 

umožňují využívat formát JPEG 2000 zcela odlišným způsobem, než je tomu u běžně 

používaných formátů. Díky možnosti měnit pořadí paketů je možné zobrazovat přednostně 

různé části datového toku. Například je možné zobrazit pouze náhled, různá rozlišení, 

různé kvality, různé předem navolené oblasti zájmu nebo pouze zobrazit obrázek ve stupních 

šedi, a to vše bez jakéhokoli přepočtu zdrojového obrázku a bez nutnosti celkového načtení 

datového toku do cílového zařízení, viz obr. 125 (s. 257). Tato technologie (progresivní přenos) 

podporuje tzv. metodu přenesení/zobrazení obsahu na vyžádání (on-demand nebo též on-the-

fly) [Schelkens, 2009]. 

Zmíněná technologie je využívána převážně pro zefektivnění přenosu dat 

a urychlení vyhledávání, což vede k snížení nároků na přenosové kapacity. Umožňuje také 

zobrazování nadměrně velkých (velká rozlišení, velká barevná hloubka atd.) obrazových 

souborů, např. map či medicínských snímků [Vychodil, 2010, s. 60]. 

                                                           
186 Podle testů společnosti LuraTech je možné dosahovat kompresních poměrů od 1:150 do 1:5000, přičemž výsledný poměr je přímo úměrný obsahu dokumentu. 
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1.12.2.5 Možnosti progresivního přenosu dat 

Obrázek 125: Možnosti progresivního přenosu dat při využití image serveru 

 

Zdroj: archiv autora, viz příloha 2.25 Bezelstné zrození (The Ingenuous Nascency) (s. 304)   

Zobrazení podle komponent (display by component) 

Tohoto zobrazení je docíleno načtením pouze těch dat datového toku, která tvoří daný obrázek 

v odstínech šedi, tedy načtením pouze komponenty jasu (Y - luminance). Teprve po tomto 

načtení se začnou načítat barevné složky obrázku, tzv. modrá chrominanční komponenta 

Cb a červená chrominanční komponenta Cr, viz obr. 125 (s. 257). Ve specifikaci je toto postupné 

načítání označováno zkratkou CPRL (Component-Position-Resolution-Layer) [Schelkens, 2009], 

[Vychodil, 2010, s. 61]. 
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Zobrazení podle rozlišení (display by resolution) 

Datový tok je přednostně načítán od nejmenšího rozlišení (thumbnail) až po plné fyzické 

rozlišení uloženého obrázku (pokud není některá z vrstev záměrně uzamčena). Počet vrstev 

je definován již při generování souboru JP2 a je možné jej pevně nastavit (běžně se užívá 

pět až šest vrstev) nebo zvolit automatické vygenerování počtu vrstev v závislosti na velikosti 

zpracovaného obrázku. Obecně platí, že čím větší je obrázek, tím více vrstev se generuje, 

viz schematický obr. 126 (s. 258). Ve specifikaci je tento postup načítání označován zkratkou 

RPCL (Resolution-Position-Component-Layer) nebo též RLCP (Resolution-Layer-Component-

Position) [Schelkens, 2009], [Vychodil, 2010, s. 61]. Reálné zobrazení ukazuje příloha 

2.8 Zobrazení souboru JP2 podle rozlišení (s. 282). 

Obrázek 126: Simulace kroků načítání obsahu obrázku při zobrazovaní podle rozlišení 
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Zdroj: [Vychodil, 2010, s. 62] 
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Zobrazení podle kvality (display by quality) 

Datový tok je přednostně načítán od nejnižší kvality až po největší fyzickou kvalitu uloženého 

obrázku (pokud není některá z vrstev záměrně uzamčena). Počet vrstev je definován 

již při generování souboru JP2. Počet vrstev je možné pevně nastavit (běžně se užívá 

jedna až dvanáct vrstev), viz schematický obr. 127 (s. 259), kde se načítají pouze tři vrstvy 

kvality. Ve specifikaci je tento postup označován zkratkou LRCP  (Layer-Resolution-Component-

Position) [Schelkens, 2009], [Vychodil, 2010, s. 61]. 

Obrázek 127: Simulace kroků načítání obsahu obrázku při zobrazovaní podle kvality 
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Zdroj: [Vychodil, 2010, s. 63] 

Zobrazení podle umístění (display by position) 

Tento způsob představuje standardní načítání datového toku od začátku do konce 

bez jakýchkoli prioritních nastavení, tedy načítání po řádcích, viz obr. 125 (s. 257). 

Ve specifikaci je tento postup načítání označován zkratkou PCRL (Position-Component-

Resolution-Layer) [Schelkens, 2009], [Vychodil, 2010, s. 61]. 

Zobrazení podle zájmových oblastí (display by regions of interest) 

Zájmové oblasti jsou od ostatních částí obrázku odlišeny prioritním umístěním v datovém toku, 

případně jsou ve vyšším rozlišení. Z toho důvodu se načítají jako první. Zájmových oblastí může 
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být v jednom JP2 souboru maximálně 16 a mohou být definovány jak obdélníkovým, 

tak kruhovým ohraničením libovolné velikosti, viz obr. 125 (s. 257) a obr. 128 (s. 260) dole. 

Ve specifikaci je tento postup načítání označován zkratkou CPRL (Component-Position-

Resolution-Layer) [Schelkens, 2009], [Vychodil, 2010, s. 61]. 

Tato technologie není využívána pouze v prostředí historických dokumentů, medicínských 

snímků, nadměrných snímků všeho druhu a družicových snímků, či v kinematografii, 

ale též ke komprimaci biometrických obrazových údajů (portrétové snímky, snímky duhovek 

lidského oka), viz obr. 128 (s. 260). S úspěchem je komprese JPEG 2000 též využívána 

pro databáze otisků prstů ve vysokém rozlišení (1 000 PPI), které využívá FBI (Federal Bureau 

of Investigation) [Aware, 2011]. 

Obrázek 128: Využívání zájmových oblastí v praxi FBI 

 

Zdroj: [Aware JPEG2000] 

1.12.2.6 Vložená metadata 

Vkládání metadat (embedding metadata) přímo do souboru JP2 je definováno v 1. části 

specifikace JPEG 2000, která poskytuje základní funkce pro ukládání metadat ve formátu XML. 

Ve 2. části specifikace je definována rozšířená možnost vkládání metadat ve formátu XML. 

Metadata je možné vkládat při výrobě samotného souboru JP2 či dodatečně. Existují dva 

způsoby, jak metadata vkládat a to vkládáním poznámek (comments) do datového toku 

a vkládáním metadat do hlaviček. Poznámky vkládané přímo do datového toku mají omezenou 

délku takového řetězce na  64 kB. Textové řetězce mohou být umístěny v hlavní hlavičce. 

Pokud jsou definovány v datovém toku dlaždice (tile), mohou být textové řetězce umístěny 

v záhlaví každé z definovaných dlaždic [Schelkens, 2009]. 

Vkládání metadat do hlaviček JP2 formátu je možné díky tzv. boxům, které jsou přímo určené 

pro daný druh metadat. Formát JP2 je volitelný formát, který se běžně využívá jako obal 

(wrapper) pro datový tok JPEG 2000. Formát JP2 umožňuje specifikovat barevný prostor 

(color space), průhlednost (alfa kanál) a v neposlední řadě vkládání metadat. 

Vícenásobný datový tok JPEG 2000 je možné zabalit do jednoho souboru JP2. 

Veškeré informace v souboru JP2 jsou ukládány v tzv. entitách nazývaných boxy, 

přičemž každému z těchto boxů je přiřazeno specifické pole (datový tok, barevný prostor atd.). 

Formát JP2 definuje následující typy boxů určené k vkládání metadat do souboru JP2: 



 

 

261 

1. Vybrané grafické formáty 
 Intellectual property box – box na uložení informací o duševním vlastnictví 

vztahujícímu se k danému obrázku. Specifikace nijak neupravuje obsah, 

 XML box – box pro specifické informace dodavatele/producenta ve formátu XML, 

 URL box – box pro URL, jejímž prostřednictvím je možné získat více informací 

o dodavateli/producentovi obrázku, 

 UUID box – box pro jedinečný identifikátor UUID. Tento box je nejuniverzálnější 

mechanismus ukládání metadat. 

Využití představených boxů je definováno v ISO/IEC 15444-1:2000. 

1.12.2.6.1 Nástroje na vkládání, editaci a prohlížení XML metadat 

Existuje řada nástrojů pro vkládání a editaci metadat v rámci bitstreamu souboru JP2.  

Pro vkládání a editaci jsou využívány např. následující nástroje: 

 Kakadu SDK, KDU_compress (příkazová řádka -jp2_box METADATA.xml)187, 

 Aware JPEG2000 SDK (příkazová řádka -jp2-add-metadata-box METADATA.xml)188. 

Pro prohlížení jsou využívány např. následující nástroje: 

 Kakadu SDK, KDU_show (Meta Show), 

 Aware JPEG2000 SDK, 

 hexadecimální zobrazení (v MS Windows pomocí klávesy F3). 

1.12.2.6.2 Příklad doporučení pro vkládání metadat do souborů JP2 

Příkladem doporučení pro vkládání metadat do souborů JP2 je doporučení publikované 

Kongresovou knihovnou ve Washingtonu, viz příloha 2.17 Specifikace souboru JP2 pro projekt 

NDNP realizovaný Kongresovou knihovnou ve Washingtonu (s. 293). 

  

                                                           
187 Dokumentace je k dispozici na oficiálních webových stránkách na adrese http://www.kakadusoftware.com/documents/.  
188 Oficiální webové stránky společnosti Aware jsou k dispozici na http://www.aware.com. 
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1.12.3 Klady a zápory formátu 

Pořadí uvedených kladů a záporů je řazeno abecedně a neodráží míru důležitosti. 

Mezi klady patří: 

 existence mezinárodního standardu ISO, 

 neomezená velikost vstupních dat (resp. velikost je omezená hardwarem),  

 neproprietárnost189, 

 podpora 48bitové barevné hloubky, 

 podpora animací, 

 podpora bezeztrátové i ztrátové komprese, 

 podpora ořezu, zrcadlení, transformace a natočení (90, 180, 270°) bez dekomprese, 

 podpora profilů ICC pro správu barev, 

 podpora progresivního přenosu na dálku, 

 podpora prokládání, 

 podpora průhlednosti (alfa kanál), 

 podpora složených dokumentů obsahujících text a grafiku (při současném dosažení 

velkých kompresních poměrů), 

 podpora více barevných prostorů, 

 podpora více stran v rámci jednoho souboru, 

 podpora zájmových oblastí, 

 rozdělení obrazu do bloků, usnadňujících a urychlujících přístup k datům, 

 unifikovaný systém dekomprese, 

 velkorysost rozsahu vložených metadat, 

 výkonný kompresní algoritmus190, 

 vysoká odolnost vůči bitrotu a chybám vzniklých při přenosu či místní migraci. 

Mezi zápory patří: 

 komplexnost formátu [Adams, 2013], 

 náročnost na výpočetní výkon (oproti formátu JPEG), 

 nedostatek kvalitních softwarových nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem [Adams, 2013],  

 neexistence nativní podpory webovými prohlížeči (s výjimkou vyhledávače Safari) [Adams, 2013], 

 neexistence podpory formátu Exif pro výměnu metadat, 

 nekonzistentní implementace algoritmů, 

 nemožnost editovat obsah bez použití specializovaného softwaru191, 

 nesrovnalosti v implementaci specifikace polí pro uvádění údajů rozlišení a profilů ICC 

[Kniff, 2011], 

 nutnost implementace image serveru pro zpřístupnění na dálku192, 

 nutnost využívání specializovaných softwarů nebo pluginů pro zobrazení, 

 problémy s metadaty při migraci [Kniff, 2011], 

 rozdílná kvalita renderování u různých prohlížečů [Vychodil, 2011b]. 

                                                           
189

 Základní části specifikace formátu jsou neproprietární, malá část je zatím proprietární.  
190 Algoritmus je při ztrátové kompresi o 20 až 30 % výkonnější než algoritmus využívaný ve formátu JPEG. Poměr bezeztrátové komprese oproti 

nekomprimovaným souborům je 1:2. Algoritmus má velmi dobré výsledky při poměru nižším než je 0,25 bpp. Je proto též vhodný pro kompresi 

počítačově generované grafiky s ostrými přechody. 
191

 Tato vlastnost může být považována i za výhodu. 
192 V případě využívání plného potenciálu formátu je nutné do zpřístupňující aplikace implementovat image server. 
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1.12.4 Využití formátu 

Formát JPEG 2000 je vhodný k(e): 

 dlouhodobé 193  i krátkodobé archivaci digitálních i digitalizovaných dokumentů 
obsahujících spojitou grafiku, například fotografie, 

 dlouhodobé i krátkodobé archivaci videa, 
 ukládání počítačově generované grafiky s ostrými přechody a obrázky s malým počtem 

barev (loga, nespojitá grafika), 
 zpřístupnění velkých i malých objemů digitálních dat na dálku. 

1.12.5 Různá odvětví využívající formát 

Formát JPEG 2000 je využíván v řadě odvětví, viz tab. 69 (s. 263) mezi které, patří i digitální 

kina, viz tab. 70 (s. 263).  

Tabulka 69: Instituce využívající formát JPEG 2000 

Různá odvětví využívající 
formát JPEG 2000 

Adoptované 
standardy 

Standardizační organizace zabývající se formátem JPEG 2000 
(paměťové instituce) 

Internetové archivy 
(např. Google Books) 

část 1. JPEG 2000 

ISO - International Organization for Standardization 
http://www.iso.org/ 
ITU – International Telecommunication Union 
http://www.itu.int/ 
NISO - National Information Standards Organization 
http://www.niso.org/ 
 

Obrázkové kolekce  

PDF Standard pro archivaci 

Medicína 

Video přenosy 

Digitální kinematografie 

Monitorovací a 
zabezpečovací zařízení 

Geografické a vojenské 
aplikace 

Tabulka 70: Digitální kina využívající formát JPEG 2000 

Digitální kina 
Adoptované 
standardy 

Link 
Standardizační organizace zabývající 
se JPEG 2000 

DTS, Inc.  

část 1. JPEG 2000 
část 1. Profily pro 
digitální kino 

http://www.dts.com/ 

ACI (Digital Cinema Initiatives) 
http://www.dcimovies.com/ 

Doremi http://doremilabs.com/ 

Christie http://www.christiedigital.com 

NEC http://www.nec.com/ 

Kodak http://www.kodak.com/ 

Barco http://www.barco.com/ 

Sony http://www.sony.net/ 

Dolby http://www.dolby.com/ 

 

Problematika digitálních kin je značně relevantní z pohledu adopce a implementace základních 

částí specifikace formátu JPEG 2000, popřípadě dalších nestandardních částí. Masové uplatnění 

formátu JPEG 2000 v komerčním sektoru, kterým digitální kina bezesporu jsou, je velmi dobrou 

zprávou a značnou podporou v další adopci a udržení a rozvoj tohoto formátu pro budoucnost. 

Tabulka 71: Producenti dat využívající formát JPEG 2000 

Producenti dat 
Adoptované 
standardy 

Link 
Standardizační organizace zabývající 
se formátem JPEG 2000 

20th Century Fox Movies  

část 1. JPEG 2000 
část 1. Profily pro 
digitální kino 

http://www.foxmovies.com/ 

ACI (Digital Cinema Initiatives) 
http://www.dcimovies.com/ 

Metro Golden Mayer  http://www.mgm.com/ 

Paramount Pictures  http://www.paramount.com/ 

Warner Bros http://www.warnerbros.com/ 

The Walt Disney Studios http://studioservices.go.com/ 

Universal Pictures http://www.universalpictures.com/ 

Sony pictures  http://www.sonypictures.com/ 

                                                           
193 V případě dlouhodobé archivace je nutné zvolit vhodnou část specifikace, neboť je potřeba zaručit stoprocentní neproprietárnost. 
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Tabulka 72: Producenti hardwaru využívajícího formát JPEG 2000 

Producenti hardware 
Adoptované 
standardy 

Link 
Standardizační organizace zabývající 
se formátem JPEG 2000 

PIX JPEG 2000 

část 1. JPEG 2000 
část 1. Profily pro 
digitální kino 

http://www.intopix.com/ 
2K (2048 × 1556) 
4K (4096 × 1714) 
8K (8192 × 4320) 

Analog Devices http://www.analog.com/ 

společnost zabývající se vyvíjením čipů 
podporující JPEG 2000 (J2K), podle 
normy ISO/IEC15444-1 
využití těchto čipů je v oblasti 
digitálního videa a digitálních obrazů 

1.12.6 Příbuzné formáty formátu 

Za příbuzné formáty formátu JPEG 2000 můžeme považovat formáty uvedené v tab. 69 (s. 263). 

Tabulka 73: Příbuzné formáty formátu JPEG 2000 

Zkratka Úplný název PUID Přípona Poznámky 

Dirac Dirac 
není k 

dispozici 
- 

 formát zaměřující se na kompresi videa 
 původně vytvořen ve výzkumném oddělení BBC 
 software bez licenčních poplatků 
 oficiální webové stránky projektu Dirac: http://diracvideo.org/ 

DjVu DjVu 
fmt/255 

a 
fmt/318 

djvu, djv, 
iw44, 
iw4 

 více viz příloha 1.9 DjVu (s. 237) 

ECW 
Enhanced 
Compression 
Wavelet 

není k 
dispozici 

ecw 

 formát přizpůsobený pro ukládání leteckých a satelitních snímků 
 proprietární formát vlastněný společnostmi ERDAS a Intergraph 
 oficiální webové stránky společnosti ERDAS ECW: http://www.erdas.com/ 
 společnosti Intergraph vlastnící práva na tento formát, oficiální webové 

stránky společnosti: http://geospatial.intergraph.com/Homepage.aspx 

PGF 
Progressive 
Graphics File 

není k 
dispozici 

pgf 

 jedná se o formát využívající diskrétní kosinovou transformaci 
podporující ztrátovou a bezeztrátovou kompresi 

 testy ukazují, že při ztrátové kompresi je formát PGF výkonnější než 
formát JPEG 2000; není tomu tak u bezeztrátové komprese, zde 
je PGF stále výkonnější než JPEG-LS a PNG 

 formát PGF až desetkrát rychlejší v procesu komprese, než je tomu 
u formátu JPEG 2000 

 oficiální webové stránky: http://www.libpgf.org/ 

LDF LuraDocument fmt/463 ldf, jpm 
 formát využívající stejný kompresní algoritmus jako formát JBIG 
 jedná se o proprietární formát společnosti LuraTech 

MrSID 
Multi Resolution 
Seamless Image 
Database 

fmt/392 sid 

 formát vyvinutý a patentovaný společností LizardTech pro kódování 
georeferencované rastrové grafiky 

 formát MrSID vznikl na základě výzkumu v Los Alamos National 
Laboratory (LANL) 

http://www.erdas.com/
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1.13 RAW (Digital Negative) 

Stručný přehled vybraných údajů o formátu 

Název Raw (Digital Negative) 
MIME - 

Vývojář 
Adobe Systems Inc. a výrobci záznamových zařízení (vychází z normy ISO 12234-2, ale vytvářejí si vlastní 
specifikaci, která nejlépe vyhovuje pro danou realizaci) 

Rok uvedení v roce 2001 byl představen standard ISO 12234-2 (TIFF/EP), ze kterého čerpá naprostá většina vývojářů 
Typ formátu rastrový (metaformát) 
Kompresní algoritmus nevyužívá 
Typ komprese nevyužívá 
Barevná hloubka 12-14-16 bitů na kanál, tedy 32-48 bitů RGB - barva (color) 
Barevný prostor není definován, definuje se až při „vyvolání“ 
Průhlednost nepodporuje 
Maximální velikost závislá na specifikaci výrobce 
Prokládání nepodporuje 
Animace nepodporuje 
Více obrázků na soubor nepodporuje 

Přípona formátu 

Hasselblad 3fr, ARRIFLEX ari, Sony arw, srf, sr2, Casio bay, Canon crw, cr2, Phase_One cap, iiq, eip, 
Kodak dcs, dcr, drf, k25, kdc, Adobe dng, Epson erf, Imacon fff, Mamiya mef, Leaf mos, Minolta mrw, 
Nikon nef nrw, Olympus orf, Pentax pef, ptx, Logitech pxn, RED r3d, Fuji raf, Panasonic raw, rw2, Leica 
raw, rwl, dng, Rawzor rwz, Samsung srw, Sigma x3f a další (též s velkými písmeny) 

Standard ne (výrobci ovšem často vychází ze standardu ISO 12234-2, tj. z TIFF/EP) 
Proprietárnost ano (každý výrobce si upravuje specifikaci) 

Podpora webových 
prohlížečů 

Google Chrome - nepodporuje 
Internet Explorer - nepodporuje 
Mozilla Firefox - nepodporuje 
Safari - nepodporuje 
Opera - nepodporuje 

Dokumentace 
proprietární (každý výrobce má vlastní dokumentaci) 
DNG: http://www.adobe.com/products/photoshop/extend.displayTab2.html [Adobe Systems, 2009] 

Poznámky 
formát RAW má větší dynamický rozsah (gamut) a obsahuje více obrazových informací než výsledný 
„vyvolaný“ obrázek; je možné ukládat velké množství metadat (http://www.openraw.org/info/) 

1.13.1 Vznik a vývoj formátu 

Název tohoto formátu (jedná se o tzv. datový kontejner) vychází z anglického slova „raw“ 

s anglickou výslovností „ró“. V angličtině slovo raw znamená surový, hrubý nebo 

též nezpracovaný. Název nebyl zvolen náhodně. Jedná se opravdu o jakýsi datový kontejner, 

který je navržen tak, že je do něj možné ukládat nezpracovaná nebo v naprosté většině 

minimálně zpracovaná data přímo z čipu daného snímacího zařízení. Často je též nazývaný 

digitálním negativem. Tento termín vychází z prostředí analogové fotografie, v němž je nutné 

analogový negativ před „tiskem“ vyvolat. Stejně tak je tomu právě u formátu RAW. 

Tento formát je dnes běžně využíván producenty profesionálních digitálních kamer, digitálních 

skenerů nebo zařízení pro digitalizaci analogového filmu. Data v něm až na výjimky nejsou nijak 

komprimována ani dále významně upravována. Společnost Nikon bývá především astronomy 

kritizována za implementování redukce šumu v procesu vytváření RAW snímků [Buil, 2011]. 

Díky tomu, že není před uložením dat provedena tzv. Bayerova interpolace, tj. „fotografie není 

vyvolána“, dosahují soubory typu RAW dvojnásobné až pětinásobné velikosti oproti stejným 

obrázkům ve formátu JPEG a zároveň jsou třikrát až čtyřikrát menší s porovnáním 

s nekomprimovaným obrázkem v souboru TIFF, viz obr. 129 (s. 267). 

Velkou nevýhodou skupiny kontejnerů RAW je minimální standardizace ve specifikaci a její 

implementaci. Navíc tyto kontejnery nejsou plně nezávislé na zařízení. Naprostá většina 

kontejnerů RAW vychází ze standardu TIFF/EP-ISO 12234-2, ale každý z výrobců si svůj formát 

RAW upravuje podle vlastních potřeb. Tím pádem formáty RAW nejsou mezi sebou plně 

kompatibilní [Specht, 2011]. Pokud není blíže specifikováno, o jaký typ souboru RAW se přesně 
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jedná, vždy hovoříme o souboru různých formátů (group description). Existuje řada 

softwarových nástrojů, které umí pracovat s celou řadou formátů RAW od různých výrobců, 

ale v zásadě se doporučuje pro „vyvolání“ souborů RAW využívat proprietární software dané 

společnosti a v zájmu krátkodobého i dlouhodobého uchování takto vzniklých dat převádět 

tyto soubory RAW do jiných pokud možno neproprietárních grafických formátů. 

Formáty RAW není možné editovat v běžných grafických editorech, které pracující na principu 

editování rastru (bitmapy). Daný soubor je zapotřebí nejdříve „vyvolat“ v konverzním nástroji. 

Uložený obrázek ve formátu RAW se vyznačuje tím, že má větší gamut, který je možný jen díky 

vlastnímu rozšířenému barevnému prostoru. Toho se využívá při vlastní konverzi, 

která při vhodném nastavení uživatelem zaručuje lepší (chtěný) zvolený výsledek, než je tomu 

při použití vnitřních přednastavených algoritmů přímo ve snímacím zařízení a uložení 

do standardního formátu JPEG. Po takovéto konverzi je možné s daným souborem pracovat 

v rovině rastru a popřípadě jej uložit do jiného grafického formátu. Datové kontejnery RAW 

v sobě v naprosté většině obsahují též rastrovou reprezentaci daného snímku, 

např. ve formátu JPEG. Ten slouží k navigaci a prohledávání souborů. 

1.13.2 Verze formátu DNG (RAW) 

Formát DNG (RAW) existuje ve třech oficiálních verzích, viz tab. 74 (s. 266). 

Tabulka 74: Verze formátu DNG 

Verze Název 
Doba 

uvedení 
PUID Přípona Poznámky 

1.0 DNG (Digital Negative Format) 
říjen 
2004 

fmt/152 dng  první představená verze formátu DNG 

1.1 DNG (Digital Negative Format) 
únor 
2005 

fmt/152 dng  opravy první verze DNG v. 1.00 

1.2 DNG (Digital Negative Format) 
květen 
2008 

fmt/437 dng  vylepšení specifikace o doplňky, profily atd. 

1.3 DNG (Digital Negative Format) 
červen 
2008 

fmt/438 dng  implementace algoritmu opcode atd. 

1.13.3 Vrstvy obrazu formátu 

Formát RAW nevyužívá žádný druh zónování obsahu, uložená data nejsou zpracována 

(nebo jsou zpracována pouze minimálně), a tedy formát (kontejner) RAW neobsahuje žádné 

obrazové vrstvy. 

1.13.3.1 Kódování souborů RAW 

Data nasnímaná senzorem jsou s minimálními úpravami ukládána přímo do kontejneru typu 

RAW. Obvykle jsou zakódována, a to především z důvodu komprese dat, ale často také 

z důvodu znesnadnění využívání jiného nástroje pro čtení takto zaznamenaných dat. 

Z tohoto důvodu jsou nejvíce kritizováni výrobci fotoaparátů Canon a Nikon. 

Převod dat ze snímacího senzoru se provádějí buď přímo v daném zařízení, nebo v externí 

aplikaci obecně nazývané RAW konvertor. Tato data musí projít několika proprietárními procesy 

(color image pipeline), které můžeme vyjádřit jako, tzv. „vyvolání“, viz obr. 129 (s. 267). 

Nejčastěji se v tomto procesu provádí pouze procesy: 

- odstranění vadných pixelů (specifikace formátu DNG tento krok vyžaduje), 

- redukce šumu u fotoaparátů Nikon [Buil, 2011]. 

Při ukládání dat do jiných formátů (JPEG, TIFF) se v rámci zpracování provádí více operací, 

viz obr. 129 (s. 267). 
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Obrázek 129: Zjednodušený postup ukládání dat snímacího zařízení do různých formátů 

 

Zdroj: [Zpracování obrazu] 

1.13.3.2 Dekódování souborů RAW 

Při procesu dekódování, tedy tzv. vyvolávání, je možné s minimálně zpracovanými daty 

uloženými v kontejneru RAW provádět celou řadu následujících procesů: 

 demosaicing 194 interpolací nezpracovaných dat přímo ze senzoru se vytvoří matice 
reprezentující barevné pixely, 

 doostření (unsharp masking) - doostření výsledného obrázku, 
 interpretace barvy (color translation) - převod z nativního barevného prostoru 

definovaného spektrální citlivostí snímače do předem zvoleného barevného prostoru 
(např. sRGB v případě generování formátu JPEG), 

 komprese (compression) nejčastěji komprese do formátu JPEG, 
 komprese dynamického rozsahu (dynamic range compression) - zesvětlením tmavých 

regionů s tím, že světlé části nebudou tzv. přepálené a zůstanou v normálu, 
 korekce kontrastu (contrast enhancement) - korekce kontrastu, 
 odstranění systematického šumu (removal of systematic noise) odstraňuje zkreslení 

rámečku v ploše, tmavé části snímku, 
 odstranění vadných pixelů (defective pixels removal) - provádí se pomocí interpolace; 

pomocí algoritmu se na základě okolních dat vypočítá podobná hodnoty chybějících 
(poškozených) pixelů, 

 optická korekce (optical correction) korekce zkreslení objektivu, korekce vinětace 
a korekce rozptylu barev, 

 redukce šumu (noise reduction) - odstranění výkyvů a šumů pro docílení hladkých 
přechodů, 

 reprodukce tónů (tone reproduction) - jas scény nasnímaný senzorem je uložený 
v souboru RAW (typicky s dynamickým rozsahem 10-14 bitů na kanál). Ten musí být 
převeden na nižší dynamický rozsah při zachování dostatečné vizuální podobnosti pro tisk 
nebo zobrazování na monitoru. Tento proces obsahuje několik kompresních kroků: 
mapování tónů (tone mapping) a gama korekci (gamma correction), 

 vyvážení bílé (white balancing) - na základě uložené informace, v jakých podmínkách 
(teplota světla) byl snímek pořízen, se výsledný obrázek zkoriguje. 

                                                           
194 Demosaicing se provádí pouze pro snímače CFA, není nutné jej provádět pro senzory 3CCD Foveon X3. 
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1.13.4 Klady a zápory formátu 

Pořadí uvedených kladů a záporů je řazeno abecedně a neodráží míru důležitosti. 

Mezi klady patří: 

 menší velikost souborů (oproti formátu TIFF)195, 
 možnost nastavování parametrů při vyvolávání196,  
 možnost redukce šumu, kompenzace vinětace, opravy chromatické aberace apod., 
 možnost využití při sporu o autorství obsahu souboru, 
 nejvyšší možná kvalita výstupu197, 
 oddělené ukládání jasové a barvové složky, 
 podpora 48bitové barevné hloubky198, 
 podpora formátu Exif pro výměnu metadat, 
 podpora gama korekce,  
 podpora profilů ICC pro správu barev, 
 podpora velkého dynamického rozsahu199. 

Mezi zápory patří: 

 neexistence nativní podpory webovými prohlížeči, 
 neexistence podpory animací, 
 neexistence podpory průhlednosti, 
 neexistence podpory více stran v rámci jednoho souboru, 
 neexistence podpory ztrátové komprese, 
 neexistence standardu200, 
 nemožnost editovat obsah201, 
 nevhodnost pro dlouhodobé ukládání202, 
 nevhodnost pro zpřístupnění, 
 nutnost tzv. vyvolání před zpracováním, 
 nutnost využívání specializovaných softwarů nebo pluginů pro zobrazení, 
 velikost souborů (oproti souborům ve formátu JPEG)203. 

1.13.5 Využití formátu 

Formát RAW je vhodný k(e): 

 krátkodobé a střednědobé archivaci dat, 
 poskytování digitálních fotografií a ve speciálních případech i digitalizovaných 

dokumentů (po vyvolání a následné převodu do jiného grafického formátu se soubor 
ve formátu RAW může zachovat nebo vymazat. 

Formát RAW naopak není vhodný k(e): 
 dlouhodobé archivaci z důvodu proprietárnosti a nestandardnosti různých souborů 

RAW (existují ovšem projekty, které RAW formát dlouhodobě uchovávají společně 
s dalšími formátovými odvozeninami), 

 zpřístupnění dat na dálku. 

                                                           
195 Velikost obrázku ve formátu RAW je oproti velikosti stejného obrázku ve formátu TIFF třikrát až čtyřikrát menší. 
196 Při procesu vyvolání, který probíhá již na počítači, je možné nastavit řadu parametrů, které ovlivňují výsledek (kontrast, vyvážení bílé, doostření apod.). 
197 Soubor ve formátu RAW poskytuje nejlepší možnou kvalitu výstupu, a proto je z něj možné vytvářet jakékoli jiné odvozeniny v maximální možné kvalitě, kterou daný formát 

umožňuje. 
198

 Barevná hloubka formátů RAW se pohybuje v rozmezí od 12 do 14 bitů na kanál. Z důvodu velké bitové hloubky je pak možné veškeré úpravy (jas, barvy, kontrast atd.) provádět 

bez dopadu nebo s minimálním dopadem na výslednou kvalitu výstupu. Díky tomu je minimalizováno riziko posterizace. 
199 Formáty RAW se vyznačují větším dynamickým rozsahem, který je způsoben tím, že při zpracování dat neprobíhá logaritmizace ani gama korekce. Z toho důvodu je možné při 

„vyvolání“ měnit expozici v rozsahu okolo cca ±1 EV. Díky tomu je z přeexponovaného nebo podexponovaného snímku možné vytvořit snímek se správnou expozicí. 
200

 Výrobci ovšem často vychází ze standardu TIFF/EP (ISO 12234-2). 
201 Tato vlastnost může být považována i za výhodu, například pro účely dokazování autorství. Soubor ve formátu RAW je nejdříve nutné tzv. vyvolat a převést do jiného rastrového 

formátu. V něm je teprve možné soubor editovat.  
202 Z důvodu neustálého vývoje a proprietárnosti není formát vhodný pro dlouhodobou archivaci. Neustálý vývoj produktů a formátů může mít za následek zpětnou 

nekompatibilitu a rychlé zastarávání produktů a formátů. 
203 Obrázek ve formátu RAW je dvakrát až pětkrát větší než stejný obrázek ve formátu JPEG. 
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1.13.6 Příbuzné formáty formátu 

Za příbuzné formáty formátu RAW můžeme považovat formáty, uvedené v tab. 75 (s. 269). 

Tabulka 75: Příbuzné formáty formátu RAW 

Zkratka Úplný název PUID Přípona Poznámky 

DNG, 
RAW 

Digital Negative 
fmt/152, 
fmt/437, 
fmt/438 

dng 

 vlastníkem je společnost Adobe Systems Incorporated 
 jedná se o formát, který má za cíl stát se standardem v oblasti RAW formátů 
 v rámci své specifikace je schopen využívat dalších otevřené formáty, normy 

včetně rozšířených metadat Exif, XMP, IPTC, CIE XYZ, profily ICC a JPEG 
 v současné době je dostupná specifikace pro DNG verze 1.3.0.0 z roku 

2009 [Adobe Systems, 2009] 
 formát DNG je rozšíření specifikace TIFF 6.0. a je kompatibilní se 

standardem ISO 12234-2, tj. TIFF EP 
 více viz http://www.adobe.com/products/photoshop/extend.displayTab2.html 

RAW Raw Bitmap x-fmt/185 bmp, dib - 

RAW 
Raw JPEG 

Stream 
fmt/41 

jpg, jpeg, 
jpe 

- 

RAW Digital Negative - -  více viz tab. 74 (s. 266) 

RAW Digital Negative - rwz 

 proprietární formát RAW vyvinutý společností Rawzor 
 proprietární specifikace pro uložení dat a meta-informací přímo 

ze záznamového zařízení do kontejneru raw bez jakékoli ztráty 
informace: http://www.rawzor.com/ 

RAW Digital Negative - r3d 

 proprietární formát RAW vyvinutý společností RED (Red Digital Cinema 
Camera Company) 

 formát/kontejner raw pro média (Audio, Video, TimeCode, metadata), 
tzv. wrapper: http://www.red.com/ 

RAW Digital Negative - raf 
 proprietární formát RAW vyvinutý společností Fujifilm  
 výrobce digitálních fotoaparátů: http://www.fujifilm.com/ 

RAW Digital Negative fmt/192 
dcs, dcr, 
drf, k25, 

kdc 

 proprietární formát RAW vyvinutý společností Kodak 
 výrobce digitálních fotoaparátů: http://www.kodak.com/ 

RAW Digital Negative - mos 
 proprietární formát RAW vyvinutý společností LEaf 
 výrobce high-end digitálních stěn: http://www.leaf-photography.com/ 

RAW Digital Negative 
x-fmt/185 
fmt/152 

raw, rwl, 
dng 

 proprietární formát RAW vyvinutý společností Leica 
 výrobce digitálních fotoaparátů: http://us.leica-camera.com/ 

RAW Digital Negative - pxn 
 proprietární formát RAW vyvinutý společností Logitech 
 výrobce periférií pro počítače: http://www.logitech.com/ 

RAW Digital Negative - mef 

 proprietární formát RAW vyvinutý společností Mamiya 
 výrobce high-end fotoaparátů a optických přístrojů: 

http://www.mamiya.com/, http://www.mamiya.co.jp/ 

RAW Digital Negative - mrw 
 proprietární formát RAW vyvinutý společností Minolta 
 výrobce digitálních fotoaparátů http://www.konicaminolta.com/ 

RAW Digital Negative fmt/202 nef, nrw 
 proprietární formát RAW vyvinutý společností Nikon 
 výrobce digitálních fotoaparátů: http://www.nikon.com/ 

RAW Digital Negative - orf 
 proprietární formát RAW vyvinutý společností Olympus 
 výrobce digitálních fotoaparátů: http://www.olympus-global.com/ 

RAW Digital Negative - raw, rw2 
 proprietární formát RAW vyvinutý společností Panasonic 
 výrobce digitálních fotoaparátů: http://www.panasonic.net/ 

RAW Digital Negative - pef, ptx 

 proprietární formát RAW vyvinutý společností Pentax 
 výrobce high-end fotoaparátů, digitálních stěn a softwaru pro práci 

se soubory RAW: http://www.pentax.jp/ 

RAW Digital Negative - 
cap, iiq, 

eip 

 proprietární formát RAW vyvinutý společností Phase One 
 výrobce nejen digitálních fotoaparátů a digitálních stěn (digital camera 

back): http://www.phaseone.com/, http://www.Leaf-photography.com/, 
http://www.mamiya.com/ 

RAW Digital Negative - srw 
 proprietární formát RAW vyvinutý společností Samsung 
 výrobce digitálních fotoaparátů: http://www.samsung.com/ 

RAW Digital Negative - x3f 

 proprietární formát RAW vyvinutý společností Sigma 
 výrobce digitálních fotoaparátů, optiky a blesků: http://www.sigma-

photo.co.jp/ 

RAW Digital Negative fmt/191 
arw, srf, 

sr2 

 proprietární formát RAW vyvinutý společností Sony 
 výrobce digitálních fotoaparátů: http://www.sony.net/ 
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1.14 WebP 

Stručný přehled vybraných údajů o formátu 

Název WebP 
MIME image/webp 
Vývojář Google  Inc. 
Rok uvedení 30. září 2010 
Typ formátu rastrový 

Kompresní algoritmus 
VP8 (ztrátový) a VP8L (bezeztrátový) video intra frame kódování využívající WHT 
(Walsh-Hadamardovo transformaci a DCT (diskrétní kosinovou transformaci) 

Typ komprese 
ztrátová (představena v roce 2010) 
bezeztrátová (představena 18. listopadu 2011) 

Barevná hloubka 24 bitů RGB - barva (color) 
Barevný prostor z RGB do YUV (4:2:0) (podobný prostoru YCrCb) 
Průhlednost ano (od 18. listopadu 2011) 
Maximální velikost 14 bitů na šířku a výšku (16 383 × 16 383 px) 
Prokládání nepodporuje 
Více obrázků na soubor nepodporuje 
Animace ano (od 3. října 2011) 
Přípona formátu webp (též s velkými písmeny) 
Standard ne 
Proprietárnost ne (od května 2010) 

Podpora webových prohlížečů 

Google Chrome - nativní podpora (Google Chrome 9+) 
Internet Explorer - plugin (Chrome Frame204) 
Mozilla Firefox - plugin (nativní podpora je prozatím ukončena) 
Safari - nativní podpora (Mac) 
Opera - plugin (první nativní podpora 11.10 beta) a též plugin 
Android – nativní podpora (Ice Cream Sandwich) 

Dokumentace 
http://code.google.com/speed/webp/ 
http://tools.ietf.org/html/draft-bankoski-vp8-bitstream-06/ 

Poznámky profil ICC, animace, platforma pro rozšířitelná metadata (XMP) a dlaždice (tiling) 

1.14.1 Vznik a vývoj formátu 

Název formátu WebP od společnosti Google Inc. se má podle svých tvůrců anglicky vyslovovat 

[weppy]. Architektura WebP formátu je postavena na základě video formátu WebM 

(kodek VP8) [WebM] a grafického kontejneru RIFF. Ten byl společností Google Inc. získán 

akvizicí společnosti On2 Technologies a poté zdarma uvolněn veřejnosti a v květnu 2010 

oproštěn od veškerých licenčních poplatků [Google (firma), 2011b]. Společnost Google Inc. 

tak navázala na představení svého formátu WebM, který je prezentován jako formát 

nahrazující současnou multimediální platformu Flash205, která je dnes de facto standard 

pro webové aplikace s vloženými animacemi. První oficiální zprávy společnosti Google Inc. 

mluvily o tom, že ztrátový formát WebP dosahuje při stejné obrazové kvalitě v průměru o 39 % 

menší velikosti výsledných souborů oproti formátu JPEG 206  [Google (firma), 2011d]. 

Pozdější oficiální vyjádření již hovoří o nižších hodnotách v intervalu od 25 do 34 %, a to při 

stejné hodnotě structural similarity indexu SSIM [Google (firma), 2011d]. 

Při experimentálním překomprimování obrázků PNG, které jsou běžně využívané na internetu, 

do ztrátového formátu WebP byla průměrná redukce velikosti souborů 45 %. 

U obrázků, které byly překomprimovány pomocí knihoven pngcrush a pngout, byla redukce 

pouze 28 % [Alakuijala, 2012]. Při využití bezeztrátového formátu WebP se pak průměrná 

redukce velikosti pohybuje okolo hodnoty 28 % [Google (firma), 2011d]. 

                                                           
204

 Plugin je k dispozici na adrese http://www.google.com/chromeframe. 
205 Tato platforma byla dříve nazývaná Macromedia Flash, dnes je její oficiální název Adobe Flash. 
206

 V projektu realizovaném společností Google Inc. byl formát WebP otestován na milionu náhodně vybraných obrázcích v různých formátech (JPEG, PNG, 
GIF) získaných z internetu. Po formátové migraci nedošlo k viditelné vizuální degradaci obrázků, přitom bylo v průměru ušetřeno 39 % úložných kapacit. 
Pokud se formátová migrace bude v praxi provádět přímo ze zdrojových obrázků, očekávají se ještě větší úspory, pokud se týká úložných kapacit. 
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Pomocí formátu WebP je možné komprimovat obrázky jak ztrátově (již od svého představení 

30. září 2010), tak bezeztrátově (od 18. listopadu 2011). Formát byl vyvinut jako konkurence 

nejrozšířenějšímu grafickému formátu v prostředí internetu, tedy formátu JPEG. 

Formát byl vyvinut za účelem plošné migrace velkého množství obrázků, které jsou 

na internetu, do jednoho formátu. Tato migrace by umožnila snížit nároky na úložiště 

a především globálně zvýšit rychlost načítání webových stránek obsahující velké množství 

obrazových dat [Google (firma), 2011c]. 

Google nabízí volně ke stažení nástroj pro formátovou migraci obrázků do formátu WebP 

[Google (firma), 2011b]. V současnosti vyjednává nativní podporu tohoto formátu 

u konkurenčních webových prohlížečů. Existují další nástroje pro práci s tímto formátem: 

 Libwebp, link: http://www.webmproject.org/code/#libwebp_webp_image_library/, 

 Cwebp, link: https://developers.google.com/speed/webp/docs/using/, 

 Dwebp, link: https://developers.google.com/speed/webp/docs/using/, 

 Precompiled WebP utilities and library, Source code of WebP library and utilities, 

WebP Codec for Windows, link: https://developers.google.com/speed/webp/download/. 

K dispozici jsou také grafické nástroje podporující formát WebP: 

 Pixelmator, link: http://www.pixelmator.com/, 

 ImageMagick, link: http://www.ImageMagick.org/, 

 GIMP, link: http://registry.gimp.org/node/25874/, 

 Leptonica, link: http://www.leptonica.com/, 

 XnConvert, link : http://www.xnconvert.com/, 

 Adobe Photoshop plugin, link: http://telegraphics.com.au/sw/#webpformat/. 

1.14.2 Verze formátu 

Formát WebP existuje ve třech oficiálních verzích, viz tab. 76 (s. 271). 

Tabulka 76: Verze formátu WebP 

Verze Název 
Doba 

uvedení 
PUID Přípona Poznámky 

1.0 WebP lossy mode 
30. září 
2010 

není k 
dispozici 

webp 

 podpora ztrátové komprese 
 podpora animace, profilů ICC, rozšířitelná 

sada metadat (XMP) a tiling od 3. října 2011 
 otevřený standard pod licencí BSD  

2.0 WebP lossless mode 
18. listopadu 

2011 
není k 

dispozici 
webp  podpora bezeztrátové komprese 

3.0 WebP transparency mode 
18. listopadu 

2011 
není k 

dispozici 
webp  podpora průhlednosti 

1.14.3 Vrstvy obrazu formátu 

Formát WebP nevyužívá žádný druh zónování obsahu. Pro ukládání a kompresi dat využívá 

pouze jednu obrazovou vrstvu a nově dlaždice. Příbuzný formát WebM, na jehož základě 

formát WebP (kodek VP8) vznikl, byl vyvinut pro ukládání videa. 
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1.14.4 Klady a zápory formátu 

Pořadí uvedených kladů a záporů je řazeno abecedně a neodráží míru důležitosti. 

Mezi klady patří: 

 neproprietárnost, 
 podpora animací, 
 podpora bezeztrátové i ztrátové komprese, 
 podpora dlaždic v rámci jednoho obrázku, 
 podpora formátu Exif pro výměnu metadat, 
 podpora platformy XMP pro rozšířená metadata, 
 podpora profilů ICC pro správu barev, 
 podpora průhlednosti, 
 rychlá komprese a dekomprese, 
 účinná komprese vhodná pro ukládání spojité grafiky s plynulými přechody207. 

Mezi zápory patří: 

 neexistence nativní podpory webovými prohlížeči (s výjimkou vyhledávače Chrome), 
 neexistence podpory více stran v rámci jednoho souboru, 
 neexistence standardu, 
 nemožnost editovat obsah bez použití specializovaného softwaru208, 
 nevhodnost pro dlouhodobé ukládání209, 
 nevhodnost pro zpřístupnění, 
 nutnost využívání specializovaných softwarů nebo pluginů pro zobrazení, 
 omezená barevná hloubka (24 bitů RGB), 
 omezená velikost souborů (14 bitů, resp. 16 383 × 16 383 px), 
 větší ztrátovost detailů (oproti formátu JPEG), 
 využití pouze 4:2:0 chroma subsambling (oproti formátu JPEG, využívajícím 4:2:2 i 4:4:4). 

1.14.5 Využití formátu 

Formát WebP je vhodný k(e): 

 krátkodobé archivaci dat, 

 zpřístupnění obrazových dat na dálku. 

V současně době formát WebP využívá především společnost Google Inc. 

1.14.6 Příbuzné formáty formátu 

Za příbuzné formáty formátu WebP můžeme považovat formáty uvedené v tab. 77 (s. 272). 

Tabulka 77: Příbuzné formáty formátu WebP 

Zkratka Úplný název PUID Přípona Poznámky 

WebM WebM 
není 

k dispozici 
Webm 

 formát pro ukládání videa využívající kodek VP8 
 licence zakoupila a následně uvolnila společnost Google Inc. 

JPEG 
JPEG File 
Interchange 
Format 

fmt/42, 
fmt/43, 
fmt/44 

jpg, jpeg, 
jpe, jif, jfif, 

jfi 

 formát byl představen v roce 1992 (1991) 
 umožňuje ukládání 24bitové grafiky RGB nebo 8bitové a 16bitové grafiky na kanál 
 velikost obrázků je omezena na 16 bitů na šířku a výšku (65535 × 65535 px) 

                                                           
207 Komprese je vhodná např. pro fotografie. Je obvykle o 25 až 34 % účinnější než diskrétní kosinová komprese ve formátu JPEG).  
208 Tato vlastnost může být považována i za výhodu. 
209 Přestože se od května 2010 nejedná o proprietární formát, pro tento relativně mladý formát zatím neexistuje mnoho nástrojů. 

Potenciálním kandidátem na formát vhodný pro zpřístupnění se může stát teprve v budoucnu. 

Pokud se formát rozšíří díky snahám společnosti Google Inc. stane se více důvěryhodným a potenciálním kandidátem pro dlouhodobé ukládání. 
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2. Obrázky, tabulky a doporučení 

2.1 Testovací obrázek lena_std.tif 

Obrázek 130: Testovací obrázek lena_std.tif (512 × 512 px, 768 KB) z roku 1973 

 

Zdroj: [The USC-SIPI Image Database] 

 

Obrázek 131: Původní fotografie Leny Sjöderbergové z roku 1972 (testovací obrázek lena_std.tif  je výřezem z této 
lechtivé fotografie) 

 

Zdroj: [Hutchinson, 2001] 
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2.2 Testovací obrázky ve formátu GIF (horizontální vs. vertikální) 

Obrázek 132: Horizontální rozložení dat v obrázku komprimovaném pomoci kompresního algoritmu LZW 
(454 × 454px, 2,02 KB) 

 

Obrázek 133: Vertikální rozložení dat v obrázku komprimovaném pomoci kompresního algoritmu LZW 
(454 × 454px, 213,66 KB) 
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2.3 Kompletní části specifikace formátu JPEG 

Převzato z oficiální webové stránky konsorcia JPEG [JPEG] 

1. část: Requirements and guidelines 

 Základní specifikace formátu definující jádro a další možnosti a alternativy 
pro kódování obrázků ve fotografické kvalitě. 

 Požadavky a pokyny. 
 Digitální komprese a kódování obrázků se spojitou grafikou (T.81 (09/92)). 
 Informace o aktualizacích patentů (T.81 (1992) Oprava 1 (01/04)). 
 ITU-T Rec. (T.81 (09/92)). 
 Mezinárodní standard ISO / IEC 10918-1:1994. 

2. část: Compliance testing 

 Definuje pravidla a kontroly pro testování softwaru, zda je v souladu s 1. částí 
specifikace. 

 Digitální komprese a kódování obrázků se spojitou grafikou: Testování 
zda je v souladu s (T.83 (11/94)). 

 Mezinárodní standard ISO / IEC 10918-2:1995. 

3. část: Extensions 

 Obsahuje sadu rozšíření vylepšujících standard definovaný v 1. části, 
sada obsahuje i SPIFF formát. 

 ITU-T Rec. Digitální komprese a kódování obrázků se spojitou grafikou: 
Rozšíření (T.84 (07/96)). 

 Ustanovení umožňující registrování nových typů kompresí a jejich verzí 
v rámci SPIFF hlavičkách (T.84 (1996) Pozměňovací návrh 1 (04/99)). 

 Mezinárodní standard ISO/IEC 10918-3:1997. 

4. část: Registration of JPEG profiles 

 Definuje metody pro registraci některých parametrů použitých k rozšíření 
JPEG. 

 ITU-T Rec. Digitální komprese a kódování obrázků se spojitou grafikou: 
Registrace JPEG profilů. SPIFF profilů. SPIFF tagů, SPIFF barevných prostorů, 
APPn Markers, typy SPIFF kompresí a registrační úřady (REGAUT) 
(T.86 (06/98)). 

 Mezinárodní standard ISO/IEC 10918-4:1999. 

5. část: JPEG File Interchange Format (JFIF) 

 Od roku 2009 je formát JFIF ve vývoji bude definován jako 
ISO/IEC 10918-5 - JPEG Part 5: JPEG File Interchange Format (JFIF) TR/98 
specifikující soubor JPEG Interchange Format (JFIF ). 

 První vydání bylo představeno v červnu 2009. 

 Mezinárodní standard ISO/IEC FDIS 10918-5. 
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2.4 Kompletní části specifikace formátu JPEG 2000 

Převzato z oficiální webové stránky konsorcia JPEG 2000 [JPEG 2000] 

1. část: Core Image Coding System 

 Základní specifikace formátu definující jádro. Obsahuje syntaxi formátu, 
základní kódovací systém datového toku, kódování, dekódování. 

 Definuje základní formát JP2, podporující vložení metadat, jako je barevná 
paleta umožňující správné zobrazení/vyrenderování. 

 Mezinárodní standard (ISO/IEC 15444-1) v prosinci 2000. Druhá edice 1. části 
specifikace byla publikována v roce 2004 (např. byl přidán standardní barevný 
model (color space) Y'CbCr. 

 Využitelná bezplatně, bez placení licencí či poplatků. 

2. část: Extensions 

 Zaměření na zlepšení kompresního výkonu za pomocí pokročilejších technik, 
které není možné dekódovat kodeky navrženými podle 1. části. 

 Alternativní a nastavitelná možnost kódování částí obrazu (encoding region 
of particular interest) ROIs. 

 Formát JPX postavený na formátu JP2 podporující více vrstev, animace, 
rozšířené barevné modely, některé technologie jsou pod záštitou 
IPR (Intellectual Property Rights). 

 Rozšířená podpora metadat pro digitální obrazy a digitální fotografie podle 
specifikace DIG35. 

 Mezinárodní standard (ISO/IEC 15444-2) v listopadu 2001. 

 Licenčně zpoplatněno. 

3. část: Motion JPEG 2000, MJ2, MJP2  

 Definující formát Motion JPEG 2000 pro komprimaci videa, nevyužívající 
tzv. interframe, každý snímek (frame) je kódován samostatně 
(tzv. intra kódování), standard pro kompresi videa. 

 Rozšíření formátu souboru, které umožňuje uložit sekvenci obrazů kódovaných 
podle 1. části specifikace do jednoho souboru. 

 Mezinárodním standardem (ISO/IEC 15444-3) od listopadu 2001. 

4. část: Conformance Testing 

 Specifikuje metodologii a kritéria pro testování implementací JPEG 2000. 

 Nezabývá se podporou, výkonností, či odolností. 

 Mezinárodní standard (ISO/IEC 15444-4) v květnu 2002. 

5. část: Reference Software 

 Definuje dvě referenční implementace 1. části standardu, které slouží 
k testování interoperability. 

 První implementace v jazyce C (JasPer), vznikla na University Of British 
Columbia. 

 Druhá implementace v jazyce Java (JJ2000) od skupiny JJ2000. 

 Mezinárodní standard (ISO/IEC 15444-5:2003) v listopadu 2001. 
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6. část: Compound Image File Format (JPM) 

 Definuje formát JPM, který je možné využít na dokumenty se smíšeným 
obsahem MRC (mixed raster content) podle ISO/IEC 16485. 

 JPM je rozšíření formátu JP2 definovaného v 1. části (využívající stejnou 
architekturu a mnoho stejných „boxů“ definovaných v 1. části pro JP2 a 2. části 
pro JPX). 

 Vymezující souborový formát (Compound Image File Format), který je určen 
pro vícestránkové dokumenty s mnoha objekty (text, obrázky atd.) 
na jednotlivých stranách dokumentu: 

- JBIG2 komprese může být použita pro pole s textem. 
- JPEG komprese může být použita jako alternativa k JPEG 2000 u obrázků 

se spojitou grafikou (fotografická kvalita). 

 Mezinárodní standard (ISO/IEC 15444-6) v dubnu 2003. 

7. část: Has been abandoned 

 tato část byla vyřazena a nadále se nevyužívá. 

8. část: Security (JPSEC) 

 Zaručení bezpečného přenosu, ochrana obsahu (IPR), ochrana technologií (IP) 
a umožňovat aplikacím generovat, používat a vyměňovat bezpečně datový tok 
JPEG 2000. 

- Encryption – šifrování dat i metadat, částečné šifrování, různý stupeň 
šifrování. 

- Source authentication – verifikace hodnověrnosti zdroje. 

- Data integrity – verifikace integrity dat. 

- Condition access – podmíněný přístup k různým částím souboru. 
(např. uživatel je oprávněn vidět nízké rozlišení, vysoké rozlišení zůstane 
skryto). 

- Ownership protection – pomáhá ochránit obsah pomocí copyrightu. 
Obsahuje odolný identifikační mechanismus vlastnictví. 

- Digital signature – digitální podpis. 

- Watermark – vodoznak. 

- Key generation – generování klíčů. 

 Mezinárodní standard (ISO/IEC 15444-8) v červenci 2000. 

9. část: Interactive protocols (JPIP) 

 Hlavním bodem je klient-server protokol JPIP. 

 JPIP může být implementován do http, ale je navrhnu dalším možnostem 
transportu. 

 Možnost stahovat pouze označenou část (tiles) velkých obrazových ploch, 
tím se snižuje zatížení hardwaru a čas přenosu na obou stranách přenosu. 

 Mezinárodní standard (ISO/IEC 15444-9) v říjnu 2004 
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10. část: Volumetric paging (JP3D) 

 Definuje možnost kódování rovinných a třídimenzionálních dat. 

 Finální verze v březnu 2007, měla by se stát mezinárodním standardem 
ISO/IEC 15444-10. 

 Stále je vyvíjena. 

11. část: Wireless applications (JPWL) 

 Definuje řešení pro bezdrátový přenos. 

- Ochrana datového toku před přenosovými chybami (Forward Error 
Correcting - FEC). 

- Charakteristika stupňů citlivosti různých částí datového toku na chyby 
při přenosu. 

- Charakteristika lokací se zbytkovými chybami v datovém toku. 

 Mezinárodní standard (ISO/IEC 15444-11) v červnu 2007. 

12. část: ISO Base Media File Format (MJ2) 

 Má společný text s MPEG-4 standardem ISO/IEC 14496-12. 

 Jedná se o iniciativu sloučení JPEG a MPEG k vytvoření základny pro budoucí 
aplikace. 

 Formát je určen pro sekvence dat v čase. Využívá stejnou architekturu jako 
formát Quick Time od Apple a formát JPEG 2000. 

 Mezinárodní standard (ISO/IEC 15444-12) v červenci 2003. 

13. část: ISO Base Media File Format (MJ2) 

 Definuje bezplatnost a bezlicenční využívání kodéru JPEG 2000 s rozšířenými 
aplikacemi (zatím neexistuje finální návrh). 

14. část: ISO Base Media File Format (MJ2) 

 JPEG 2000 systém kódování obrázků: XML strukturní reprezentace a reference. 

 Mezinárodní standard (ISO/IEC 15444-14). 
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2.5 Příklad formátové migrace z formátu JPEG do formátu JPEG 2000 

 

 

Obrázek 134: Porovnání obrazové kvality původního souboru ve formátu JPEG se souborem převedeným 
do formátu JPEG 2000, Adobe Photoshop CS3 
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2.6 Kroky v rámci vytváření JPEG 2000 za využití 1. a 2. části 

specifikace 

 

Obrázek 135: Povinné a volitelné kroky standardu JPEG 2000 za využití 1. a 2. části specifikace 

 

Zdroj: [Skodras, 2006, s. 2] 
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2.7 Komponenty datového toku 

Obrázek 136: Komponenty datového toku JPEG 2000 

 

Zdroj: [Furht, 2008] 
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2.8 Zobrazení souboru JP2 podle rozlišení 

V tomto případě bylo nástrojem Kakadu vygenerováno osm vrstev rozlišení s následujícími 

velikostmi výsledných obrázků: 43,01 MB (4270 × 3521 px), 10,76 MB (2135 × 1761 px), 

2,69 MB (1068 × 881 px), 690,13 KB (534 × 441 px), 173,56 KB (267 × 221 px), 43,78 KB 

(134 × 111 px), 11,20 KB (67 × 56 px) a 2,88 KB (34 × 28 px). 

Příkazový řádek: kdu_expand -i example.jp2 -o example(číslo vrstvy).tif -layers(číslo vrstvy) 

Obrázek 137: Příklad generovaných vrstev rozlišení ze souboru JP2 (vrstvy jsou v reálném poměru) 
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2. Obrázky, tabulky a doporučení 
2.9 Porovnání velikostí obrázků v různých formátech a nastaveních 

 

Tabulka 78: Porovnání velikostí jednotlivých dokumentů v MB za použití různých formátů a nastavení 

 

Zdroj: [Vychodil, 201212b] 
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2. Obrázky, tabulky a doporučení 

 
2.10 Testovací obrázky pro účely porovnání grafických formátů 

 

 

Obrázek 138: Testovaný obrázek č. 1 (černobílá verze)
210

 

 

Zdroj: archiv autora, 2009 

 

Obrázek 139: Testovaný obrázek č. 2 (barevná verze)
211

 

 

Zdroj: titulní stránka časopisu Trinidad Guardian (http://www.guardian.co.tt/) z 5. ledna 2009 

                                                           
210 Testovací obrázek měl velikost formátu A4, rozlišení 300 PPI, 2480 × 3508 px a byl uložen v nekomprimované podobě (soubor měl velikost 8,71 MB). 
211 Testovací obrázek měl velikost formátu A4, rozlišení 300 PPI, 2480 × 3508 px a byl uložen v nekomprimované podobě (soubor měl velikost 26,13 MB). 
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2.11 Příklad porovnání bezeztrátové a ztrátové komprese JB2 

 

Obrázek 140: Příklad porovnání bezeztrátové a ztrátové komprese JB2 

 

Zdroj: [Comparison of DJVU JB2 lossless and lossy options]  
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Obrázek 141: Příklad porovnání bezeztrátové a ztrátové komprese JB2 

 

Zdroj: [Comparison of results of lossy and aggressive options of DJVU JB2]   
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2.12 Návrh specifikace JP2 pro NDK 

 

 

 

 

Tabulka 79: Návrh specifikace pro tvorbu souborů JP2 ve formátu JPEG 2000 pro projekt NDK 

Popis 
I. archivní kopie212 

(archival copy) 
II. archivní kopie213 

(archival copy) 
I. zpřístupňující kopie 

(production master copy) 
II. zpřístupňující kopie 

(production master copy) 

využití 
(usage) 

knihy, periodika, mapy, 
rukopisy 

knihy, periodika, mapy, 
rukopisy 

knihy, periodika mapy, rukopisy 

grafický formát 
(image still format) 

JPEG 2000 JPEG 2000 JPEG 2000 JPEG 2000 

přípona formátu 
(file format) 

jp2 jp2 jp2 jp2 

využitá část specifikace 
(specification Part) 

1. část JPEG 2000 1. část JPEG 2000 1. část JPEG 2000 1. část JPEG 2000 

migrační software 
(migration software) 

Kakadu Kakadu Kakadu Kakadu 

komprese 
(compression) 

Bezeztrátová ztrátová ztrátová ztrátová 

transformace 
(transformation) 

5-3 reversible filter 9-7 irreversible filter 9-7 irreversible filter 9-7 irreversible filter 

kompresní poměr 
(compression ratio) 

1:2 až 1:3 1:3 až 1:4 1:20 až 1:30 1:8 až 1:10 

dlaždice 
(tiling) 

4096 × 4096 4096 × 4096 1024 × 1024 1024 × 1024 

průběh zobrazení 
(progression order) 

RPCL RPCL RPCL RPCL 

počet dekompozičních 
úrovní 
(decomposition levels) 

5 nebo 6 5 nebo 6 5 5 nebo 6 

počet vrstev kvality 
(quality layers) 

1 1 
12 

(logaritmicky) 
12 

(logaritmicky) 

velikost regionů 
(precinct size) 

256 × 256 pro první dvě 
dekomprimované úrovně 
(levels) a 128 × 128 pro 
nižší úrovně (levels) 

256 × 256 pro první dvě 
dekomprimované úrovně 
(levels) a 128 × 128 pro 
nižší úrovně (levels) 

256 × 256 pro první dvě 
dekomprimované úrovně 

(levels) a 128 × 128 pro nižší 
úrovně (levels) 

256 × 256 pro první dvě 
dekomprimované úrovně 
(levels) a 128 × 128 pro 
nižší úrovně (levels) 

zájmové oblasti 
(regions of interests) 

Ne ne ne ne 

velikost bloků 
(code block size) 

64 × 64 64 × 64 64 × 64 64 × 64 

značka lokalizující 
dlaždice 
TLM (tile-part length 
marker segment) 

ano („R“) ano („R“) ano („R“) ano („R“) 

přemostění 
(bypass) 

Ano ano ano ano 

profily ICC 
(ICC profiles) 

Ano ano - ano 

značka začátku hlavičky 
segmentu paketů 
SOP (start of packet) 

Cuse_sop=yes Cuse_sop=yes Cuse_sop=yes Cuse_sop=yes 

značka konce hlavičky 
segmentu paketů 
EPH (end of packet header) 

Cuse_eph=yes Cuse_eph=yes Cuse_eph=yes Cuse_eph=yes 

vložená metadata 
(embedded metadata) 

XML metadata vložená 
v XML boxu JP2 

XML metadata vložená 
v XML boxu JP2 

XML metadata vložená 
v XML boxu JP2 

XML metadata vložená 
v  XML boxu JP2 

Zdroj: [Vychodil, 2013]  

                                                           
212

 Z pohledu dlouhodobého uchování a budoucích formátových migrací je doporučeno využívat matematicky bezeztrátovou kompresi v kompresním poměru 1:2. 
213 Ztrátová komprese (resp. vizuálně bezeztrátová v kompresním poměru 1:3 až 1:4) pro archivní kopie se volí v případě, kdy je zapotřebí snížit 
celkovou velikost výsledných souborů. 
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2.13 Příkazové řádky pro migrační nástroj Kakadu 

 

 

 

Příkazové řádky pro migrační nástroj Kakadu: 

Archivní kopie (archival copy) 

kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={4096,4096}" 
"Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" ORGtparts=R Creversible=yes Clayers=1 Clevels=5 
"Cmodes={BYPASS}" Cuse_sop=yes Cuse_eph=yes 

Zpřístupňující kopie (production master copy) 

 Kompresní poměr 1:4 

kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={1024,1024}" 
"Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" ORGtparts=R -rate 6 Clayers=12 Clevels=5 
"Cmodes={BYPASS}" 

 Kompresní poměr 1:8 

 kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={1024,1024}" 
"Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" ORGtparts=R -rate 3 Clayers=12 Clevels=5 
"Cmodes={BYPASS}" 

 Kompresní poměr 1:10 

kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={1024,1024}" 
"Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" ORGtparts=R -rate 2.4 Clayers=12 Clevels=5 
"Cmodes={BYPASS}" 

 Kompresní poměr 1:20 

kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={1024,1024}" 
"Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" ORGtparts=R -rate 1.2 Clayers=12 Clevels=5 
"Cmodes={BYPASS}" 

 Kompresní poměr 1:30 

kdu_compress -i example.tif -o example.jp2 "Cblk={64,64}" Corder=RPCL "Stiles={1024,1024}" 
"Cprecincts={256,256},{256,256},{128,128}" ORGtparts=R -rate 0.8 Clayers=12 Clevels=5 
"Cmodes={BYPASS}" 

Zdroj: [Vychodil, 2013] 

Poznámka: Příkazové řádky jsou v souladu s navrženou specifikací dostupnou v příloze 

2.12 Návrh specifikace JP2 pro NDK (s. 287). Na jejich vzniku participoval Mgr. Václav 

Rosecký.214 

                                                           
214Pro nastavení kompresního poměru se v prostředí knihovny Kakadu neuvádí přímo kompresní poměr, ale přepočet, který se nazývá RATE (v příkazových 
řádcích vyznačeno tučně). Příklady přepočtu jsou k dispozici v příloze 2.14 Výpočet hodnoty RATE na základě kompresního poměru (s. 291). 
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2.14 Výpočet hodnoty RATE na základě kompresního poměru 

 

 

 

 

Tabulka 80: Výpočet hodnoty RATE na základě kompresního poměru 

Kompresní 
poměr 
1ku# 

Vypočtený 
poměr 

Vypočtený RATE 

color RGB 
24 bitů 

grayscale 
8 bitů 

1 1 1,0000 24,000 8,000 

1 2 0,5000 12,000 4,000 

1 3 0,3333 8,000 2,667 

1 4 0,2500 6,000 2,000 

1 5 0,2000 4,800 1,600 

1 6 0,1667 4,000 1,333 

1 7 0,1429 3,429 1,143 

1 8 0,1250 3,000 1,000 

1 9 0,1111 2,667 0,889 

1 10 0,1000 2,400 0,800 

1 11 0,0909 2,182 0,727 

1 12 0,0833 2,000 0,400 

1 12 0,0833 2,000 0,667 

1 13 0,0769 1,846 0,615 

1 14 0,0714 1,714 0,571 

1 15 0,0667 1,600 0,533 

1 16 0,0625 1,500 0,500 

1 17 0,0588 1,412 0,471 

1 18 0,0556 1,333 0,444 

1 19 0,0526 1,263 0,421 

1 20 0,0500 1,200 0,400 

1 30 0,0333 0,800 0,267 

1 40 0,0250 0,600 0,200 

1 50 0,0200 0,480 0,160 

1 60 0,0167 0,400 0,133 

1 70 0,0143 0,343 0,114 

1 80 0,0125 0,300 0,100 

1 90 0,0111 0,267 0,089 

1 100 0,0100 0,240 0,080 

1 150 0,0067 0,160 0,053 

1 200 0,0050 0,120 0,040 

1 250 0,0040 0,096 0,032 

1 500 0,0020 0,048 0,016 

1 10000 0,0001 0,002 0,001 
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2.15 Návrhy specifikací různých organizací pro soubory JP2 

Tabulka 81: Návrhy specifikací různých organizací pro tvorbu souborů JP2 ve formátu JPEG 2000 
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2.16 Popis jednotlivých prvků specifikace pro tvorbu souborů JP2 

Konverzní nástroje (conversion software used) 

 Kakadu, http://www.kakadusoftware.com/ 
 LuraWave, https://www.luratech.com/ 
 Lead Tools, http://www.leadtools.com/ 
 Aware, http://www.aware.com/ 
 OpenJPEG, http://www.openjpeg.org/ 

Formát souboru (file format) 

 JP2, viz kapitola 1.12 JPEG 2000 (Joint Photographic Experts Group) (s. 250) Část 1. 

Definice základního jádra kódování transformace (s. 252) 

 JPX, viz kapitola 1.12.2.2 Část 2. - Rozšíření 1. části specifikace (s. 254) 

Druh komprese (compression) 

 Bezeztrátová (lossless), viz kapitola 2.2.1 Bezeztrátová komprese (s. 33) 
 Ztrátová (lossy), viz kapitola 9.2.2 Ztrátová komprese (s. 33) 

Kompresní poměr (compress ratio) 

 1:2 až 1:3 bezeztrátová (matematicky bezeztrátová) 
 1:3,5 až 1:4 ztrátová (minimálně ztrátová komprese) 
 1:8 ztrátová (vizuálně bezeztrátová) 
 1:9 ztrátová (v některých případech vizuálně bezeztrátová) 
 1:10 ztrátová (v některých případech vizuálně bezeztrátová) 
 1:20 ztrátová (vizuálně ztrátová) 
 1:30 ztrátová (vizuálně ztrátová) 
 proměnný kompresní poměr (závisí na předem definovaném PSNR) 

Dlaždice (tiling) 

 nemusí být definováno (při větších velikostech zpomaluje proces on-demand) 
 1024 × 1014 (standardní nastavení) 
 4096 × 4096 (maximální velikost, která je z důvodu využití paměti počítače výhodná) 

Možnost zobrazování (progression order) 

 RPCL
215

 a RLCP viz kapitola 1.12.2.5 Možnosti progresivního přenosu dat (s. 257) 
 reálné zobrazení viz příloha 2.8 Zobrazení souboru JP2 podle rozlišení (s. 282) 

Počet vrstev rozlišení (number of decomposition levels) 

 5 
 6 (standardní počet, též využit v projektu NDK) 
 progressive (na základě vstupní velikosti obrázku) 

Počet vrstev kvality (number of quality layers) 

 1 
 3 
 6 
 8 
 10 
 12 
 25 
 různé 

 

                                                           
215 Jedná o nejrychlejší volbu při využití IIPImage serveru. 
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Druh transformace (transformation) 

 bezeztrátová (5-3 reversible filter) 
 ztrátová (9-7 irreversible filter) 

Velikost regionu (precinct size) 

 256 × 256 pro první dvě dekomprimované úrovně (levels) a 128 × 128 pro nižší úrovně (levels) 
 nevyužity 
 nejsou specifikovány 

Zájmové oblasti (regions of Interest) 

 využívány 
 nevyužívány 

Velikost bloků (code block size) 

 32 × 32 
 64 × 64 

Bypass 

 využíván (zvyšuje rychlost komprese a dekomprese, navýší nepatrně velikost souboru) 
 nevyužíván 

Specifikace barvy (color specification) 

 8bit grayscale 
 24 bit RGB 

Profil ICC (ICC profile) 

 sGray 
 sRGB 
 využit 
 nevyužit 

Vložená metadata (embedded metadata) 

 RDF/Dublin Core in XML box, viz kapitola 1.12.2.6 Vložená metadata (s. 260) 
 nevyužita 

Značky (markers) 

 SOP (start of packet) – tuto značku (marker) je možné vkládat na začátek do všech 
hlaviček segmentu paketů 

 EPH (end of packet header) – tuto značku (marker) je možné vkládat na konec do všech 
hlaviček segmentu paketů 

Zdroj: [Vychodil, 2013] 
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2.17 Specifikace souboru JP2 pro projekt NDNP realizovaný 

Kongresovou knihovnou ve Washingtonu 

Tabulka 82: Specifikace Kongresové knihovny pro tvorbu souborů JP2 ve formátu JPEG 2000 s vloženými 
metadaty 

Specifikace souboru JP2 pro NDNP verze 2.7 [NDNP JPEG 2000 Profile, 2012]  
(v současné době existuje již nová verze 2.8 [NDNP JPEG 2000 Profile, 2013], která však zatím není 
využívána) 
 

1. Removed code-block style requirement. 
2. Removed RLPC as an acceptable progression order. 

 
1. The JPEG 2000 file will conform with JP2 file format as specified in ISO/IEC 15444-1:2000 (i.e., 

JPEG 2000, Part 1). 
2. The JPEG 2000 file will be prepared after any image processing or clean-up is performed. The 

JPEG 2000 file will correspond with the image that is used for OCR. 
3. The JPEG 2000 file's brand will be “jp2 ”, version will be “0” and compatibility will be “jp2 ”. (Note 

the space after jp2.) 
4. The JPEG 2000 file's image X origin, image Y origin, tile X origin, and tile Y origin will be 0. 
5. The JPEG 2000 file will contain only one component. 
6. The bit depth of that component will be 8. 
7. The JPEG 2000 file's height and width will be the same as the TIFF master file. 
8. The JPEG 2000 file's tile header will not contain coding style default, coding style component, 

quantization default, and quantization component marker segments. 
9. The JPEG 2000's progression order will be RLCP (resolution, layer, component, position). 
10. The JPEG 2000 will have 6 decomposition levels. 
11. The JPEG 2000 will have 25 quality layers. The bits per pixel for each quality layer will be: 

1,0.84,0.7,0.6,0.5,0.4,0.35,0.3,0.25,0.21,0.18,0.15,0.125,0.1,0.088,0.07,0.0625,0.05,0.04419,0.03
716,0.03125,0.025,0.0221,0.01858,0.015625. 

12. The JPEG 2000's code-block size will be 64x64. 
13. The JPEG 2000 will use the 9-7 irreversible filter. 
14. The JPEG 2000 will be compressed so that it is about one-eighth of the TIFF or 1 bit per pixel. 
15. The JPEG 2000 will use 1024x1024 tiles. 
16. The JPEG 2000's color specification must be either the monochrome (greyscale) enumerated color 

space or the Monochrome Input restricted ICC profile. 
17. The JPEG 2000 file will not contain regions of interest or precincts. 
18. The JPEG 2000 file will not contain intellectual property rights information. 
19. It is recommended that information about the codec used to encode the JPEG 2000 file (e.g., 

name, version) be included. The preferred method to do this is an XML Box containing the 
relevant MIX elements. 

20. The JPEG 2000 file will contain an XML Box that conforms with the following: 
 
For newspaper pages: 
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdfsyntax-ns#"> 

<rdf:Description rdf:about="urn:library-ofcongress:ndnp:mets:newspaper:page://#The 
normalizedLCCN/#Date of publication in CCYY-MM-DD#/#Edition order#/#Page sequence number#" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 

<dc:format>image/jp2</dc:format> 
<dc:title> 

<rdf:Alt> 
<rdf:li xml:lang="en">#The title of the newspaper#.(#Location of 

publication#) #Date of publication in CCYY-MM-DD# [p #page label#].</rdf:li> 
</rdf:Alt> 

</dc:title> 
<dc:description> 

<rdf:Alt> 
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<rdf:li xml:lang="en">Page from #The title of the newspaper# (newspaper). 

[See LCCN: #The normalized LCCN# for catalog record].. Prepared on behalf of 
#responsible organization#.</rdf:li> 
</rdf:Alt> 

</dc:description> 
<dc:date> 

<rdf:Seq> 
<rdf:li xml:lang="x-default">#Date of publication in CCYY-MM-DD#</rdf:li> 

</rdf:Seq> 
</dc:date> 
<dc:type> 

<rdf:Bag> 
<rdf:li xml:lang="en">text</rdf:li> 
<rdf:li xml:lang="en">newspaper</rdf:li> 

</rdf:Bag> 
</dc:type> 
<dc:identifier> 

<rdf:Alt> 
<rdf:li xml:lang="en">Reel number #The 

reel number#. Sequence number #The sequence number#.</rdf:li> 
</rdf:Alt> 

</dc:identifier> 
</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 
 
Note: dc:identifier may be omitted if the image is not created from microfilm. 
 
For example: 
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdfsyntax-ns#"> 
 
 <rdf:Description rdf:about='urn:library-ofcongress:ndnp:mets:newspaper:page://sn8201505
6/1910-05-28/1/1' 

xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'> 
<dc:format>image/jp2</dc:format> 
<dc:title> 

<rdf:Alt> 
<rdf:li xml:lang="en">The National Forum.(Washington, D.C.) 

1910-05-28 [p 1].</rdf:li> 
</rdf:Alt> 

</dc:title> 
<dc:description> 

<rdf:Alt> 
<rdf:li xml:lang="en">Page from The National Forum (newspaper). 

[See LCCN: sn 82015056 for catalog record].. Prepared on behalf of Library of Congress.</rdf:li> 
</rdf:Alt> 

</dc:description> 
<dc:date> 

<rdf:Seq> 
<rdf:li xml:lang="x-default">1910-05-28</rdf:li> 

</rdf:Seq> 
</dc:date> 
<dc:type> 

<rdf:Bag> 
<rdf:li xml:lang="en">text</rdf:li> 
<rdf:li xml:lang="en">newspaper</rdf:li> 

</rdf:Bag> 
</dc:type> 
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<dc:identifier> 

<rdf:Alt> 
<rdf:li xml:lang="en">Reel number 23454234545. Sequence 

number 5.</rdf:li> 
</rdf:Alt> 

</dc:identifier> 
</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 
 
For targets: 
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdfsyntax-ns#"> 

<rdf:Description 
rdf:about="#urn:library-ofcongress:ndnp:mets:newspaper:target://#Reel number#/#Reel sequence 
number#" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 

<dc:format>image/jp2</dc:format> 
<dc:description> 

<rdf:Alt> 
<rdf:li xml:lang="en">Target from 

microfilm reel #Reel number#. Prepared on behalf of#responsible organization#.</rdf:li> 
</rdf:Alt> 

</dc:description> 
<dc:identifier> 

<rdf:Alt> 
<rdf:li xml:lang="en">Reel number #The reel number#. Sequence 

number #The sequence number#.</rdf:li> 
</rdf:Alt> 

</dc:identifier> 
</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

Zdroj: [NDNP JPEG 2000 Profile]  
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2.18 Příkazové řádky pro projekt NDNP realizovaný Kongresovou 

knihovnou ve Washingtonu 

Tabulka 83: Příkazové řádky migračních nástrojů Kakadu a Aware odpovídající specifikaci projektu National 
Digital Newspaper Program (NDNP) 

Příkazové řádky pro migrační nástroj Kakadu: 

kdu_compress -i YOURINPUT.pgm -o YOUROUTPUT.jp2 -rate 

1,0.84,0.7,0.6,0.5,0.4,0.35,0.3,0.25,0.21,0.18,0.15,0.125,0.1,0.088,0.075,0.0625,0.05,0.0 

4419,0.03716,0.03125,0.025,0.0221,0.01858,0.015625 Clevels=6 Stiles={1024,1024} 

Corder=RLCP -jp2_box YOURMETADATA.xml 

Poznámka: Note that the metadata xml file must begin with “xml“ followed by a newline. 

Příkazové řádky pro migrační nástroj Aware: 

j2kdriver -i YOURINPUT.tif -t JP2 -p RLCP -w I97 6 -B 1 -p RLCP --tile-size 1024 

1024 -yB 0 1 -yB 1 0.84 -yB 2 0.7 -yB 3 0.6 -yB 4 0.5 -yB 5 0.4 -yB 6 0.35 -yB 7 0.3 -yB 

8 0.25 -yB 9 0.21 -yB 10 0.18 -yB 11 0.15 -yB 12 0.125 -yB 13 0.1 -yB 14 0.088 -yB 15 

0.075 -yB 16 0.0625 -yB 17 0.05 -yB 18 0.04419 -yB 19 0.03716 -yB 20 0.03125 -yB 21 

0.025 -yB 22 0.0221 -yB 23 0.01858 -yB 24 0.015625 --set-output-jp2-add-metadata-box 

XML YOURMETADATA.xml -o YOUROUTPUT.jp2 

Zdroj: [Buckley, 2006, s. 4] 
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2.19 Záznamy v procesu retrokonverze katalogizačních lístků 

Tabulka 84: Strukturovaný záznam v programu PROTAG 

LAB --nam0^22--1i^450^ 
001 gkst01080396 
005 20021113 
100 $a20021113d1677^^^^m^^y0czey0103^^^^ba 
101 0 $aita 
102 $aIT 
200 1 $aVita di S. Giovanni Theresti abbate archimandrita, dell’ord. di S. Basilio Magno da Diversi Autori, e Manuscritti Greci, e 
Latini$fRaccolta dal P. Maestro Don Apollinaire Agresta ... 
205 $aE dal istesso P. in questa seconda impressione rivista, & in miglior stile ridotta 
210 $aIn Roma$cLazari$d1677 
215 $a[XVI], 196 s.$d8°[4°] 
316 $aPergamenová vazba$5ABA001: 21 H 186 
317 $aBibl. Car. Ign. com. de Sternberg. Hiberni Prag$5ABA001: 21 H 186 
620 $aItálie$dŘím 
700-1 $aAgresta$bApolinare$4070 
702-1 $aLazari$4610 
801-0 $aCZ$bABA001 
801-1 $aCZ$bABA001$c20021113 
801-2 $aCZ$bABA001$c20021113 
971 $a21 H 186 
981-1 $a<<ze >>Šternberka$bKarel Ignác de $4390$5ABA001: 21 H 186 
982 $aHiberni Prag$4390$5ABA001: 21 H 186 
998 $ajaka 

Zdroj: [Kašparová, 2003] 

Tabulka 85: Záznam importovaný do Báze STT 

LDR --nam0 22--1i 450 
FMT RP 
BAS 70 
BAS 78 
001 CZ/ABA001/ST/0001210 
005 20021113 
100 |a 20021113d1677 m y0czey0103 ba 
1010 |a ita 
102 |a IT 
2001 |a Vita di S. Giovanni Theresti abbate archimandrita, dell’ord. di S. Basilio Magno da Diversi Autori, e Manuscritti Greci, e Latini |f 
Raccolta dal P. Maestro Don Apollinaire Agresta ... 
205 |a E dal istesso P. in questa seconda impressione rivista, & in miglior stile ridotta 
210 |a In Roma |c Lazari |d 1677 
215 |a [XVI], 196 s. |d 8°[4°] 
316 |a Pergamenová vazba |5 ABA001: 21 H 000186 
317 |a Bibl. Car. Ign. com. de Sternberg. Hiberni Prag |5 ABA001: 21 H 000186 
620 |d Řím |a Itálie 
700 1 |a Agresta |b Apolinare |4 070 
702 1 |a Lazari |4 610 
801 0 |a CZ |b ABA001 
801 1 |a CZ |b ABA001 |c 20021113 
801 2 |a CZ |b ABA001 |c 20021113 
899 |a CZ|j 21 H 000186 
920 |a gkst01080396 
981 1 |a <<ze >>Šternberka |b Karel Ignác de |4 390 |5 ABA001: 21 H 000186 
|a <<ze >>Šternberka |b Karel Ignác de |4 390 |5 ABA001: 21 H 000186 
982 |a Hiberni Prag |4 390 |5 ABA001: 21 H 000186 
HLD |h 21 H 000186 
PST |a tg20030311 |b jaka 
CAT |a batch |b 50 |c 20030314 |l STT01 |h 1606 
CAT |c 20030317 |l STT01 |h 1000 
CAT |c 20030317 |l STT01 |h 1002 
CAT |c 20030317 |l STT01 |h 1004 
CAT |c 20030429 |l STT01 |h 1700 
CAT |a UE-01 |b 00 |c 20030604 |l STT01 |h 0854 
CAT |a batch |b 30 |c 20030710 |l STT01 |h 1613 
CAT |a batch |b 30 |c 20030911 |l STT01 |h 1429 
SYS 000001210 

Zdroj: [Kašparová, 2003] 
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Tabulka 86: Formálně a obsahově revidovaný a doplněný záznam 

LDR --nam0 22-- 450 

FMT RP 

BAS 70 

BAS 78 

001 CZ/ABA001/ST/0001210 

005 20031003102612.0 

012 |a ueon a-r- fula spte (3) 1677 (A) |b fei |5 ABA001: 21 H 186 

035 |a (CZ)0001210 

100 |a 20021113d1677 m y0czey0103 ba 

1010 |a ita 

102 |a IT 

2001 |a Vita di S. Giovanni Theresti abbate archimandrita, dell’ord. di S. Basilio Magno da diversi autori, e manuscritti greci, e latini |f Raccolta dal P. maestro 
don Apollinaire Agresta abbate generale 

205 |a E dal istesso P. in questa seconda impressione riuista, & in miglior stile ridotta. Dedicata ... Marc’Antonio Contestabile vescovo di Bova 

210 |a In Roma |c per Ignatio de’ Lazari |d 1677 

215 |a [20], 196 s. |d 8°[4°] 

304 |a K autorovi viz Nouvelle biographie générale 1, sl. 407, http://www.comunemammola.it.servizi%20culturali/personnagi.htm (s daty 1624-1695) a BN-
OPALE-Plus,http://www.bnf.fr/,nr.FRBNF11993409 (s daty 1621-1695) 

305 |a První vydání vyšlo v roce 1653 v Římě (viz Michel 1, s.22) 

307 |a Na f.§1a předtitulní list, na f.§3a-§§2a dedikace autora datovaná v Římě 15. září 1676. Na f.§§2b-§§4b dedikace čtenáři a imprimatur. Na f.§§§1a-2b 
obsah. - Tištěno převážně antikvou, výjimečně antikvovou kurzívou. Signatury §-§§4,§§§2, A-Z4, Aa6, arabská paginace od f.A1a, stránkové kustody. Rub 
titulního a předtitulního listu nepotištěn. Ornamentální vlysy, iniciály, verzály. Titulová ornamentální vinětka 

314 |a Dedikant - biskup z Bovy, blíže P.B. Gams, Series episcoporum, Ratisbonae 1873, díl 1., s.861 a http://www.saur-wbi.de/ 

316 |a Zlacená světlá měkká pergamenová vazba (na přední i zadní desce rámec ze zlacené dvojlinky, v rozích květinové motivky, uprostřed erb dedikanta 
biskupa Marc’Antonia Contestabiliho). Stopy po červených hedvábných tkanicích. Původně zlacený hřbet poněkud poškozen přetřením šedou barvou, na něm 
perem psaná signatura kláštera hybernů („H.270“), zbytky papírových štítků, patrně též s původními signaturami, a papírový štítek s částí dnešní platné 
signatury („H 186“). Světlehnědá ořízka |5 ABA001: 21 H 000186 

317 |a Na předtitulním listě rukopisné perem psané exlibris majitele I. K. ze Šternberka („Ex Bibliotheca Ill. ac Excell. D[omi]ni. D[omi]ni. Comitis Ignatij de 
Sternberg“. Na rubu titulního listu perem rukopisné exlibris knihovny irských františkánů (hybernů) v Praze - „Bibliothecae PP. Hibernorum Ord[inis] Minorum, 
ad S. Ambrosium Pragae. Sub lit. H.4°.270. Na titulním listě kulaté černé razítko razítko Veřejné c. k. universitní knihovny (dvojhlavý orel, nápis „REGIAE 
BIBLIOTH. ACAD. PRAGEN.“). Na předním přídeští perem stará signatura hybernů (H.4°.270), patrně původní signatura šternberské knihovny (G VII 306) a 
tematické zatřídění knihy, přelepené bohužel papírovým štítkem s dnešní platnou ungarovskou signaturou. V dolním levém rohu perem jiná signatura (C.276). 
Vazba a heraldické supralibros naznačuje, že by se mohlo jednat o knihu z majetku biskupa Conestabiliho |5 ABA001: 21 H 000186 

3211 |a BN-OPALE-Plus,http://www.bnf.fr/,nr.FRBNF30005148 

321 |a BN-Roma, http://opac.sbn.it 

600 1 |a Theriste |b Giovanni |c svatý |f zemř. ca 1050 |3 jo2003192749 

60101 |a Basiliáni 

6060 |a světci 

608 |a biografie 

620 |d Řím |a Itálie 

700 1 |a Agresta |b Apollinaire |f ca 1624-1695 |3 jo2003192747 |4 070 |4 080 |9 autor dedikace 

702 1 |a De Lazzari |b Ignazio |f činný ca 1652-1688 |3 jo2003192750 |4 650 |9 nakladatel |4 610 |9 tiskař 

702 1 |a Contestabile |b Marco Antonio |c biskup |f činný kol.1669 |3 jo2003192748 |4 280 |9 dedikant 

801 0 |a CZ |b ABA001 |c 20031002 |g ISBD(A) |g AACR2/DCBR 

801 1 |a CZ |b ABA001 |c 20021113 

801 2 |a CZ |b ABA001 |c 20021113 

899 |a CZ|j 21 H 000186 

920 |a gkst01080396 

981 1 |a <<ze>>Šternberka |b Ignác Karel |c hrabě |f zemř. 1678 |3 js20020115007 |4 390 |9 dřív. majitel |5 ABA001: 21 H 000186 

981 1 |a Contestabili |b Marcus Antonio |c biskup |f zemř. 1678 |3 js20020115007 |4 390 |9 dřív. majitel |5 ABA001: 21 H 000186 

982 |a Klášter hybernů |c Konvent u Nanebevzetí P. Marie, kostel u sv. Ambrože, Staré Město, Praha, Česko |f 1629-1786 |4 390 |9 dřív. majitel |5 ABA001: 
21 H 000186 

982 |a Hybernové |c Praha, Česko |4 390 |9 dřív. majitel |5 ABA001: 21 H 000186 

982 |a Veřejná c. k. universitní knihovna |c Praha - Staré Město, Česko f 19. stol. |4 390 |9 dřív. majitel |5 ABA001: 21 H 000186 

983 |a Šternberkové |4 390 |9 dřív. majitelé |5 ABA001: 21 H 000186 

HLD |h 21 H 000186 |e 209 |f 913 

IST |a de20031002 |b jaka 

PST |a tg20030311 |b jaka 

CAT |a batch |b 50 |c 20030314 |l STT01 |h 1606 

CAT |c 20030317 |l STT01 |h 1000 

CAT |c 20030429 |l STT01 |h 1700 

CAT |a 0881 |b 50 |c 20031002 |l STT01 |h 1511 

CAT |a 0881 |b 50 |c 20031003 |l STT01 |h 1026 

SYS 000001210 

Zdroj: [Kašparová, 2003] 
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2. Obrázky, tabulky a doporučení 
2.20 Struktura nástroje FITS (File Information Tool Set) 

 

Obrázek 142: Vnitřní konceptuální struktura nástroje FITS (File Information Tool Set) 

 

Zdroj: [Goethals, 2012, s. 5] 
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2. Obrázky, tabulky a doporučení 

 
2.21 Logo projektu DIFFER 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 143: Logo projektu DIFFER, Adobe Photoshop CS5 

 

Zdroj: [Vychodil, 2011-2013] 
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2. Obrázky, tabulky a doporučení 
2.22 Poster DIFFER (Determinator of Image File Format propERties) 

Obrázek 144: Představení aplikace DIFFER v rámci symposia Curate Thyself konaného v Chapel Hill v Severní 
Karolíně 
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2. Obrázky, tabulky a doporučení 

 
2.23 Návrh migračního workflow 

 

Obrázek 145: Návrh migračního workflow (všechny kroky workflow) 
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2. Obrázky, tabulky a doporučení 
2.24 Příklad nekorektně provedeného procesu spojování obrazu z více 

senzorů CCD 

Obrázek 146: Příklad nekorektně provedeného procesu spojování obrazu z více senzorů CCD, tzv. stitchingu 

 

Zdroj: [Graphtec Contact Image Sensor Technology (CIS)] 



 

 

304 

2. Obrázky, tabulky a doporučení 

 
2.25 Bezelstné zrození (The Ingenuous Nascency) 

 

Obrázek 147: Bezelstné zrození (The Ingenuous Nascency), rozměry 120 × 90 cm, technika na plátně, akrylové 
barvy a akrylový lak 

 

Zdroj: archiv autora, 9. 6. 2008 
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3. Zahraniční institucionální směrnice 

3. Zahraniční institucionální směrnice 

Tento souhrn zahraničních institucí, které mají vlastní institucionální směrnice (institutional 

guidelines), je převzat z návrhu studie Minimum Digitization Capture Recommendations 

vydané v roce 2012 [Association for Library, 2012, s. 32-34]. 

Berkeley University 

Imaging - Best Practices Standards Guidelines 

http://www.lib.berkeley.edu/digicoll/bestpractices/image_bp.html 

Bibliographical Center for Research 

Western States Digital Imaging Best Practices 

http://www.bcr.org/cdp/best/digital-imaging-bp.pdf 

Comprehensive Guide to Audio Digitization Best Practices 

http://www.bcr.org/cdp/best/digital-audio-bp.pdf 

California Digital Library 

Digital Preservation for Beginners 

http://www.cdlib.org/services/dsc/tools/docs/cdl_gdi_v2.pdf 

Columbia University 

Technical Recommendations for Digital Imaging Projects 

http://www.columbia.edu/acis/dl/imagespec.html 

Cornell University 

Report of the Digital Preservation Policy Working Group on Establishing a Central Depository for Preserving 

Digital Image Collections 

http://www.library.cornell.edu/imls/image%20deposit%20guidelines.pdf 

Representative Institutional Requirements for Conversion 

http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/conversion/table3-1.html 

Digital Library Federation 

Benchmark for Faithful Digital Reproductions of Monographs and Serials 

http://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm 

Digital Library of Georgia 

Digital Library of Georgia Digitization Guide 

http://dlg.galileo.usg.edu/guide.html#04 

Digital Library of the Caribbean 

Basic Theory and Specifications SECTION 6 

http://ufdc.ufl.edu/design/aggregations/dloc/training/en/Section6.pdf 

Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative 

Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials: Creation of Raster Image Master Files 

http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI_Still_Image-Tech_Guidelines_2010-08-24.pdf 

Government Publications Office 

Federal Publications Digitization and Public Access Files Initiatives 

http://www.gpoaccess.gov/legacy/registry/DigitizationSpecification3.0.pdf 

Historical Voices 

Digitizing Speech Recordings for Archival Purposes 

http://www.historicalvoices.org/papers/audio_digitization.pdf 

Indiana University 

Best Practice for Audio Preservation 

http://www.dlib.indiana.edu/projects/sounddirections/papersPresent/sd_bp_07.pdf 

International Association of Sound and Audiovisual Archives 

Safeguarding the Audio Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy 

http://www.iasa-web.org/downloads/publications/TC03_English.pdf 

Johns Hopkins University 
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3. Zahraniční institucionální směrnice 
JScholarship Digital Preservation Policy 

http://www.library.jhu.edu/collections/institutionalrepository/irpreservationpolicy.html#Standards/ 

Library of Congress 

Summary of LC Image Quality Standards by Document Type and Expected Outcome 

http://memory.loc.gov/ammem/about/standardsTable1.pdf 

General comments on digital reproductions of textual materials for American Memory 

http://memory.loc.gov/ammem/dli2/html/document.html#page/ 

General comments on digital reproductions of textual materials for American Memory 

http://www.loc.gov/rr/mopic/avprot/audioSOW.html 

The National Digital Newspaper Program (NDNP) Technical Guidelines for Applicants 

http://www.loc.gov/ndnp/guidelines/archive/NDNP_200911TechNotes.pdf 

Memory of the Netherlands Project 

Guidelines and procedures for the execution of projects for Memory of the Netherlands 

http://www.geheugenvannederland.nl/hgvn/webroot/files/File/PDF/richtlijnen/Microsoft%20Word%20-

%20Richtlijnen%20en%20procedures%20%204.0%20engels.pdf 

Michigan State University 

Digitizing Speech Recordings for Archival Purposes 

http://www.historicalvoices.org/papers/audio_digitization.pdf 

National Anthropological Archives Smithsonian Institution 

Digital Imaging Standards 

http://voom.si.edu/anthro/imaging_standards.htm 

National Archives and Records Administration 

Technical Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access: Creation of Production Master 

Files – Raster Images 

http://www.archives.gov/preservation/technical/guidelines.pdf 

National Library of Australia 

Image Capture Standards 

http://www.nla.gov.au/digital/capture.html 

New York State Archives 

Imaging Production Guidelines 

http://www.archives.nysed.gov/a/records/mr_erecords_imgguides.pdf 

New York University 

The NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage 

Materials 

http://www.nyu.edu/its/humanities/ninchguide/VII/ 

Preservation-Worthy Digital Video, or How to Drive Your Library into Chapter 11 

http://aic.stanford.edu/sg/emg/library/pdf/mcdonough/McDonough-EMG2004.pdf 

New Zealand Archives 

Continuum Resource Kit 

http://continuum.archives.govt.nz/files/file/standards/s6/s6-app5.html 

NISO Framework Working Group 

A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections 

http://www.niso.org/publications/rp/framework3.pdf 

Oxford University 

Scanning Prices for Digital Projects of the Oxford Digital Library 

http://www.odl.ox.ac.uk/papers/odlprice.pdf 

Penn State University 

Standards - University Libraries philosophy of applying standards and exceptions 

http://www.libraries.psu.edu/psul/toolkits/digitaltools/standards.html 

Rutgers University 

Recommended Minimum Standards for Preservation Sampling of Moving Image Objects 

http://rucore.libraries.rutgers.edu/collab/ref/dos_avwg_video_obj_standard.pdf 
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3. Zahraniční institucionální směrnice 
Summary RUcore Requirements and Minimum Standards for Digitization of Analog Formats 

http://rucore.libraries.rutgers.edu/collab/ref/dos_repteam_digitization_of_analog_formats.pdf 

RUcore and NJDH Standards Analysis for Audio Objects Recommended Minimum Requirements for 

Preservation Sampling of Audio 

http://rucore.libraries.rutgers.edu/collab/ref/dos_avwg_audio_obj_standard.pdf 

Smithsonian Institution Archives 

Digitization, Digitization Standards for Still Images, Metadata Standards 

http://siarchives.si.edu/records/electronic_records/records_erecords_digitization_images.html 

Stanford University 

Digitally Archiving Sound Recordings and Moving Images at Stanford Libraries 

http://lib.stanford.edu/node/8544/moving-image-digitization/ 

Audio Digitization Services at SMPL 

http://lib.stanford.edu/node/8544/audio-digitization/ 

State Library of Queensland 

Capture Recommendation 

http://www.slq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/139815/SLQ-_DS2Capture_v2.05.pdf 

University of Illinois at Urbana-Champaign 

Guidelines for Digital Imaging Projects - Library Digital Content 

http://images.library.uiuc.edu/resources/digitalguidev3.pdf 

University of Maryland Libraries 

Best Practice Guidelines for Digital Collections 

http://www.lib.umd.edu/dcr/publications/best_practice.pdf 

Digital Stewardship 

http://www.lib.umd.edu/digital 

University of Michigan 

University Digitization Specifications Request for Proposal 

http://www.lib.umich.edu/files/UMichDigitizationSpecifications20070501.pdf 

University of Southern California 

File formats and Image Resolutions 

http://www.usc.edu/libraries/collections/digitallibrary/documents/USCDL_Formats_and_Resolutions.pdf 

Audiovisual Digitization Overview 

http://www.usc.edu/libraries/collections/digitallibrary/documents/USCDL_Audiovisual_Digitization_Overvie

w.pdf 

University of Southern Mississippi Libraries Digital Program 

Guidelines for Digitization 

http://www.lib.usm.edu/legacy/spcol/crda/guidelines/index.html 

University of Virginia 

Archival Digital Image Creation 

 http://etext.lib.virginia.edu/services/helpsheets/scan/specscan.html 

University of Wisconsin 

Audio Procedures and Workflow for The University of Wisconsin Digital Collections Centre (UWDCC) 

http://uwdcc.library.wisc.edu/documents/AudioWorkflow.pdf 

Yale University 

Digitization Shared Practices – Still Images 

http://www.yale.edu/digitalcoffee/downloads/DigitalCoffee_SharedPractices_%5Bv1.0%5D.pdf 

http://docsfiles.com/view.php?view=http://images.library.uiuc.edu/resources/digitalguidev3.pdf&keyword=library%20digital%20initiative%20round%205&count=
http://www.lib.usm.edu/legacy/spcol/crda/guidelines/index.html
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4. Seznam zkratek 

 

 
Zkratka 

Cizojazyčný 
název 

Český název 
Vysvětlení pojmu 

(ustálená 
zkratka) 

(popř. překlad) (popř. překlad) 

# 2D 
two-dimensional 
geometric model 

dvojrozměrný 
geometrický 
model 

Geometrický model objektu vyjádřený dvěma rozměry. 

 3D 
three-dimensional 
geometric model 

trojrozměrný 
geometrický 
model 

Geometrický model objektu vyjádřený třemi rozměry. 

A ALTO XML 
Analyzed Layout 
and Text Object 
XML 

analyzované 
rozložení a 
textové objekty 
v XML 

Metadatový formát pro vyjádření opticky rozpoznaných znaků. Díky tomuto 
formátu lze v obrazových dokumentech vyhledávat textové řetězce 
a zobrazovat je uživateli. 
http://www.loc.gov/standards/alto/ 

 ANSI 
American National 
Standards 
Institute 

Americký národní 
úřad pro 
normalizaci 

Soukromá nezisková organizace spravující americké standardy. ANSI je členem ISO. 
http://www.ansi.org/ 

 ASCII 

American 
Standard Code for 
Information 
Interchange 

Americký 
standardní kód 
pro výměnu 
informací 

Kódová tabulka pro kódování znaků anglické abecedy a vybraných dalších 
znaků. Tabulka byla původně sedmibitová (jejím prostřednictvím bylo možné 
kódovat 128 znaků), později byla rozšířena na osmibitovou (rozsah kódovaných 
znaků se rozšířil na 256 znaků). 

B BG2k 
background layer 
(JP2) 

vrstva pozadí (JP2) 
Vrstva pozadí s využitím formátu JPEG 2000 pro komprimaci dat. 
http://www.djvuzone.org/ 

 BG44 
background layer 
(IW44) 

vrstva pozadí 
(IW44) 

Vrstva pozadí s využitím vlnkové transformace IW44 pro komprimaci dat. 
http://www.djvuzone.org/ 

 BGjp 
background layer 
(JPEG) 

vrstva pozadí 
(JPEG) 

Vrstva pozadí s využitím formátu JPEG pro komprimaci dat. 
http://www.djvuzone.org/ 

 bit binary digit bit 
Základní jednotka informace v oblasti počítačů a telekomunikací. Osm bitů tvoří 
jeden bajt (byte). 

 BL The British Library Britská knihovna 
Knihovna je vědecká knihovna, která plní úlohu národní knihovny Spojeného 
království a velikostí svého fondu se řadí mezi největší knihovny na světě. 
http://www.bl.uk/ 

 BMP bitmap bitmapa Grafický rastrový formát. 

 bpp bits per pixel počet bitů na pixel Jednotka udávající počet bitů na pixel. 

 BPP   viz bpp 

C CCD 
charge coupled 
device 

zařízení s 
vázanými náboji 

Elektronická součástka, která slouží k pohybu elektrického náboje obvykle 
zevnitř zařízení do oblasti, kde s nábojem může být manipulováno, např. může 
být provedena konverze do digitální hodnoty. Princip CCD objevili v roce 1969 
George Smith a Willard Boyle. Ti již v následujícím roce CCD snímač použili 
v prvním fotoaparátu. 

 CCITT 

Comité Consultatif 
International 
Téléphonique et 
Télégraphique 

Mezinárodní 
poradní výbor pro 
telegrafii 
a telefonii 

Předchůdce Sektoru pro standardizaci telekomunikací Mezinárodní 
telekomunikační unie (ITU Telecommunication Standardization Sector, ITU-T). 
Výbor byl založen v roce 1956 a k jeho přejmenování na ITU-T došlo v roce 1993.  
http://www.itu.int/ITU-T/ 

 CDF 5/3 
Cohen-Daubechies-
Feauveau wavelet 
5/3 

Cohen-Daubechies-
Feauveauova vlnka 
9/7 

Algoritmus ztrátové komprese na základě diskrétní vlnkové transformace 
definované v 1. části specifikace JPEG 2000. 

 CDF 9/7 
Cohen-Daubechies-
Feauveau wavelet 
9/7 

Cohen-Daubechies-
Feauveauova vlnka 
9/7  

Algoritmus bezeztrátové a ztrátové komprese na základě diskrétní vlnkové 
transformace definované v 1. části specifikace JPEG 2000. 

 CIE 
Commission 
International de 
l’Eclairage 

Mezinárodní 
komise pro 
osvětlení 

Komise, která se zaměřuje na mezinárodní spolupráci a výměnu informací 
v oblastech souvisejících s osvětlením, barvami a zrakem, fotobiologií 
a obrazovou technologií. 
http://www.cie.co.at/ 

 CIE 1931   viz CIE XYZ 

 CIE 1976   viz CIELAB 

 CIE XYZ CIE XYZ CIE XYZ 

Barevný prostor, který stál na začátku prvních matematicky definovaných 
barevných prostorů svého druhu. Vycházel z dřívější specifikace barevného 
prostoru CIE RGB vytvořeného na základě empirického pozorování. Oficiálně byl 
představen ve studii CIE o vnímání barev z roku 1931 

 CIELAB CIELAB CIELAB 
Barevný prostor definovaný CIE v roce 1976 a označovaný též CIE 1976, L*, a*, 
b* nebo pouze LAB), definovaný CIE v roce 1976. 
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 CIS 
contact image 
sensor 

kontaktní 
obrazový senzor 

Snímací technologie levnějších skenerů, která se začala objevovat na konci 
90. let devatenáctého století. Využívá kombinaci čoček typu Selfoc 
v přenosovém poměru 1:1 překrývajících snímací senzory a tříbarevného 
osvětlovacího systému LED. Všechny tyto části jsou umístěny v jedné řadě 
v rámci jedné kompaktní snímací hlavici. 

 CJPEG CJPEG CJPEG 
Utilita unixové knihovny libjpeg využívaná ke komprimaci grafického souboru 
do formátu JPEG. 
http://linuxcommand.org/man_pages/cjpeg1.html/ 

 CMOS 
complementary 
metal oxide 
semiconductor 

doplňující se kov-
oxid-polovodič 

Elektronická součástka používaná na většinu integrovaných obvodů. Její princip 
v roce 1963 objevil Frank Wanlass. 

 CMpMYpCK 

cyan, magenta, 
photo magenta, 
yellow, photo 
cyan, black 

nachová, 
purpurová, světle 
purpurová, žlutá, 
světle nachová, 
černá 

Barevný model založený na subtraktivním míchání barev šesti barev (nachové, 
purpurové, světle purpurové, žluté, světle nachové a černé). Tento model 
je využíván u tiskáren využívající šesti barev, které dosahují lepší barevné 
věrnosti v podání.  

 CMYK 
cyan, magenta, 
yellow, black 
(někdy též key) 

nachová, 
purpurová, žlutá, 
černá (někdy též 
klíčová barva) 

Barevný model založený na subtraktivním míchání čtyř barev (nachové, 
purpurové, žluté a černé). Za použití tohoto modelu je výsledný obrázek 
o třetinu větší než u modelu RGB. Využívá se v prostředí předtiskové přípravy, 
popřípadě na osvitkových jednotkách. 

 CODEC COder+DECoder KOder+DEKoder Zařízení nebo program, který dokáže transformovat datový tok nebo signál.  

 CPRL 
component-
position-
resolution-layer 

komponenta-
pozice-rozlišení-
vrstva 

Posloupnost paketů využívaná u formátu JPEG 2000 v případech, kdy je žádoucí 
získat speciální komponentu části obrázku v nejvyšším rozlišení. 

 CR compression ratio kompresní poměr 
Poměr velikosti dat vzhledem k velikosti původních dat. Nejčastěji se udává 
v poměru (např. 1:2) nebo v procentech (např. 50 %). 

 CRC 
cyclic redundancy 
check 

cyklický 
redundantní 
součet 

Hašovací funkce využívaná mj. k detekci případných chyb v digitálních datech 
vzniklých působením tzv. bitrotu. Mezi často využívané hašovací funkce patří 
CRC32 (33 bitů). 

Č ČSN 
Czech National 
Standard 

Česká státní 
norma 

Česká soustava technických norem, kterou spravuje Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
http://www.unmz.cz/ 

D D   viz d 

 D density denzita 
Značka užívaná pro (optickou) denzitu, která určuje schopnost snímacího 
zařízení rozlišovat různé intenzity odraženého světla. 

 DAITSS 

Digital 
Preservation 
Repository 
Software 

software pro 
digitální repozitář 

Online aplikace sloužící k ochraně digitálních dat, konkrétně k identifikaci, 
charakterizaci a validaci nahraných souborů v různých formátech. V aplikaci 
je implementována úplná verze datového modelu PREMIS.  
http://daitss.fcla.edu/ 

 DCT 
discrete cosine 
transform 

diskrétní kosinová 
transformace 

Algoritmus využívaný při kompresi dat. 

 DFT 
discrete Fourier 
transformation 

diskrétní 
Fourierova 
transformace 

Algoritmus využívaný při kompresi dat. 

 DIFFER 
Determinator of 
Image File Format 
propERties 

nástroj pro 
zjišťování 
vlastností 
obrazových 
formátů 

Aplikace sloužící k poloautomatizované kontrole signifikantních vlastností 
vybraných grafických formátů využívaných v prostředí digitalizace, zpřístupnění 
a dlouhodobého uchování.  
http://differ.nkp.cz/ 

 Digital ICE 
Digital Image 
Correction and 
Enhancement 

korekce a zlepšení 
digitálního obrazu 

Sada technologií sloužících k automatické korekci a zlepšení digitálního obrazu. 
Při snímání motivu předlohy za pomocí viditelného spektra vzniká paralelně 
druhý (doplňkový) sken v infračerveném spektru. Na tomto skenu není viditelný 
skenovaný motiv, naopak jsou vidět nerovnosti předlohy, poškození povrchu, 
vrypy, popřípadě nečistoty. Na základě těchto dvou skenů je možné výsledný 
sken velmi efektivně automaticky vyčistit. 

 DNG Digital Negative digitální negativ 

Grafický formát vyvinutý společností Adobe Systems Incorporated a vycházející 
ze standardu ISO 12234-2, tj. TIFF/EP. 
http://www.adobe.com/products/photoshop/extend.displayTab2.html 
[Adobe Systems, 2009] 

 DOI 
digital object 
identifier 

identifikátor 
digitálního 
objektu 

Řetězec znaků používaný k unikátní identifikaci digitálních objektů, 
např. časopiseckých článků 
http://www.doi.org/ 

 DPCM 
differential pulse 
code modulation 

diferenciální 
pulzně kosinová 
modulace 

Bezeztrátový kompresní algoritmus využívaný společně s kódováním 
s proměnnou délkou v bezeztrátovém formátu JPEG-LS. 

 DPI dots per inch 
tiskové body na 
palec 

Jednotka pro rozlišení. Údaj udává počet obrazových bodů/teček, který se vejde 
do délky jednoho palce. Používá se u tištěných dokumentů nebo videa.  

 DPM 
dots per 
millimeter 

bodů/teček na 
milimetr 

Jednotka rozlišení. Údaj udává počet obrazových bodů/teček  se vejde do délky 
jednoho milimetru. Používá se u tištěných dokumentů nebo videa.  

 DRM 
digital rights 
management 

správa digitálních 
práv 

Technologické metody využívané za účelem kontroly nebo omezení využívání 
digitálních dokumentů. 

 DROID 
Digital Record 
Object 
Identification 

Identifikace 
digitálních objektů 

Aplikace sloužící k identifikaci digitálních formátů. 
http://sourceforge.net/projects/droid 
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-
management/droid-how-to-use-it-and-interpret-results.pdf 
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  DWT 

discrete wavelet 
transform 

diskrétní vlnková 
transformace 

Algoritmus využívaný ve formátu JPEG 2000. 

E EMF 
Enhanced 
Windows Metafile 

rozšířený 
Windows Metafile 

viz WMF 

 ENRICH 

European 
Networking 
Resources and 
Information 
concerning 
Cultural Heritage 

Evropské síťové 
zdroje a 
informace týkající 
se kulturního 
dědictví 

Mezinárodní projekt financovaný z evropského programu eContent+, jehož 
cílem bylo vytvořit bezbariérový přístup k distribuovaným informacím 
o rukopisech a dalších historických dokumentech v Evropě, a to prostřednictvím 
badatelského rozhraní Manuscriptorium.  
http://enrich.manuscriptorium.com/ 

 EPH 
end of packet 
header 

značka konce 
hlavičky segmentu 
paketů 

Značka konce segmentu paketů, které se určuje konec každého paketu 
codestreamu. Využívá se v prostředí grafického formátu JPEG 2000. 
http://www.kakadusoftware.com/documents/Usage_Examples.txt 

 EWASS 
European Week of 
Astronomy and 
Space Science 

Evropský týden 
astronomie a 
kosmonautiky 

Mezinárodní konference zaměřená na oblast astronomie a kosmonautiky. 
http://www.ifsi-roma.inaf.it/ewass2012/ 

 Exif 
exchangeable 
image file format 

výměnný formát 
pro vkládání 
metadat do 
souborových 
formátů 

Standardizovaný výměnný formát pro metadata vkládané digitálními fotoaparáty 
do obrazových souborů. Vnitřní struktura dat je inspirována grafickým formátem 
TIFF. Standard Exif je součástí DCF (Design rule for Camera File system).  
http://www.exif.org/dcf.pdf 

 ExifTool ExifTool ExifTool 
Aplikace sloužící k identifikaci, charakterizaci a extrakci technických metadat 
z obrazových, zvukových i zvukově-obrazových dokumentů v různých formátech. 
http://owl.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/ 

F FG2k 
foreground layer 
(JP2) 

vrstva popředí 
(JP2) 

Vrstva popředí s využitím formátu JPEG 2000 pro kompresi dat. 
http://www.djvuzone.org/ 

 FG44 
foreground layer 
(IW44) 

vrstva popředí 
(IW44) 

Vrstva popředí s využitím vlnkové transformace IW44 pro kompresi dat. 
http://www.djvuzone.org/ 

 FGbz 
foreground layer 
(JB2) 

vrstva popředí 
(JB2) 

Vrstvu popředí s využitím formátu JB2 (JBIG) pro kompresi jedné plné barvy. 
http://www.djvuzone.org/ 

 FGjp 
foreground layer 
(JPEG) 

vrstva popředí 
(JPEG) 

Vrstva popředí s využitím formátu JPEG pro kompresi dat. 
http://www.djvuzone.org/ 

 FITS 
Flexible Image 
Transport System 

Flexibilní systém 
pro přenos 
obrázků 

Formát pro výměnu astronomických dat, který představila pracovní skupina IAU 
FITS již v roce 1981. 

 FITS 
File Information 
Tool Set 

Sada nástrojů pro 
získávání 
informací 
o souborech 

Sada nástrojů pro identifikaci, validaci a extrakci technických metadat, která 
byla vytvořena na Harvardově univerzitě. Spojuje několik nástrojů v jeden celek 
(Jhove, Exiftool, DROID, NZME, FFIdent aj.). 
http://code.google.com/p/fits/ 

 Fq quality factor faktor kvality 
Faktor kvality udávaný v polygrafii. Má empirickou hodnotu v intervalu  
{1-2}. Hodnota se odvíjí od druhu výstupního rozlišení, použité tiskové techniky 
a typu rastru. Pro stanovení té správné hodnoty existují tabulky. 

G G4 FaxGroup 4 Fax Group 4 

Kompresní algoritmus Fax Group 4využívaný při faxové komunikace a též 
v rámci formátu TIFF. Byl představen v roce 1984. 
http://www.itu.int/rec/T-REC-T.6-198811-I/en/ 
http://www.itu.int/rec/T-REC-T.563/en/ 

 GB gigabyte gigabyte Jednotka množství dat odpovídající tisíci megabytům. 

 GEIS 
Generic Edited 
Information Set 

Sada genericky 
editovaných 
informací 

Formát pro ukládání a distribuci dat, který byl v 80. letech vybrán pro ukládání 
a distribuci dat z Hubblova vesmírného dalekohledu a byl používán až do září 
1997. Poté byl nahrazen formátem FITS [Baggett, 2002]. 

 GIF 
Graphics 
Interchange 
Format 

grafický výměnný 
formát 

Grafický formát využívající kompresi LZW a paletu barev. 
http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt 

 GSoC 
Google Summer 
of Code 

Léto Googlu s 
kódem 

Celosvětový program společnosti Google, který formou stipendií studentům 
podporuje různé softwarové projekty s otevřeným zdrojovým kódem. 
http://code.google.com/soc/ 

 GUI 
graphic user 
interface 

grafické 
uživatelské 
rozhraní 

Typ rozhraní, které uživatelům umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních 
vizuálních prvků, např. ikon a tlačítek.  

H HDU Header/Data Unit 
hlavička + datová 
jednotka 

Rozšíření formátu FITS pro ukládání vícerozměrných polí [Pejcha, 2006]. 

 HEASARC 

High Energy 
Astrophysics 
Science Archive 
Research Center 

Výzkumné 
centrum pro 
uchování dat 
z astrofyziky 
vysokých energií 

Primární archiv misí zaměřených na elektromagnetickou radiaci, které 
organizuje především americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku 
(National Aeronautics and Space Administration, NASA).  
http://heasarc.gsfc.nasa.gov/ 

 HLS   viz HSL 

 HSB 
hue, saturation, 
brightness 

barevný tón, 
sytost barvy, 
hodnota jasu 

Barevný model tvořený barevným tónem, sytostí a hodnotou jasu. 

 HSL 
hue, saturation, 
lightness 

barevný tón, 
sytost barvy, 
světlost 

Barevný model složený z barevného tónu, sytosti barvy a světlosti.  

 HSV 
hue, saturation, 
value 

barevný tón, 
sytost barvy, 

Barevný model složený z barevného tónu, sytosti barvy a hodnoty jasu.  
Tento barevný model do značné míry odpovídá lidskému vnímání barev. 
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hodnota jasu 

I ICC 
International 
Color Consortium 

Mezinárodní 
konsorcium pro 
barvu 

Mezinárodní konsorcium, jehož hlavním cílem je sjednotit a vytvořit jednotný 
a přenosný systém pro správu barev mezi zobrazovacími zařízeními, tiskovými 
zařízeními a operačními systémy. Systém správy barev je prováděn pomocí tzv. 
profilů ICC, též nazývanými barevné profily. Tyto profily charakterizují gamut 
(množství využitelných barev) a vlastnosti zařízení či média, která jsou využívána 
pro reprodukci. Takovéto informace mohou být využity jak pro přesnou 
reprodukci, tak pro přesné zobrazení barev na daném zařízení (LCD, monitor, 
skener, tiskárna apod.). 
http://www.color.org/index.xalter/ 

 ICE   viz Digital ICE 

 ICT 
irreversible color 
transformation 

ztrátová 
transformace 
barevné palety 

Ztrátový algoritmus využívaný ve formátu JPEG 2000. 

 IEC 
International 
Electrotechnical 
Commission 

Mezinárodní 
komise pro 
elektrotechniku 

Mezinárodní komise, která připravuje a publikuje standardy v oblasti 
elektroniky, elektrotechniky a příbuzných technologií. 
http://www.iec.ch/ 

 IJG 
Independent JPEG 
Group 

Nezávislá skupina 
JPEG 

Skupina, která distribuuje robustní software pro práci s grafickým formátem JPEG. 
http://www.ijg.org/ 

 ISBN 
International 
Standard Book 
Number 

Mezinárodní 
standardní číslo 
pro knihy 

Alfanumerický kód, který jednoznačně identifikuje knižní vydání. ISBN 
je zastřešeno mezinárodním standardem ISO 2108, v České republice je norma 
převzata pod označením ČSN ISO 2108. 

 ISO 
International 
Organization for 
Standardization 

Mezinárodní 
organizace pro 
normalizaci 

Nevládní mezinárodní organizace pro normalizaci a federace národních 
normalizačních organizací založená v roce 1947. 
http://www.iso.org/ 

 ISSN 
International 
Standard Serial 
Number 

Mezinárodní 
standardní číslo 
pro seriálové 
publikace 

Alfanumerický kód, který jednoznačně identifikuje seriálové publikace (noviny, 
časopisy apod.). 
http://www.issn.org/ 

 ITU-T 

International 
Telecommunicatio
n Union -
Telecommunicatio
n Standardization 
Sector 

Mezinárodní 
telekomunikační 
unie - Sektor pro 
standardizaci 
telekomunikací  

Studijní skupina, jejímiž členy jsou experti z celého světa a která vydává 
mezinárodní doporočení označovaná jako ITU-T Recommendations. 
http://www.itu.int/ 

 IW44 
wavelet based 
compression 

komprese na 
základě vlnkové 
transformace 

Komprese pracující na základě vlnkové transformace a využívaná ve formátu 
DjVu. 

 IWT 
inverse wavelet 
transform 

ztrátová vlnková 
transformace 

Komprese pracující na základě vlnkové transformace a využívaná ve formátu 
JPEG 2000. 

J JBIG   viz JBIG1 

 JBIG1 
Joint Bi-level 
Image Experts 
Group 

Společná expertní 
skupina pro 
bitonální obrázky 1 

Standard pro bezeztrátové bitonální kódování grafiky (ISO/IEC 11544:1993 
a doporučení ITU-T T.82). 

 JBIG2 
Joint Bi-level 
Image Experts 
Group 

Společná expertní 
skupina pro 
bitonální obrázky 2 

Standard pro bezeztrátové a ztrátové bi-level kódování grafiky 
(ISO/IEC 14492:2001 a jako doporučení ITU-T  T.88). 
https://www.jpeg.org%2Fpublic%2Ffcd14492.pdf 

 JHOVE 
JSTOR/Harvard 
Object Validation 
Environment 

Prostředí pro 
validaci objektů 
JSTOR/Harvard  

Nástroj pro účely validace a charakterizace (extrakce technických metadat) 
digitálních objektů. Jedná se o nástroj vyvinutý na Harvardově univerzitě 
ve spolupráci s organizací JSTOR.  
http://www.jhove2.org/ 
https://wiki.ucop.edu/display/JHOVE2Info/Home/ 

 JNG 
JPEG Network 
Graphics 

síťová grafika 
JPEG 

Formát rozšiřující formát JPEG o barevnou korekci a průhlednost. 
http://www.libpng.org/pub/mng/spec/jng.html/ 

 JP2 
JPEG 2000 file 
format 

souborový formát 
JPEG 2000  

Přípona souboru ve formátu JPEG 2000. 
http://www.jpeg.org/jpeg2000/j2kpart1.html 

 JPEG 
Joint 
Photographic 
Expert Group  

Společná expertní 
skupina pro 
fotografii 

Název expertní skupiny působící v rámci ISO. A též název grafického formátu 
vyvinutého v roce 1982. Ztrátový algoritmus určený pro spojitou grafiku 
(plnobarevné fotografie, rentgenové snímky, monochromatické obrázky apod.).  
http://www.jpeg.org/jpeg/index.html 

 JPEG 2000 

Joint 
Photographic 
Experts Group 
2000 

Sektoru pro 
standardizaci 
telekomunikací 
2000 

Grafický formát využívající stejnojmennou kompresní metodu postavenou 
na diskrétní vlnkové transformaci. Stěžejní první část specifikace 
je mezinárodním standardem ISO/IEC 15444 a také ITU-T T.800. 
http://www.jpeg.org/jpeg2000/index.html 
http://www.jpeg.org/public/fcd15444-1.pdf 

 JPEG2000   viz JPEG 2000 

 JPEG-LS JPEG Lossless bezeztrátový JPEG  
Grafický formát využívající bezeztrátovou obrazovou kompresi specifikovanou 
standardem ISO/IEC 14495 a také ITU-T T.87. 
http://www.jpeg.org/jpeg/jpegls.html 

 JPF 
file name 
extension for JPX 
files 

souborové jméno 
pro rozšíření JPX 
souborů 

Rozšíření souborového formátu JP2, které je definováno ve 2. části specifikace 
JPEG 2000. 
http://www.jpeg.org/jpeg2000/j2kpart2.html 

 JPG   viz JPEG 
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  JPG 2000   viz JPEG 2000 

 JPG2000   viz JPEG 2000 

 JPIP 
JPEG 2000 
Interactive 
Protocol 

Interaktivní 
protokol 
JPEG 2000  

Interaktivní protokol pro účely sdílení obsahu na dálku, který je definován 
v 9. části specifikace JPEG 2000. 
http://www.jpeg.org/jpeg2000/j2kpart9.html 

 JPM 

JPEG 2000 
multilayer file 
format, 
compound image 
file format 

formát JPEG 2000 
pro soubory se 
složenými obrazy 

Formát pro složené obrazy definovaný v 6. části specifikace JPEG 2000 
a oficiálně označovaný jako formát pro složené obrazy (compound image file 
format). Využívá technologii smíšeného obsahu (mixed raster content, MRC). 
http://www.jpeg.org/jpeg2000/j2kpart6.html 

 JPS 
JPEG 
Stereoscopic, 
JPEG Stereo 

stereoskopický 
JPEG  

Rozšíření formátu JPEG pro ukládání stereoskopických obrázků. Ukládá jeden 
obrázek dvojité šířky obsahující dva obrázky stejné velikosti vedle sebe. 
Tento JPEG je možné zobrazit bez nutnosti speciálního softwaru. Při vhodné 
reprodukci díky optickému posunu evokují tyto dva obrázky 3D scénu. 
http://www.stereomerger.com/mw/index.php/Stereo_JPEG 

 JPSEC 
JPEG 2000 
Secured 

zabezpečený 
JPEG 2000  

Standard pro zabezpečení, který je definován v 8. části specifikace JPEG 2000. 
http://www.jpeg.org/jpeg2000/j2kpart8.html 

 JPWL 
JPEG 2000 
Wireless 

JPEG 2000 pro 
bezdrátové 
aplikace 

Standard pro bezdrátové aplikace, který je definován v 11. části specifikace 
JPEG 2000. http://www.jpeg.org/jpeg2000/j2kpart11.html 

 JPX 
JPEG 2000 
eXtended file 
format 

rozšíření 
souborového 
formátu JPEG 2000  

Rozšíření souborového formátu JP2, které je definováno v 2. části specifikace 
JPEG 2000. 
http://www.jpeg.org/jpeg2000/j2kpart2.html 

 JTIP 
JPEG Tiled Image 
Pyramid Format 

Pyramidový JPEG  

Již nepodporovaná nadstavba formátu JPEG, která podporuje pyramidovou 
posloupnost, která se dále rozděluje na dlaždice. Tím je možné uchovávat více 
rozlišení v jednom souboru. 
http://www.guptalab.org/mankg/public_html//WWW/courses/cse450-
598/projects/final_index.html 
http://www.scribd.com/doc/58901383/Final-P151/ 

K KB kilobyte kilobyte Jednotka množství dat odpovídající tisíci bytům.  

L L*, a*, b*   viz CIELAB 

 l/cm   viz LPC 

 l/mm   viz LPM 

 LAB   viz CIELAB 

 LPC 
lines per 
centimeter 

linek na centimetr 

Jednotka rozlišení, která se využívá k měření rozlišení tisku. Definuje hustotu 
polotónového rastru. Číselné vyjádření udává počet linek tiskových bodů, 
které je technicky možné rozmístit na délce jednoho centimetru. Analogicky 
z toho vyplývá, že čím bude rastr hustší, tím se obrázek jeví lépe prokreslený 
a přechody jsou plynulejší. 

 LPI lines per inch linek na palec 

Jednotka rozlišení, která se využívá k měření rozlišení tisku. Definuje hustotu 
tiskového rastru. Číselné vyjádření udává počet linek tiskových bodů, 
které je technicky možné rozmístit na délce jednoho palce. Analogicky z toho 
vyplývá, že čím bude rastr hustší, tím se obrázek jeví lépe prokreslený 
a přechody jsou plynulejší. 

 LPM 
lines per 
millimeter 

linek na milimetr 

Jednotka rozlišení, která se využívá k měření rozlišení tisku. Definuje hustotu 
polotónového rastru. Číselné vyjádření udává počet linek tiskových bodů, 
které je technicky možné rozmístit na délce jednoho milimetru. Analogicky 
z toho vyplývá, že čím bude rastr hustší, tím se obrázek jeví lépe prokreslený 
a přechody jsou plynulejší. 

 LRCP 
layer-resolution-
component-
position 

vrstva-rozlišení-
komponenta-
pozice 

Posloupnost paketů využívaná u formátu JPEG 2000 v aplikacích k prohlížení 
obrázků, v nichž je žádoucí postupné zvyšování kvality obrázku. 

 LTP 
long-term 
preservation 

dlouhodobá 
ochrana 
digitálních dat 

Soubor činností nutných k zajištění dlouhodobého nepřetržitého přístupu 
k digitálním datům. 

 LZ Lempel-Ziv Lempel-Ziv Bezeztrátová kompresní metoda. 

 LZW Lempel-Ziv-Welch Lempel-Ziv-Welch 
Univerzální bezeztrátový kompresní algoritmus  z roku 1984. Autory algoritmu 
jsou Abraham Lempel, Jacob Ziv a Terry Welch. 

M MB megabyte megabyte Jednotka množství dat odpovídající tisícům bytů. 

 MC master copy archivní kopie Kopie určená k dlouhodobému uchování. 

 MD2 
message-digest 
algorithm 2 

algoritmus pro 
zpracování zpráv 2 

128bitový kontrolní součet (check sum) sloužící ke kontrole integrity dat 
(konkrétně k odhalení případného poškození digitálních dat, tj. tzv. bitrotu). 

 MD4 
message-digest 
algorithm 4 

algoritmus pro 
zpracování zpráv 4 

128bitový kontrolní součet (check sum) představený v roce 1989, sloužící 
k pozdější kontrole (kontrola integrity)) sloužící ke kontrole integrity dat 
(konkrétně k odhalení případného poškození digitálních dat, tj. tzv. bitrotu)., 
zda nedošlo v průběhu času díky tzv. bitrotu k poškození digitálních dat. 
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 MD5 
message-digest 
algorithm 5 

algoritmus pro 
zpracování zpráv 5 

128bitový kontrolní součet (check sum) sloužící ke kontrole integrity dat 
(konkrétně k odhalení případného poškození digitálních dat, tj. tzv. bitrotu). 

 MIME 
Multipurpose 
Internet Mail 
Extensions 

víceúčelová 
rozšíření 
internetové pošty 

Standardizovaný způsob označení obsahu zpráv, využívaný v prostředí 
elektronické pošty (protokol SMTP) a dokumentů WWW (protokol HTTP). 
Standard MIME je definován v dokumentech RFC 2045 až 2049. 
http://www.apps.ietf.org/rfc/stdlist.html 

 MJ2 Motion JPEG 2000  
JPEG 2000 pro 
video 

Formát pro komprimaci videa, který je definován ve 3. části JPEG 2000 
standardu. 
http://www.jpeg.org/jpeg2000/j2kpart3.html 

 MJPEG Motion JPEG Motion JPEG 

Formát videa, v němž je každý snímek komprimován zvlášť podle standardu 
formátu JPEG. Samotný formát MJPEG nemá vlastní oficiální standard. 
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000063.shtml/ 
http://www.fileformat.info/format/bmp/spec/b7c72ebab8064da48ae5ed0c053
c67a4/view.htm/ 
http://tools.ietf.org/html/rfc2435/ 
http://www.matroska.org/technical/specs/codecid/index.html/ 

 M-JPEG   viz MJPEG 

 MPEG 
Moving Picture 
Experts Group 

Expertní skupina 
pro pohyblivý 
obraz 

Pracovní skupina vyvíjející standardy využívané pro kódování audiovizuálních 
informací (např. filmů, obrazů, hudby) pomocí kompresního algoritmu. 
http://www.mpeg.org/ 

 MPO 
JPEG Multi-Picture 
Object 

víceobrázkový 
objekt JPEG 

Formát umožňující prohlížení dvou nebo více souborů JPEG v rámci jednoho 
souboru JPEG. Existují také speciální pole Exif popisující jeho využití. Tento formát 
byl využit a implementován několika výrobci digitálních fotoaparátů. 
http://www.cipa.jp/english/hyoujunka/kikaku/pdf/DC-007_E.pdf 

 MRC 
mixed raster 
content 

smíšený rastrový 
(bitmapový) 
obsah 

Technologie umožňující rozvrstvení a nazónování naskenovaných dokumentů 
do vrstev podle obsahu. Každá z vrstev obsahuje určitý díl dokumentu (text, 
popředí, pozadí, masku, grafiku či obrázek), na kterém je pak jednotlivě 
uplatněna nejprogresivnější kompresní metoda. Tím je docíleno velkého 
kompresního poměru při zachování hran, tedy i čitelnosti textu. 

 MrSID 
Multi-Resolution 
Seamless Image 
Database 

databáze 
kompaktního 
obrazu s více 
vrstvami rozlišení 

Formát pro kódování georeferencované rastrové grafiky, například 
ortofotomap. Formát MrSID vznikl na základě výzkumu v Los Alamos National 
Laboratory (LANL), vyvinula jej společnost LizardTech, která si jej nechala 
i patentovat. 

 MSSIM 
multi structural 
similarity index 

multistrukturní 
index podobnosti 

Metoda měření vizuální podobnosti mezi dvěma obrázky. 
https://ece.uwaterloo.ca/~z70wang/research/ssim/ 

 MS-SSIM   viz MSSIM 

 
MTD 
Extraction 
Tool 

Metadata 
Extraction Tool 

nástroj pro 
extrakci metadat 

Metadatový extraktor vyvinutý národní knihovnou Nového Zélandu. 
Nástroj je určen pro extrakci metadat pro archivní účely, podporuje celou řadu 
formátů (PDF, grafické formáty, audio, MS Office formáty atd.). 
http://www.natlib.govt.nz/services/get-advice/digital-libraries/metadata-
extraction-tool/ 

 MTF 
modulation 
transfer function 

modulační 
přenosová funkce 

Charakteristika vyjadřující schopnost optického systému zaznamenat různě 
jemné detaily ve snímaném/pozorovaném obraze.  

 MTF50 
modulation 
transfer 
function 50 

modulační 
přenosová 
funkce 50 

Charakteristika vyjadřující schopnost optického systému zaznamenat různě 
jemné detaily ve snímaném/pozorovaném obraze. MRF50 udává hodnotu 
prostorové frekvence, při které poklesne hodnota MTF na hodnotu 0,5 (neboli 
na 50 %) své původní hodnoty při nulové frekvenci. 

 MTF50P 
modulation 
transfer function 
50p 

modulační 
přenosová funkce 
50p 

Charakteristika vyjadřující schopnost optického systému zaznamenat různě 
jemné detaily ve snímaném/pozorovaném obraze. Pro zařízení s vyšším 
stupněm doostřování (fotoaparáty, kamery) je charakteristika MTF50 příliš 
vysoká, proto je spíše využívána charakteristika MTF50P, kde je jako referenční 
hodnota využívána nejvyšší hodnota MTF. 

N NDK 
National Digital 
Library 

Národní digitální 
knihovna 

Národní projekt, v rámci kterého je naplánována mezi roky 2013 a 2019 
digitalizace 50 milionů naskenovaných stran, tedy okolo 300 000 svazků. 
http://ndk.cz/narodni-dk/ 

 NDNP 
National Digital 
Newspaper 
Program 

Národní program 
pro digitální 
noviny 

Program zaměřený na zpřístupnění historických amerických novin v digitální 
podobě. 
http://www.loc.gov/ndnp/ 

 NISO 

National 
Information 
Standards 
Organization 

Národní 
organizace pro 
informační 
standardy  

Nezisková organizace, která spravuje a publikuje americké národní standardy 
v oblasti informačních technologií (ISSN, Z39.50, DOI, SICI, DC apod.). 
Tyto standardy jsou dostupné zdarma. 
http://www.niso.org/home/ 

 NK ČR 
The National 
Library of the 
Czech Republic 

Národní knihovna 
České republiky 

Rozsahem svých fondů největší a zároveň jedna z nejstarších veřejně 
přístupných knihoven v České republice. 
http://www.nkp.cz/ 

 NOST 

NASA/Science 
Office of 
Standards and 
Technology 

Vědecký úřad 
NASA pro 
standardy 
a technologii 

Úřad, jehož cílem je vývoj, schvalování a přijímání standardů pro systémy 
produkující data. 
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nost/ 

 NZME 
New Zealand 
Metadata 
Extractor Tool 

extraktor metadat 
z Nového Zélandu 

Sada nástrojů pro extrakci technických metadat potřebných pro dlouhodobou 
archivaci. Byla vyvinuta a nasazena již v roce 2003. 
http://meta-extractor.sourceforge.net/ 

O OAIS 
Open Archival 
Information 
System 

Informační systém 
pro otevřené 
archivy 

Základní strategický rámec pro vytváření konkrétních praktických opatření 
dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů, který je definován normou 
ISO 14721 :2003. 
http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf 
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 OCR 
optical character 
recognition 
 

optické 
rozpoznávání 
znaků 

Konverze naskenovaných obrazových reprezentací do textové podoby.  

P PAM 
Portable Arbitrary 
Map 

přenosný formát 
pro libovolný druh 
obrázků 

Grafický formát, který sjednocuje vlastnosti formátů PBM, PGM a PPM. 

 PB petabyte petabajt Jednotka množství dat: 1 PB = 1015 bajtů. 

 PBM 
Portable Bitmap 
File Format 

přenosný 
bitmapový formát 

Formát pro monochromatické rastrové obrázky, uložené buď v textové podobě, 
nebo v binárním tvaru. Binární verze může v jednom souboru obsahovat více 
obrázků. Formát podporuje 1bpp, tedy dvě barvy (černou a bílou). 

 PCRL 
position-
component-
resolution-layer 

pozice-
komponenta-
rozlišení-vrstva 

Posloupnost paketů využívaná u formátu JPEG 2000 v případech, kdy je žádoucí 
vylepšit kvalitu obrázku v konkrétním místě. 

 PDF 
Portable 
Document Format 

přenosný formát 
dokumentů 

Formát (tzv. kontejner), jehož prostřednictvím je možné do každého souboru 
zapouzdřit kompletní popis rozložení dokumentu (textu, fontů, grafiky apod.). 
Je definován mezinárodním standardem ISO (ISO 32000). 
http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devn
et/pdf/pdfs/PDF32000_2008.pdf 

 PDF/A 
Portable 
Document 
Format/Archival 

přenosný formát 
dokumentů pro 
archivní účely 

Archivní formát je obdobou formátu PDF s tím rozdílem, že je vytvářen tak, 
aby obsahoval veškeré informace a data k bezproblémovému zobrazení. 
Zároveň se jedná o formát s jistými omezeními, tím lépe vyhovuje podmínkám 
dlouhodobé archivace.  

 PDF/A-1 
Portable 
Document 
Format/Archival 1 

přenosný formát 
dokumentů pro 
archivní účely A-1 

Archivní formát, který je obdobou formátu PDF a je definován normou 
PDF/A-1 - ISO 19005-1:2005.  

 PDF/A-1a 
Portable 
Document 
Format/Archival 1a 

přenosný formát 
dokumentů pro 
archivní účely A-1a 

Archivní formát, který je obdobou formátu PDF a je definován normou 
PDF/A-1 - ISO 19005-1:2005.  

 PDF/A-1b 
Portable Document 
Format/Archival 1b 

přenosný formát 
dokumentů pro 
archivní účely A-1b 

Archivní formát, který je obdobou formátu PDF a je definován normou 
PDF/A-1 - ISO 19005-1:2005. 

 PDF/A-2 
Portable 
Document 
Format/Archival 2 

přenosný formát 
dokumentů pro 
archivní účely 2 

Archivní formát, který je obdobou formátu PDF a je definován normou 
PDF/A-2 - ISO/DIS 19005-2. 

 PDF/A-2a 
Portable 
Document 
Format/Archival 2a 

přenosný formát 
dokumentů pro 
archivní účely 2a 

Archivní formát, který je obdobou formátu PDF a je definován normou 
ISO/DIS 19005-2. 

 PDF/A-2b 
Portable Document 
Format/Archival 2b 

přenosný formát 
dokumentů pro 
archivní účely 2b 

Archivní formát, který je obdobou formátu PDF a je definován normou  
ISO/DIS 19005-2. 

 PDF/A-2u 
Portable Document 
Format/Archival 2u 

přenosný formát 
dokumentů pro 
archivní účely 2u 

Archivní formát, který je obdobou formátu PDF a je definován normou 
ISO/DIS 19005-2. 

 PDF/A-3 
Portable 
Document 
Format/Archival 3 

přenosný formát 
dokumentů pro 
archivní účely 3 

Archivní formát, který je obdobou formátu PDF a je definován normou 
ISO/DIS 19005-3 [ISO 19005-3:2012]. 
 

 PDF/E 

Portable 
Document 
Format/ 
engineering 

přenosný formát 
dokumentů pro 
strojírenské 
dokumenty 

Formát (tzv. kontejner), který se využívá pro účely vytváření, zobrazování a tisk 
strojírenských dokumentů a je definován normou ISO 24517 [PDF/E]. 

 PDF/H 
Portable 
Document 
Format/Healthcare 

přenosný formát 
dokumentů / 
zdravotnické 
dokumenty 

Formát (tzv. kontejner), který je určen pro zdravotnické dokumenty [PDF-H 
Working Group, 2011]. 

 PDF/UA 

Portable 
Document 
Format/ Universal 
Access 

přenosný formát 
dokumentů 
určený 
k zpřístupnění 

Formát (tzv. kontejner), který je určen pro zpřístupnění dokumentů 
a je definován normou ISO/DIS 14289-1 [PDF/UA]. 

 PDF/VT 

Portable 
Document 
Format/Variable 
and Transactional 

přenosný formát 
dokumentů pro 
výměnu 
různorodých dat 

Formát (tzv. kontejner), který se využívá pro velké objemy dat v grafické výrobě 
a je definován normou ISO 16612-2 [PDF/VT]. 

 PDF/X 
Portable 
Document 
Format/Exchange 

přenosný formát 
dokumentů pro 
účely 
průmyslové 
grafické výroby 

Formát (tzv. kontejner), který se využívá v oblastech průmyslové grafické výroby 
pro výměnu dat v tisku a je definován normami m ISO 15929 a ISO 15930 
[PDF/X]. 

 PGM 
Portable Graymap 
Format 

přenosný formát 
pro obrázky 
v odstínech šedi 

Grafický formát pro obrázky v odstínech šedi a plnobarevné obrázky uložené 
buď v textové podobě (v ASCII), nebo v binárním tvaru.  

 PMT  
photo multiplier 
tube 

fotonásobič 
Elektronka (vakuová trubice) schopná zesílit dopadající světelné záření, 
tedy znásobit počet dopadajících fotoelektronů.  

 PNG 
Portable Network 
Graphics 

Portable Network 
Graphics 

Grafický formát s bezeztrátovou kompresí určený pro rastrovou grafiku, 
který byl vyvinut jako alternativa formátu GIF. 
http://www.libpng.org/pub/png/ 

 PPC 
pixels per 
centimeter 

počet pixelů na 
centimetr 

Jednotka pro rozlišení. Údaj určuje počet obrazových bodů (pixelů), 
který se vejde do délky jednoho centimetru u rozlišení skenerů nebo digitálních 
reprezentací.  



 

 

4. Seznam zkratek 

315 

 PPI 
pixels per inch, 
pixel density 

počet pixelů na 
palec, hustota 
pixelů 

Jednotka pro rozlišení. Údaj určuje počet obrazových bodů (pixelů), 
který se vejde do délky jednoho palce u rozlišení skenerů nebo digitálních 
reprezentací.  

 PPM 
Portable Pixmap 
Format 

přenosný formát 
pro obrázky 
v plných barvách 

Grafický formát vyvinutý pro plnobarevné obrázky uložené buď v textové 
podobě (v ASCII), nebo v binárním tvaru.  

 PPM 
pixels per 
millimeter 

počet pixelů na 
milimetr 

Jednotka pro rozlišení. Údaj určuje počet obrazových bodů (pixelů), 
který se vejde do délky jednoho milimetru u rozlišení skenerů nebo digitálních 
reprezentací. 

 PSNR 
peak signal-to-
noise ratio 

špičkový poměr 
signálu k šumu 

Metoda měření vizuální podobnosti mezi dvěma obrázky, která vyjadřuje poměr 
mezi maximální možnou energií signálu a energií šumu. 
 

 PUID 
PRONOM 
Persistent Unique 
Identifier 

trvalý a jedinečný 
identifikátor 
PRONOM 

Trvalý a jedinečný využívaný ve webové aplikaci PRONOM, která zpřístupňuje 
registr formátů. 
http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/Default.aspx 

Q Q quality kvalita 

Parametr kvality v prostředí grafického formátu JPEG, kde je využíván 
k nastavení výsledné kvality komprimovaného obrázku v intervalu 1 až 100. 
Hodnota 100 odpovídá nejvyšší kvalitě (největší velikosti výsledného souboru) 
a hodnota 1 odpovídá nejhorší kvalitě (nejmenší velikosti souboru). 

 QA quality assurance kontrola kvality 
Postup měření a posuzování, který na základě vstupních nastavení a daných 
očekávání definuje určitou kvalitu/správnost výstupních dat, popřípadě 
metadat. 

 QC   viz QA 

R RAW raw 
surový, 
nezpracovaný 

Formát pro ukládání minimálně zpracovaných dat uložených přímo z digitálního 
snímače, např. digitálního fotoaparátu.  

 RCT 
reversible 
component 
(color) transform 

bezeztrátová 
transformace 
barevné palety 

Bezeztrátový algoritmus využívaný ve formátu JPEG 2000.  

 RGB red, green , blue 
červená, zelená, 
modrá 

Barevný aditivní model, který je založen na skutečnosti, že většinu barevných 
odstínů lze vytvořit smícháním primárních barev, tj. červené, zelené a modré.  
 

 RLCP 
resolution-layer-
component-
position 

rozlišení-vrstva-
komponenta-
pozice 

 Posloupnost paketů využívaná u formátu JPEG 2000 především v aplikacích 
pracujících v režimu klient-server, kdy lze očekávat, že jednotliví klienti mohou 
mít různé požadavky na rozlišení obrázku. 

 RLE 
run-length 
encoding 

kódování s 
proměnnou 
délkou 

Bezeztrátová komprese, která kóduje data spojováním posloupnosti stejných 
hodnot do dvojic. 

 ROI regions of interest zájmové oblasti 
Oblasti, které je možné definovat při nebo po generování souboru ve formátu 
JPEG 2000. 
http://www.jpeg.org/jpeg2000/j2kpart2.html 

 RPCL 
resolution-
position-
component-layer 

rozlišení-pozice-
komponenta-
vrstva 

Posloupnost paketů využívaná u formátu JPEG 2000 v případech, kdy je potřeba 
škálovat rozlišení a u každého rozlišení je žádoucí, aby se všechny pakety patřící 
do daného regionu objevily v datovém toku za sebou. 

S SFR 
spatial frequency 
response 

odezva frekvence 
rastru 

viz MTF 

 SHA-1 
secure hash 
algorithm-1 

bezpečný 
hašovací 
algoritmus-1 

160bitový kontrolní součet (check sum) sloužící ke kontrole integrity dat 
(konkrétně k odhalení případného poškození digitálních dat, tj. tzv. bitrotu). 

 SHA-256 
secure hash 
algorithm-256 

bezpečný 
hašovacíalgoritmu
s-256 

256bitový kontrolní součet (check sum) sloužící ke kontrole integrity dat 
(konkrétně k odhalení případného poškození digitálních dat, tj. tzv. bitrotu). 

 SLA 
SELFOC® Lens 
Array 

lineární čočky 
SELFOC®  

Specializované lineární čočky používané k přenosu světla v přenosovém poměru 
1:1 v oblasti skenerů a kopírovacích strojů.  

 SOP start of packet  
značka začátku 
segmentu paketů 

Značka začátku segmentu paketů, kterou se určuje začátek každého paketu 
codestreamu. Využívá se v prostředí grafického formátu JPEG 2000. 
http://www.kakadusoftware.com/documents/Usage_Examples.txt 

 SPI samples per inch vzorek na palec 
Optické rozlišení skeneru, tedy počet snímků, které skener dokáže snímat 
na jednotku délky palce. 

 SPIFF 
Still Picture 
Interchange File 
Format 

souborový 
výměnný formát 
pro obrázky 

Souborový výměnný formát umožňující využívání kompresních mechanismů 
JPEG, JBIG1, JBIG2, MR (modified read) a MMR (modified modified READ) 
v rámci jednoho souboru.  

 sRGB 
standard red, 
green, blue 

standardní 
červená, zelená, 
modrá 

Barevný prostor vyvinutý společnostmi HP a Microsoft. 

 SSIM 
structural 
similarity index 

index strukturní 
podobnosti 

Metoda měření vizuální podobnosti mezi dvěma obrázky, která vychází 
z poznatku, že lidské oko je citlivé a tudíž schopno extrahovat strukturní 
informace z vnímané scény (v našem případě obrázku). 
https://ece.uwaterloo.ca/~z70wang/research/ssim/ 

T TB terabyte terabyte Jednotka množství dat odpovídající tisíci gigabytům. 

 TC 
technical 
committee 

technický výbor 
Výbor pracující v rámci ISO na vytváření a schvalování standardů pro konkrétní 
odvětví nebo obecné téma. 
http://www.pacinst.org/reports/iso_participation/iso_participation_study.pdf 

 TIFF 
Tag(ged) Image 
File Format 

formát pro 
ukládání obrázků 
s tagy 

Formát pro ukládání rastrové grafiky.  
http://partners.adobe.com/public/developer/tiff/index.html#spec 
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 TLM 
tile-part length 
marker segment 

značky pro 
lokalizaci délky 
dlaždicových částí 

Značky pro segmenty pro délky dlaždicových částí umístěné v hlavním záhlaví. 
Jsou využívány v prostředí grafického formátu JPEG 2000. 
http://www.kakadusoftware.com/documents/Usage_Examples.txt 

 TXT text files textový soubor 
Formát sloužící k uchování elektronického textu bez jakýchkoli značek a vnitřní 
struktury.  

U UC user copy uživatelská kopie Uživatelská kopie je využívaná pro účely šíření na dálku. 

 URL 
Uniform Resource 
Locator 

jednotný lokátor 
zdrojů 

Adresa (řetězec znaků s definovanou strukturou) udávající přesné umístění 
zdrojů informací na internetu. 
http://www.imaging.org/ 

 URN:NBN 

Uniform Resource 
Name: National 
Bibliography 
Number 

unifikovaný název 
zdroje: číslo 
národní 
bibliografie 

Globální systém sloužící pro identifikaci digitálních dokumentů v rámci národní 
bibliografie.  
http://resolver.nkp.cz/urnnbn/ 

 UUID 
Universally 
Unique Identifier 

celosvětově 
unikátní 
identifikátor 

Celosvětově unikátní identifikátor, který se skládá ze 128bitové sekvence čísel 
a je využíván k jedinečné identifikaci digitálních objektů v prostředí internetu. 
http://uuid.cz/ 

V VISK 
Public Information 
Services of 
Libraries 

Veřejné 
informační služby 
knihoven 

Program VISK, jehož základním cílem je inovace veřejných informačních služeb 
knihoven na bázi informačních technologií. 
http://visk.nkp.cz/ 

 VOTable 
Virtual 
Observatory Table 

tabulka pro 
virtuální 
observatoře 

XML formát určený pro výměnu tabulkových dat. 

 VP8 VP8 codec kodek VP8  

Otevřený formát komprese a zároveň kodek videa, který je nyní součástí 
formátu WebP. 
http://www.webmproject.org/ 
http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/researc
h.google.com/en/us/pubs/archive/37073.pdf 

W W3C 
World Wide Web 
Consortium 

Mezinárodní 
webové 
konsorcium 

Mezinárodní konsorcium vytvářející za pomoci veřejnosti webové standardy 
a doporučení pro World Wide Web.  
http://www.w3.org/ 

 WebP Web Picture Webový obrázek 
Formát pro účely ukládání 24bitové rastrové grafiky, který vychází z formátu 
WebM a grafického kontejneru RIFF. 
http://code.google.com/intl/cs-CZ/speed/webp/ 

 WMF Widows MetaFile Windows Metafile 

Grafický formát podporovaný platformou MS Windows, který je schopen 
ukládat jak vektorovou, tak bitmapovou informaci. 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc215212.aspx/ 
http://www.companionsoftware.com/Support/Resources/WindowsMetafileFA
Q.aspx/ 

X XFA 
XML Form 
Architecture 

XML architektura 
pro formuláře 

Architektura, která umožňuje vyplňování a ukládání dynamických formulářů 
ve formátu PDF. 

 XML 
eXtensible 
Markup Language 

rozšiřitelný 
značkovací jazyk 

Značkovací jazyk vyvinutý a standardizovaný konsorciem W3C, který je určený 
pro publikování a výměnu dat a dokumentů. 
http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf 
http://www.w3.org/XML/ 

Y YCbCr   viz Y'CbCr 

 Y'CbCr 
Luminance, 
Chroma:blue, 
Chroma:red 

jas, modrá 
chrominanční 
komponenta, 
červená 
chrominanční 
komponenta 

Subtraktivní barevný model, který je složen ze tří komponent (z jasu, modré 
a červené chrominanční komponenty).  

 YCC   viz Y'CbCr 

 YUV 
luminance, 
chrominance 
components 

jas, chrominanční 
komponenty 

Barevný model tvořený třemi komponentami (jasem a dvěma chrominančními 
komponentami) a používaný v prostředí televizního vysílání v normě PAL a též 
u HDTV.  
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Český název 

Cizojazyčný 
název Vysvětlení pojmu 

(popř. překlad) (popř. překlad) 

# 1bitová barva  viz čárová grafika a polotónová grafika 

 24bitová barva  viz pravé barvy 

 32bitová barva  viz super true color 

 48bitová barva  viz deep color 

A aberace aberration 
Barevná vada, která je způsobena optikou snímacího přístroje. Aberace způsobuje vizuální 
artefakty, vznikající lomem světelných paprsků různých vlnových délek. 

 aditivní 
barevný model 

additive color 
model 

Model vycházející z principu míchání barevných složek viditelného spektra světla – přidáním 
barevného odstínu se vždy výsledná barva zesvětlí. 
Tato technika míchání barevných odstínů světla se využívá v prostředí zobrazování např. pomocí 
displejů, projektorů atd. Nejznámějším aditivním barevným modelem je model RGB. 

 alfa kanál 

alpha channel, 
alpha 
transparency 
channel 

Kanál, který udává hodnotu průhlednosti daného pixelu. 

 
archiv pro 
dlouhodobou 
archivaci 

 viz dlouhodobé uchování digitálních dokumentů 

 archivní 
dokument 

archival 
document 

Dokument, který je pro svůj historický, politický nebo kulturní význam uchováván nebo určen 
k uchování v archivu [Hlavatá, 1979]. 

 archivní kopie 
master copy, 
archival copy, 
archival master 

Rastrový obraz vysoké kvality v zásadě za použití bezeztrátové komprese. 
Slouží k trvalému nebo dlouhodobému uchování jeho obsahu, která se nepoužívá v běžných 
službách uživatelům [Polišenský, 2003]. V případě ztráty originálu jako náhrada (surrogate copy). 

 artefakt artifact 

Obrazové zkreslení, které může být viditelné lidským okem. Každý algoritmus použitý při 
ztrátové kompresi se vyznačuje specifickým druhem artefaktů. Příkladem artefaktů jsou 
čtvercová zkreslení viditelná při vyšších kompresních poměrech u formátu JPEG.  Velikost těchto 
čtverců je rovna velikosti segmentů (8 × 8 též 16 × 16 px) zvyšujících výkon a kompresní poměr. 

 audiovizuální 
dokument 

audiovisual 
document 

Dokument, na němž je zaznamenán současně zvuk a obraz a který je určen k vnímání pomocí 
zvláštního technického zařízení.  

 autenticita authenticity 
 Vlastnost dokumentu, která nám určuje, že daný dokument je opravdu tím dokumentem, 
za který je považován nebo označován [Duranti, 2001, s. 44]. 

B barevná 
hloubka 

color depth, signal 
resolution, 
bit-depth,  
tonal resolution 

Počet barev, který je možné udávat dvojím způsobem: 
1. Jako dynamický rozsah, tedy celkový počet barev v daném obraze. Vyjadřuje se jednou 

číselnou hodnotou udávající maximální počet zpracovávaných barev, např. 16 777 216 
(24bitová hloubka) nebo 256 (8bitová hloubka). 

2. Jako počet možných barev, které může v daném obrázku nabýt jakýkoli pixel (obrazový bod). 
Udává se maximálním počtem bitů potřebných pro záznam určitého rozsahu barvy, 
např. 24bitová hloubka (16 777 216 barev) nebo 8bitová hloubka (256 barev). 

 barevná škála  viz pravé barvy 

 barevný gamut  viz gamut 

 barevný model color model 
Abstraktní matematický model, který definuje způsob, podle kterého lze barvy reprezentovat 
jako matice čísel. Běžně využívané barevné modely využívají tři nebo čtyři hodnoty nebo 
tzv. barevné komponenty, například barevné modely RGB a CMYK. 

 barevný odstín hue Hodnota základní (čisté) barvy z viditelného spektra. 

 barevný 
prostor 

color space Předem definovaná množina barev, které je daný barevný model schopen pojmout a zobrazit.  

 barevný režim color mode Režim, v němž jsou snímána (nasnímána) a interpretována data.  

 barevný terč  viz kalibrační (barvová) tabulka 

 barvová paleta 

color mapped 
images, indexed 
color, indexed 
color images 

Omezený počet barev, se kterými je možné pracovat na dané platformě (v grafickém editoru, 
grafickém formátu, hardwarovém zařízení atp.) 
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 barvový model  viz barevný model 

 barvový 
prostor 

 viz barevný prostor 

 bezeztrátová 
komprese 

lossless 
compression, 
reversible 
compression 

Způsob komprese, při které nedochází ke ztrátě informace. Při dekompresi dostaneme shodná 
data, jako jsou data, která byla původně zkomprimována. 

 binární obrázek  viz bitonální obrázek 

 bitonální 
grafika 

 viz bitonální obrázek 

 bitonální 
obrázek 

bi-level image 
Obrázek v režimu jednobitové grafiky obsahující pixely, které mohou nabývat pouze dvou 
hodnot. K jejich reprezentaci stačí jeden bit, nejčastěji se využívá černá a bílá barva. 

 bitová hloubka  viz barevná hloubka 

 bitrot 
bit decay, data 
rot, data decay 

Postupný rozpad dat na bitové úrovni (způsobený např. poškozením nosiče nebo chybou při 
přesunu dat z jednoho úložiště na druhé). 

 bitstream  viz datový tok 

C clipping clipping 
Zkreslení vznikající oříznutím vstupního signálu, který je omezen rozsahem počtu bitů. V případě 
histogramu dochází k odříznutí části křivky.  

 copydot copydot Technika umožňující zachovávání tiskového rastru. 

Č čárová grafika line art 
Barevný režim využívající jeden barevný kanál s 1bitovou barevnou hloubkou. Je využíván pro 
čárovou grafiku (jednobarevné pérovky) a text (vhodné pro podklady pro OCR). 

 černobílá škála  viz odstíny šedi 

D data data 

Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi 
a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) 
uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam sama o sobě, ale teprve jsou-li 
pochopena, interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají 
se smysluplnými informacemi. 

 datové sety 
datasets, data 
sets 

Soubor (sada) zpravidla vědeckých dat, která jsou produkována, ukládána a šířena za účelem 
dalšího zpracování a analýz.  

 datový tok 

bitstream, 
bit-stream 
codestream, 
code-stream 

Formát dat používaný v digitální komunikaci a též k ukládání dat.  

 dávka batch Vybraná část dat určená ke zpracování. 

 deep color deep color 
Barevný režim využívající tři (RGB) barevné kanály s barevnou hloubkou 36bitů (12bitů/kanál) 
až 48 bitů (16 bitů/kanál). 

 densita  viz denzita 

 denzita density 
Míra schopnosti snímacího zařízení rozlišovat různé intenzity světla. Zpravidla se udávají dvě 
hodnoty denzit, a to Dmax (maximální hodnota denzity) a Dmin (minimální hodnota denzity). 
Důležitý je i dynamický rozsah (rozpětí) denzit. 

 deriváty derivative files 

Soubory vytvářené z archivních kopií obrazových souborů pro editaci nebo zlepšení, formátové 
migrace archivních kopií do různých obrazových formátů pro účely prezentace nebo 
zpřístupnění po síti. Příkladem mohou být zpřístupněné kopie nebo náhledy obrázků.  

www.cdlib.org/services/dsc/tools/docs/cdl_gdi_v2.pdf 

 descreen descreen 
Technika automatického odstranění rastru, který vzniká při tisku tištěných předloh. Eliminuje 
se tím tzv. moaré efekt. 

 de-skewing de-skewing Technika vyrovnání zkosení textu a grafiky, aby obsah byl vždy v horizontální rovině.  

 de-warping de-warping Technika vyrovnání zakřivení nebo deformace způsobené např. průhybem stránek nebo úhlem snímání. 

 digitalisace  viz digitalizace 

 digitalizace 
digitization, 
digitisation 

Proces vytváření digitálních souborů z analogových dokumentů, obvykle pomocí skenování.  

 digitalizační 
workflow 

digitization 
workflow 

1. Schéma znázorňující procesy v prostředí digitalizace, které mohou být dále rozděleny až na základní 
stavební kameny celého systému. Tyto procesy jsou provázány vazbami znázorňujícími směr 
probíhajících procesů a ukazující souvislosti v celkovém rámci procesů. 
2. „Workflow je informační systém umožňující efektivní práci s dokumenty a jejich obsahem v průběhu 
celého jejich životního cyklu. Typickými procesy jsou tvorba, schvalování, evidence, digitalizace, 
prohlížení, editace, publikování, komunikace, sdílení, uložení, vyhledání, archivace, skartace apod. 
Obvykle zahrnuje i skupinovou spolupráci, workflow management a propojení dokumentů 
s informacemi v ostatních (např. provozních) informačních systémech“ [Kučerová, 2003b]. 

 digitální archiv  viz digitální repozitář 
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 digitální 
archivace 

digital archiving, 
digital 
preservation 

Soubor činností nutných k zajištění dlouhodobého nepřetržitého přístupu k digitálním datům. 

 digitální 
dokument 

digital document 

1. Dokument, který se od tištěných typů dokumentů odlišuje nikoliv obsahovými, ale formálními 
vlastnostmi, zejména digitálním způsobem záznamu informací a z něho vyplývající větší 
nezávislostí a oddělitelností obsahu dokumentu od nosiče dat. 
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/hesla/elektronickY_dokument.html 
2. Dokument tvořený takovou skupinou počítačových souborů, která je v kontextu paměťových 
institucí pro potřeby správy a popisu pojímána jako jedna intelektuální jednotka [Cubr, 2010]. 

 digitální 
dokument 

digital material, 
digital resource 

Dokument vzniklý přímo v digitální podobě nebo digitalizací, tj. konverzí z analogové podoby. 

 digitální kopie digital copy Kopie dokumentu v digitální podobě. 

 digitální objekt digital object 
Objekt zaznamenaný nebo přenášený v digitální podobě, který zahrnuje jak vlastní data, 
tak metadata. 

 digitální obraz digital image 
Rastrové, dvourozměrné obdélníkové pole statických datových prvků, tzv. pixelů, které jsou 
určeny pro zobrazení na monitoru počítače, nebo pro transformaci do jiného formátu. 
http://www.cdlib.org/services/dsc/tools/docs/cdl_gdi_v2.pdf 

 
diskrétní 
barevný 
obrázek 

discrete-tone 
image 

Obrázek vytvořený nejčastěji pomocí počítače, který je většinou tvořen menším počtem barev 
a  neobsahuje šum a nejednoznačnosti, jako je tomu u přirozených snímků. 

 dlouhodobá 
archivace 

 viz dlouhodobé uchování digitálních dokumentů 

 
dlouhodobé 
uchování 
digitálních 
dokumentů 

long-term digital 
preservation 

Nepřetržitý přístup k dokumentům v digitální formě nebo alespoň k informacím v nich 
obsažených na dobu neurčitou [Preservation Management of Digital Materials…].  

 dočasná kopie temporary copy Digitální kopie díla vytvořená pro usnadnění jeho využití nebo pro účely přenosu.  

 dočasná 
rozmnoženina 

 viz dočasná kopie 

 doostření sharpening Technika pro úpravu digitálních reprezentací, která zvýší subjektivní dojem ostrosti obrazu.  

 draft mode  viz turbo mode 

 dvouúrovňová 
barva 

line art viz čárová grafika a polotónová grafika 

 dynamický 
rozsah 

 viz denzita 

E efektivní 
rozlišení 

effective 
resolution 

Rozlišení, které odpovídá fyzickým vlastnostem daného zařízení (snímací soustavy).  

F fast mode  viz turbo mode 

 formátová 
migrace 

format migration, 
file re-formatting 

Převod dat z jednoho formátu do druhého formátu.  

 fotografická 
kvalita 

 viz pravé barvy 

 frekvence 
rastru 

spatial frequency Hustota čar.  

 fyzické rozlišení  viz efektivní rozlišení 

G gama faktor  viz gama korekce 

 gama korekce gamma correction Nelineární korekce neboli kompenzace barevných odstínů ve vztahu k okem vnímanému jasu. 

 gamut gamut 
Dosažitelná oblast barev v určitém barevném prostoru. Veškeré barvy, které jsou mimo daný 
gamut, tedy mimo oblast dosažitelných barev, je možné v daném barevném prostoru 
zobrazovat pouze přibližně, tedy nepřesně. 

 grafický 
prohlížeč 

graphic viewer Softwarový nástroj umožňující prohlížení souborů (obrazová data, popřípadě metadata). 

H histogram histogram Grafické znázornění distribuce obrazových dat pomocí sloupcového grafu.  

Ch chromatická 
aberace 

chromatic 
aberration 

Druh aberace vyznačující se tzv. barevným lemování okrajů. Tento jev je nejvíce patrný 
na hranách s vysokým kontrastem (písmo, čárová grafika atd.). 

I ikonický 
dokument 

 viz obrazový dokument 

 indexové barvy  viz barvová paleta 

 interoperabilita interoperability 
Schopnost různých systémů s různými hardwarovými a softwarovými platformami, datovými 
strukturami a rozhraními vyměňovat data a metadata s minimální ztrátou obsahu a funkčnosti 
[National Information Standards Organization, 2004, s. 2]. 
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 interpolace interpolation 
Rozlišení, které udává o kolik je schopno zařízení zvětšit (přepočítat) rozlišení nasnímaného obrazu nebo 
počet nasnímaných barev. Tedy z nasnímaného rozlišení skenerem (např. 300 PPI) je pomocí interpolace 
možné rozlišení navýšit či snížit na libovolně velkou či malou hodnotu (200 PPI nebo 1200 PPI). 

J jas brightness Postavení dané barvy vzhledem ke stupnici šedé, které udává relativní světlost a tmavost dané barvy. 

 jednobitová 
barva 

 viz čárová grafika a polotónová grafika 

K 
kalibrační 
barvová 
tabulka 

color target 
Digitální reprezentace analogové předlohy obsahující zpravidla RGB, CMYK a další barevné tóny 
vytvořené z pigmentů, které nepodléhají rychlé degradaci. Tyto analogové předlohy jsou 
uchovány společně s digitální reprezentací jako reference barevného podání. 

 kalibrační 
barvový terč 

 viz kalibrační barvová tabulka 

 kalibrační 
tabulka 

 viz kalibrační barvová tabulka 

 kalibrační terč 
rozlišení 

resolution target 
Fyzická reprezentace v různých grafických a technických vyhotoveních využívaná pro pravidelnou 
kalibraci optických/snímacích zařízení. Běžně využívaná metoda je měření čar na milimetr.  

 kompresní 
artefakt 

 viz artefakt 

 kompresní 
faktor 

compression 
factor 

Převrácená hodnota kompresního poměru, která udává, kolikrát je daný soubor po kompresi 
menší. Značí se písmenem „f“. 

 kompresní 
poměr 

compression ratio 
Poměr velikosti dat vzhledem k velikosti původních dat. Kompresní poměr se nejčastěji 
vyjadřuje v poměru (např. 1:2) nebo v procentech (např. 50 %). 

 kontejner container 
Balíček (schránka, kapsule), do kterého je díky tzv. zapouzdření možné ukládat homogenní 
i nehomogenní data (text, grafika, audio, video atd.). Příkladem kontejnerů jsou formáty PDF či DjVu. 

 kontrast contrast Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou daného intervalu.  

 kontrola kvality 

quality assurance, 
quality control, 
quality 
management 

Postup měření a posuzování, který na základě vstupních nastavení a daných očekávání definuje 
určitou kvalitu/správnost výstupních dat, popřípadě metadat. 

 krátkodobá 
archivace 

short-term 
preservation 

Přístup k dokumentům v digitální formě po dobu, po kterou se předpokládá, že bude dokument 
využíván. Tato doba nepřesahuje horizont blízké budoucnosti a nepočítá s technologickou 
změnou v použité technologii [Preservation Management of Digital Materials…]. 

L luminance luminance 
Síla světla odraženého od plochého difúzního předmětu (papír, plátno atd.) nebo vyzářeného 
plochým předmětem (televize, monitor, LCD atd.). V běžném slova smyslu se luminance nejvíce 
blíží jasu takovéhoto předmětu. 

M metadata metadata Strukturovaná data o datech určená pro strojové zpracování.  

 migrace  viz formátová migrace 

 místní migrace 
media 
reformatting 

Migrace dat z jednoho úložiště (média) na úložiště druhé (médium). 

 multisampling  viz supersampling 

N nearchivní 
kopie 

nonarchival copy, 
(non)archival copy 

viz uživatelská kopie a zpřístupňující kopie 

 nepřesná kopie  viz ztrátová komprese 

 nevratná 
komprese 

 viz ztrátová komprese 

 normalizace normalization Vyvážení barevného podání digitálního objektu.  

O obrázek 
s odstíny šedí 

grayscale image, 
greyscale image, 
greytone image 

Obrázek obsahující pixely s jednou složkou, která může nabývat hodnot v rámci stupnici šedi, 
popřípadě jiné barvy. 

 obrazová 
informace 

image 
information, 
graphic 
information 

Potenciální sdělení obsažené v obrazu. 

 obrazový 
dokument 

picture document, 
iconic document 

Dokument zachycující komunikovaný obsah výtvarným, fotografickým, schematickým nebo 
jiným zobrazením[Hlavatá, 1979, s. 95]. 

 
odolnost 
formátu proti 
chybám 

 viz robustnost 

 odstín barvy  viz barevný odstín 

 odstíny šedi 
grayscale, 
greyscale 

1. Barevný režim využívající jeden barevný kanál s barevnou hloubkou 8bitů (8bitů/kanál) 
využívaný pro spojitou (fotografie) i nespojitou (čárová grafika, text) grafiku.  
2. Barevný režim využívající jeden barevný kanál s barevnou hloubkou 16bitů (16bitů/kanál) 
využívaný pro spojitou (fotografie, medicínské snímky) i nespojitou (čárová grafika, text) grafiku 
pro zachycení větší škály odstínů šedi. 

 on-demand on-demand 
Možnost přenesení, zobrazení nebo formátování obsahu přímo na vyžádání v reálném čase 
nebo se zpožděním. 
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 on-the-fly  viz on-demand 

 optické 
rozlišení 

optical resolution Rozlišovací schopnosti optické soustavy.  

 ořez cropping, crop Odstranění nevýznamových nebo nadbytečných částí stránky obrázku. 

 ostření  viz doostření a rozostření 

 otevřitelnost openability Schopnost programu úspěšně otevřít soubor. 

P pérovka  viz čárová grafika 

 počítačová 
grafika 

computer 
graphics 

Souhrn technických a programovacích prostředků ke zpracování a zobrazovaní grafických dat 
pomocí počítače. Dvojrozměrné systémy zobrazují plošně technické výkresy, části knih, novin 
a časopisů, trojrozměrné systémy podporují geometrické modelování a realistické zobrazování, 
design, vizualizaci vědeckých dat a počítačovou animaci. 

 polotónová 
grafika 

halftone graphics 
Barevný režim využívající jeden barevný kanál s 1bitovou barevnou hloubkou (1 bit/kanál). 
Je využíván při jednobarevném tisku grafiky i fotografií. 

 posterizace posterization 
Vada obrazu (artefakt), kdy kvůli nedostatečné jemnosti/počtu barev (malému tonálnímu 
rozsahu) dojde k viditelným skokům v barvách místo jemného přechodu (gradientu). 
Posterizaci je možné odhalit již na histogramu. 

 pravé barvy true color 
Barevný režim využívající tři (RGB) barevné kanály s 24bitovou barevnou hloubkou 
(8 bitů/kanál). Jedná se o nejvyužívanější režim pro zachycení věrných barev barevné předlohy.  

 prostorová 
frekvence 

 viz frekvence rastru 

 prostorová 
perioda 

 viz frekvence rastru 

 prozatímní 
kopie 

provisional copy 
Kopie zachycená ze skeneru, která je určena k modifikacím (případně k formátové migraci) 
a následně je smazána. 

 pruhování banding 
Zkreslení způsobené nerovnoměrným rozložením barvy v důsledku volby nevhodné bitové 
hloubky, která není schopna obsáhnout celé spektrum barev potřebné pro věrné zobrazení.  

 přeformátování  viz formátová migrace 

 přesná 
komprese 

 viz bezeztrátová komprese 

 příkazový 
řádek 

command line 
Textové uživatelské rozhraní, ve kterém uživatel s programy nebo operačním systémem 
komunikuje pouze pomocí zapisováním příkazů do příkazového řádku. 

R regiony precincts Regiony v rámci datového toku JPEG 2000 umožňují přístup k částem obrazu. 

 renderování rendering Způsob vykreslování (zobrazení dat) například z bitového toku grafického formátu na obrazovku počítače. 

 renovační 
migrace 

refreshing Kopírování obsahu z jednoho datového nosiče na jiný datový nosič stejného typu.  

 replikační 
migrace 

replication Kopírování obsahu z jednoho datového nosiče na jiný datový nosič stejného nebo jiného typu. 

 retrokonverze 
retrospective 
conversion 

Převod existujícího tištěného, popř. rukopisného (lístkového i svazkového) katalogu do digitální 
podoby za pomoci informačních technologií.  

 robustnost 
robustness, 
ruggedness, 
error resilience 

Odolnost formátu vůči vnějším vlivům, např. vůči tzv. bitrotu.  

 rozlišení 
resolution, spatial 
resolution 

Hustota bodů na jednotku délky. S rostoucím rozlišením stoupá množství 
zachycených/zobrazených detailů. V digitálním světě můžeme říci, že s rostoucím rozlišením 
stoupá i velikost výsledné reprezentace obrázku.  

 rozostření blur, out of focus 
Vada obrazu (artefakt), který může vznikat špatným nastavením hardwaru (mimo fokus), limitací 
hardwaru (nízkým fyzickým rozlišením snímače nebo nízkým optickým rozlišením přenosové soustavy) 
nebo špatným zpracováním naskenovaného obrazu (interpolace, blurring atd.). Opakem je doostření. 

S saturace saturation Míra sytosti (intenzity) jednotlivých barev nebo obrazu jako celku, tedy udává barevnost. 

 skew skew Zkosení digitální reprezentace. 

 smart set smart set Technika umožňující automatické přednastavení podle zvolené předlohy ke zpracování. 

 stitch(ing) stitch(ing) 
Softwarové spojování více nasnímaných obrazů u skenerů s více CCD senzory do jednoho 
výsledného obrazu. 

 střednědobá 
archivace 

medium-term 
preservation 

Nepřetržitý přístup k dokumentům v digitální formě s ohledem na změny v technologiích pro 
stanovenou dobu, ovšem ne na dobu neurčitou, ale dobu určitou [Preservation Management of 
Digital Materials…]. 

 subpixel subpixel 
Základní element každého pixelu. Ten je tvořen třemi základními subpixely odpovídajícími třem 
základním barvám, tj. červené, zelené a modré. Tyto subpixely jsou v rámci jednoho pixelu uspořádány 
tak, aby při míchání spekter barev docházelo k optickému klamu splynutí barev v jednu cílenou barvu. 

 subtraktivní 
barevný model 

subtractive color 
model 

Model vycházející z lidské zkušenosti míchání barev (pigmentů), kdy přidáním barvy (barevného 
odstínu) vždy vzniká barva tmavší. Tato technika míchání barev se využívá v prostředí tisku. 
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Nejznámějším představitelem je model CMYK. 

 super true 
color 

super true color 
Barevný režim využívající tři (RGB) barevné kanály s 36bitovou barevnou hloubkou 
(12 bitů/kanál).  

 supersampling supersampling 
Technika umožňující zkvalitňování výsledného skenu na základě vícenásobného skenování, 
kdy se  výsledná data pomocí algoritmu spojují a tím dochází ke zpřesňování výsledku. 

 svítivost  viz luminance 

 sytost  viz saturace 

T terč rozlišení  viz kalibrační terč rozlišení 

 turbo mode turbo mode 
Funkce pro zvýšení datové prostupnosti pomocí snížení vertikálního rozlišení (oproti rozlišení 
horizontálnímu) na polovinu. Původně byla vyvinuta pro faxy [The Truth about Turbo Scanning]. 

U urn:nbn 
resolver 

urn:nbn resolver 
Nástroj pro správu identifikátorů URN:NBN v národním prostředí. 
https://resolver.nkp.cz/web/ 

Ú úrovně levels 
Funkce grafických editorů určená pro úpravu obrázků, jejímž prostřednictvím lze upravit jas, 
kontrast a tónový rozsah. K úpravě dochází definováním umístění černých, bílých a středních 
tónů v rámci celého histogramu.  

 uživatelská 
kopie 

user copy, service 
copy 

Kopie, která se vytváří přímo při procesu digitalizace, na vyžádání koncového uživatele 
(on-demand) ze zpřístupňující kopie (production master copy) nebo přímo z archivní kopie 
(master copy). Obvykle se vyznačuje menší kvalitou obrazu, než je kvalita archivní kopie. 

V vinětace vignetting 
Vada optických soustav, která se projevuje snížením jasu na okraji zobrazovaného obrazu. 
Na tuto vadu jsou citlivé optické přístroje využívající objektivy. 

 vizuální 
dokument 

 viz obrazový dokument 

 vložená 
metadata 

embedded 
metadata 

Metadata nacházející se přímo v objektu, který popisují. 

 vodotisk  viz vodoznak 

 vodoznak watermark 
Technika sloužící k ochraně autorských práv dokumentu. Může zobrazovat textové nebo grafické 
reprezentace informace. Rozlišujeme dva typy vodoznaku, a to vodoznak viditelný (postřehnutelný 
lidskými smysly) a vodoznak neviditelný (nepostřehnutelný lidskými smysly), tzv. steganografie. 

 vratná 
komprese 

 viz bezeztrátová komprese 

 vykreslení  viz renderování 

 výtažkové 
barvy 

process colors Barvy, které se tisknou pomocí kombinací čtyř barev využívaných v barevném modelu CMYK.  

 vyvážení bílé white balance 
Technika/funkce, která umožňuje vyvážení barevného podání. Není-li barevné podání vyvážené, 
projevuje se to nejčastěji tím, že nasnímané reprezentace/snímky jsou namodralé, nažloutlé 
apod.  

W workflow workflow 
Schéma znázorňující procesy, které mohou být dále rozděleny až na základní stavební kameny. 
Tyto procesy jsou provázány vazbami znázorňujícími směr probíhajících procesů a ukazujícími 
vzájemné souvislosti procesů.  

Z zaostření sharpen Kalibrace parametru ostrosti v optických systémech. 

 zapouzdření encapsulation 
Druh ochranného opatření, při kterém se v rámci jednoho kontejneru (pouzdru) společně 
archivují jak všechny digitální objekty, tak všechny softwarové aplikace a příslušná 
dokumentace. 

 zástupná kopie surrogate copy 
Digitální archivní kopie, která při ztrátě originálu může sloužit jako jeho náhrada [Preservation 
Management of Digital Materials…]. 

 zásuvný modul 
plugin, 
plug-in 

Software, který je vytvořen jako doplněk k již existujícímu softwaru a je schopen rozšířit nebo 
vylepšit jeho funkčnost. Není schopen pracovat samostatně. 

 
zkušební 
obrazce 
rozlišovací 
schopnosti 

resolution test 
target, resolution 
test chart 

Obrazce využívané pro účely testování úrovně rozlišení naskenovaných reprezentací a pro 
testování rozlišovacích schopností optických zobrazovacích systémů, jako jsou např. mikroskopy, 
fotoaparáty či skenery. 

 zobrazení  viz renderování 

 zpracování 
barev 

color processing Technika vyvážení bílé, popřípadě úprava kontrastu, jasu apod. 

 zpřístupňující 
kopie 

production 
master copy, 
access master 

Kopie sloužící v procesu zpřístupnění jako zdroj dat pro generování veškerých uživatelských kopií na 
vyžádání pomocí tzv. image serveru. Může se jednat o autentickou podobu archivní kopie nebo o její 
derivát. Obvykle se vyznačuje menší kvalitou obrazu, než je kvalita archivní kopie. 

 ztrátová 
komprese 

lossy 
compression, 
irreversible 
compression 

Způsob komprese, při které jsou výchozí hodnoty pozměněny nebo (nejedná-li se o významové 
hodnoty) odstraněny. Tím lze dosáhnout vyšších kompresních poměrů. Dekompresí tak nelze 
získat původní soubor v nezměněné kvalitě. Ztrátová komprese může být při správném 
nastavení fyziologicky vnímána jako vizuálně bezeztrátová. Při překročení doporučených limitů 
dochází k výskytu tzv. artefaktů. 

Ž životnost 
formátu 

format’s lifespan, 
format’s  life 
expectancy 

Doba, po kterou je daný formát implementován, podporován a bezproblémově využíván. 
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"Jeden obraz vydá za tisíc slov" 

“A picture is worth a thousand words” 

“一圖勝萬言“ 

 

 

 

 

 

 

Rovnice 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vodoznak byl převzat z učebnice Jana Ámose Komenského Orbis pictus (Orbis sensualium pictus), která byla vydána v roce 1658 v Norimberku. 



 

 

 


