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Anotace 

 

Bakalářská práce prostupuje do tématu zabývajícím se kompresí statického 

obrazu. Seznamuje se základními pojmy, jako je členění grafiky a možnosti jejího využití. 

Dále popisuje principy a možnosti komprese, a výčet nejznámějších kompresních 

algoritmů a kompresních formátů. Popisované kompresní formáty a jejich využití bude 

demonstrováno na jednotlivých obrazových předlohách. Obsah této bakalářské práce bude 

zpracován na výukovém portále rubin.vsb.cz s možnostmi prezentace výukových textů, 

testování a dalších možností portálu rubin.vsb.cz. 

 

Klíčová slova: grafika, komprese, algoritmus, formát, obraz 

 

 

Summary 

 
The bachelor work runs through matter considering a static image compression. It 

meets basic ideas such as graphics division and its alternative improvement, followed by 

principles, compresison possilbilities and enumeration of best know compression 

algorithms and compression formats.Compression formats and their usage described will 

be demonstrated on particular image models. The content of this bachelor work will be 

compiled into tutorial portal rubin.vsb.cz with chances of tutorial texts presentation, testing 

procedure and other possibilities of rubin.vsb.cz portal. 

 
Key words: graphic, compression, algorithm, format, image 

 



Jan Křivánek:  Kompresní algoritmy pro zpracování statického obrazu 

2009 

Obsah 
 

1. Úvod...................................................................................................................................1 

2. Seznámení se základními pojmy........................................................................................3 

2.1. Grafika a její základní členění ....................................................................................3 

2.1.1. Vektorová grafika ................................................................................................3 

2.1.2. Rastrová grafika...................................................................................................4 

2.3. Komprese a její základní členění ................................................................................5 

2.3.1. Bezeztrátová komprese........................................................................................5 

2.3.1.1. Rozdělení algoritmů bezeztrátové komprese ................................................5 

2.3.2. Ztrátová komprese ...............................................................................................6 

2.3.2.1. Princip ztrátové komprese ................................................................................6 

3. Kompresní algoritmy .........................................................................................................8 

3.1. Pixelové zhušťování....................................................................................................8 

3.2. Run-lenght encoding (RLE) – Proudové kódování ....................................................9 

3.2.1. Princip komprese ...............................................................................................10 

3.3. Lempel-Ziv-Welchova (LZW) komprese.................................................................13 

3.3.1. Princip komprese ...............................................................................................13 

3.4. CCITT (Huffmanovo) kódování ...............................................................................14 

3.4.1. Princip komprese ...............................................................................................15 

3.4.2. G31D..................................................................................................................15 

3.4.3. G32D..................................................................................................................17 

3.4.4. G42D..................................................................................................................18 

3.5. JPEG Komprese........................................................................................................18 

3.5.1. Popis jednotlivých fází komprese:.....................................................................19 

3.5.1.1. Transformace předlohy do vhodného barevného prostředí.........................19 

3.5.1.2. Podvzorkování barevných komponent........................................................19 

3.5.1.3. Zavedení diskrétní kosinové transformace .................................................19 

3.5.1.4. Kvantování koeficientů DCT......................................................................20 

3.5.1.5. Kódování výsledných koeficientů...............................................................20 

3.6. Fraktální komprese ...................................................................................................21 

3.6.1. Princip komprese ...............................................................................................21 



Jan Křivánek:  Kompresní algoritmy pro zpracování statického obrazu 

2009 

4. Grafické formáty..............................................................................................................23 

4.1. Microsoft Windows Bitmap (BMP) .........................................................................23 

4.2. Portable Network Graphic Format (PNG) ................................................................24 

4.3. JPEG File Interchange Format (JFIF).......................................................................26 

4.3.1. Režimy kodéru/dekodéru...................................................................................26 

4.3.2. JPEG a jeho další varianty.................................................................................27 

4.4. Tag Image File Format (TIFF)..................................................................................27 

4.4.1. Volitelné prvky formátu TIFF ...........................................................................28 

4.5. Graphics Interchange Format (GIF) .........................................................................29 

4.5.1 GIF87a ................................................................................................................29 

4.5.2. GIF89a ...............................................................................................................30 

5. Analýza kvality jednotlivých kompresních algoritmů a grafických formátů na typových 

úlohách.................................................................................................................................31 

5.1. Microsoft Windows Bitmap (BMP) .........................................................................34 

5.1.1 Tabulka dat formátu BMP ..................................................................................34 

5.1.2. Zhodnocení formátu BMP .................................................................................34 

5.2. Portable Network Graphic Format (PNG) ................................................................35 

5.2.1. Tabulka dat formátu PNG..................................................................................35 

5.2.2. Zhodnocení formátu PNG..................................................................................35 

5.3. JPEG File Interchange Format(JFIF)........................................................................36 

5.3.1. Tabulka dat formátu JPEG/JFIF ........................................................................36 

5.3.2. Zhodnocení formátu JPEG/JFIF ........................................................................36 

5.4. Tag Image File Format (TIFF)..................................................................................38 

5.4.1. Tabulka dat formátu TIFF..................................................................................38 

5.4.2. Zhodnocení formátu TIFF .................................................................................39 

5.5. Graphics Interchange Format (GIF) .........................................................................40 

5.5.1. Tabulka dat formátu GIF ...................................................................................40 

5.5.2. Zhodnocení formátu GIF ...................................................................................41 

6. Zpracování studijního materiálu pro účely výuky na portálu rubin.vsb.cz .....................42 

7. Závěr ................................................................................................................................46 

Seznam použité literatury ....................................................................................................47 

Seznam obrázků ...................................................................................................................49 



Jan Křivánek:  Kompresní algoritmy pro zpracování statického obrazu 

2009 

Seznam tabulek ....................................................................................................................50 

Seznam příloh ......................................................................................................................51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Křivánek:  Kompresní algoritmy pro zpracování statického obrazu 

2009 

Seznam použitých zkratek 

 
ARJ - Archived by Robert Jung (komprimační program/metoda) 

ASCII - American Standard Code for Information Interchange (americký standardní kód  

              pro výměnu informací) 

BMP – Microsoft Windows Bitmap (grafický formát) 

Bpp – Bits per pixel (počet bitů na pixel) 

CCITT  - International Telegraph and Telephone Consultative Committee (kompresní   

                algoritmus) 

CMYK  -  Cyan-Magenta-Yellow-Black (barevný model) 

DCT - Discrete cosine transform (Diskrétní Kosinova transformace) 

DWT  - Discrete wavelet transform(Diskrétní vlnková transformace) 

EGA - Enhanced Graphics Adapter (standard grafické karty) 

EOL  - End Of Line (označení konce řádky) 

EOF – End Of File (označení konce souboru) 

FFT - Fast Fourier transform (rychlá Furierova transformace) 

G31D – Group 3 (kompresní algoritmus) 

G32D – Group 3 (kompresní algoritmus) 

G42D – Group 4 (kompresní algoritmus) 

GIF  – Graphics Interchange Format (grafický formát) 

HSL -  Hue saturation luminence (barevný model) 

ISO - International Organization for Standardization (organizace pro standardizaci) 

IBM  - International Business Machines Corporation ( společnost zabývající se vývojem a     

           prodejem výpočetní techniky) 

IFD  - Image File direktory (tabulky/bloky dat informací o obrázku) 

JFIF  - JPEG File Interchange Format (grafický formát) 

JPEG – Join Photographic Experts Group (kompresní algoritmus) 

JBIG  - Joint Bi-level Image experts Group (kompresní metoda) 

LHA  - LHarc (souborový formát) 

LZ77 - Lempel-Ziv 77 (kompresní algoritmus) 

LZW  - Lempel-Ziv-Welch (kompresní algoritmus)

OCR - Optical Character Recognition (optické rozpoznávání znaků) 
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OS – Operating system (operační systém) 

OS/2 - Operating system/2 (operační systém) 

PC – Persona computer (osobní počítač) 

PCX – PC Paintbrush File format (grafický formát) 

PKZIP  - Phil Katz's ZIP program (komprimační program) 

PNG – Portable Network Graphic (grafický formát) 

RGB – Red-Green-Blue (barevný model) 

RLE  - Run length encoding (kompresní algoritmus) 

TIFF  – Tag Image File Format (grafický formát) 

VGA  - Video Graphics Array (standard pro počítačovou zobrazovací techniku) 

W3C - World Wide Web Consortium (norma pro standardizaci webu) 

YCbCr  – Luminance-Chroma/color-Blue-Chroma/color-Red (barevný model) 

YUV  - Yellow under Violet (barevný model) 

ZIP  - Zigzag Inline Package (souborový formát/kompresní metoda) 
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1. Úvod 

 
Komprese, formát, obraz, kvalita, velikost, . . . v dnešní době informačních 

systémů, aniž bychom si uvědomovali, jedny z nejvíce používaných pojmů při práci nejen 

se statickým obrazem. Již v počátcích vývoje výpočetní techniky se začalo pracovat na 

možnostech přenosu informace, v co nejvyšší možné kvalitě a s nejmenší možnou 

kapacitou. Nároky na objem přenášených dat stále rostou a rostou a i přes možnosti dnes 

již moderních velkokapacitních multimédií toto nestačí. 

Díky tomuto se začalo pracovat na vývoji a možnostech komprese a kompresních 

algoritmech. Komprese, neboli potlačení nadbytečnosti informace, se dá v základě rozdělit 

na dvě skupiny - bezeztrátovou a ztrátovou. Zatímco komprese bezeztrátová je všeobecně 

použitelná metoda, která pracuje se statistickým rozložením dat a potlačením informační 

nadbytečnosti, komprese ztrátová (která má smysl jen v případě obrazových, příp. 

zvukových signálů), pracuje s nevratným procesem ztráty dat, který je založen na 

prostorové podobnosti obrazových dat. Tato metoda využívá nedokonalosti lidského zraku 

a sluchu, kde se vynechává neslyšitelné a neviditelné spektrum. A tudíž se výsledný obraz 

o tyto data může zredukovat, aniž bychom citelně vnímali tuto změnu a dosáhneme tak 

úspory požadovaného místa. Tyto a jim podobné metody však nemůžeme již použít u 

textu, programů, apod., jelikož při zpětné dekomprimaci musíme dosáhnout původního 

tvaru souboru. 

V dnešní době se využívá i kombinace několika různých algoritmů současně. 

Můžeme si toho všimnout při spouštění hudby či obrazových předloh, kde je k tomuto 

potřeba hned několik potřebných kodeků. 

Formy a principy jednotlivých kompresních algoritmů jsou různé a ne každý se 

hodí pro převod obrazové předlohy do podoby zvoleného formátu. Kompresní algoritmy, 

vhodné pro úpravu digitálního statického obrazu „fotografie“, tvořeného dílčími body 

pixely, již nemusí být vhodné pro úpravu obrazu vytvořeného za pomoci vektorové grafiky 

– mapy, či některé typy kaligrafických  textů.   

Cílem mnou zvolené bakalářské práce je popis nejrozšířenějších kompresních 

algoritmů a grafických formátů. Za pomoci praktických ukázek a výsledků úprav při 
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použití jednotlivých kompresních metod a grafických formátů zvolení vhodnosti použití 

těchto metod na zvolených typových úlohách obrazových předloh.    

Dále zpracování studijního materiálu pro výukový portál rubin.vsb.cz, který bude 

obsahovat texty pro výuku, prezentace, možnosti testování a zkušebních otázek a další 

aktivity, které umožňuje využít portál rubin.vsb.cz 
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2. Seznámení se základními pojmy 

2.1. Grafika a její základní členění 

2.1.1. Vektorová grafika 

Jedná se o obraz složený z geometrických objektů a tvarů popsaných rovnicí 

určující velikost, tvar, pozici. Jde o přímky, kružnice, křivky, elipsy a jiné geometrické 

obrazce.  

Výhody vektorové grafiky, jsou například při následné úpravě obrazu, a to 

dodatečným zvětšením či zmenšením nedochází k rozpadání obrazu a ztrátě kvality obrazu. 

Při úpravě obrazu mohu samostatně upravovat jednotlivé části obrazu, aniž bych 

ovlivňoval zbytek celku.  Další zásadní výhodou u vektorové grafiky je malá náročnost 

objemu dat.  

Nevýhodou vektorové grafiky je poměrně náročné pořízení, či tvorba výsledného 

obrazu, která zpravidla vyžaduje znalost některého z řady programů pro tvorbu vektorové 

grafiky. Jako zástupce programů bych zde uvedl Corel Draw, Zoner Callisto, Adobe 

Illustrator. 

 

2.1.1.1. Ukázka vektorové grafiky 

Tvorba pomocí jednotlivých geometrických objektů je patrná na níže zobrazeném 

obrázku. (Obr.01) [ 14 ] 

 

Obr. 01 Vektorová grafika  
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2.1.2. Rastrová grafika 

Rastrová (bitmapová) grafika je složena z dílčích bodů pixelů, kde každý pixel je 

uspořádán do mřížky a je popsána jeho přesná poloha a barva. Kvalitu zobrazovaného 

obrazu určuje pak rozlišení a barevná hloubka. 

Výhody rastrové grafiky jsou především ve snadném pořízení či tvorbě obrazu, 

například pomocí digitálního fotoaparátu, videokamery či skeneru. 

Nevýhody jsou především při ukládání obrazu, který je velmi náročný na objem 

dat. Mezi další nevýhody bych řadil následné úpravy, a to při zvětšení či zmenšení již 

způsobuje zhoršení výsledné kvality obrazu. Při nadměrném zvětšení obrazu je již patrný 

samotný rastr, nebo může dojít k úplnému rozpadu obrazové předlohy. 

Mezi zástupce pro úpravu rastrových obrázků bych zde uvedl Adobe Photoshop, 

Zoner photo studio, Irfanview, Gimp. 

 

2.1.2.1. Ukázka rastrové grafiky 

Tvorba pomocí dílčích bodů pixelů je opět patrná na níže zobrazeném obrázku. 

(Obr.02) [ 15 ] 

 

 

Obr. 02 Rastrová grafika 
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2.3. Komprese a její základní členění 

2.3.1. Bezeztrátová komprese 

Jedná se o typ komprese, která používá takové algoritmy, které umožňují zpětnou 

rekonstrukci komprimovaného obrazu na originální kvalitu, bez jakékoli ztráty dat. Tento 

způsob bezeztrátové komprese je velice důležitý u podkladů či obrazových předloh, u 

kterých nemůžeme připustit sebemenší ztrátu dat či kvality. Mezi nejznámější kompresní 

algoritmy pro komprimaci bez ztráty dat bych zde uvedl ZIP užívaný téměř na všech 

platformách OS. Dále kompresní algoritmus RLE, nebo LZW.  

2.3.1.1. Rozdělení algoritm ů bezeztrátové komprese 

 

Transformace 

Algoritmy, které provádí změnu pořadí symbolů. „Princip této transformace 

spočívá v tom, že se ze vstupního řetězce (zakončeného symbolem EOF) vytvoří všechny 

jeho možné rotace. Tyto se dále klasicky setřídí. Ze setříděného pole rotací původního 

řetězce se do výstupního zapíše postupně od počátku poslední symbol z každé rotace. Na 

výstupu je tedy transformovaný vstup rozšířený o ukazatel na konec původního řetězce.“ 

Tyto algoritmy přímo nekomprimují, pouze zajišťují přípravu, modifikaci dat tak, aby se 

data lépe a rychleji zkomprimovala. Podmínkou těchto transformačních algoritmů je 

zajištění ke každé transformaci existenci transformace inverzní, pro obnovení původních 

dat. [12] 

Slovníkové algoritmy 

Tento druh algoritmu vytváří již v průběhu komprimace slovník založený na bázi 

zkomprimovaných dat. V tomto slovníku pak algoritmus vyhledává data, která se teprve 

budou komprimovat. Pokud jsou data nalezena ve slovníku, algoritmus zapíše pozici dat na 

místo samotného obsahu dat.  

Statistické algoritmy 

„Algoritmy snažící se předvídat jaké znaky v souboru dat budou následovat. Pro 

znaky s vyšší pravděpodobností výskytu vyhradí algoritmus kratší informaci pro jejich 

zapsání, pro znaky s nižší pravděpodobností výskytu vyhradí naopak delší informaci pro 

jejich zapsání.“ 
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„Statistické algoritmy dále dělíme na metody se statickým modelem (model 

sloužící pro vypočítávání pravděpodobnosti výskytu znaků) a metody s adaptivním 

modelem. Metody se statickým modelem vytvoří před komprimací dat určitý model a 

podle něho zkomprimují celý soubor dat, zatímco metody s adaptivním modelem průběžně 

model aktualizují. Obecně se dá říci, že metody se statickým modelem bývají 

dvouprůchodové a metody s adaptivním modelem jednoprůchodové.“ [ 3 ] 

 

2.3.2. Ztrátová komprese 

Ztrátová komprese dat je jedním ze způsobu ukládání digitální podoby dat v PC, 

za pomoci speciálního algoritmu. Díky této metodě se původní objem dat může zmenšit až 

na zlomek původní velikosti. Při těchto metodách se nenávratně odstraňují některé méně 

důležité informace a již není možná původní rekonstrukce. 

Komprese pracuje na principu filtrace důležitého a nedůležitého. Při prvotním 

předzpracování dat odděluje důležité a nedůležité informace. Nedůležité informace jsou 

potlačeny v mnohem větší míře oproti důležitým. Výsledek této filtrace je zkomprimován 

některým, již výše popisovaným bezeztrátovým kompresním algoritmem. Algoritmus 

ztrátové komprese dělíme tedy na dvě hlavní části,  a to – transformace (filtrace) 

původního obsahu dat a ve druhé části to je potlačení méně důležitého obsahu informací.   

Tento druh komprese se nejčastěji využívá pro kompresi dat určených k 

smyslovému vnímání (obrázky, zvuk, video). U těchto dat se zpravidla vyžaduje co 

nejmenší velikost, a proto se může tolerovat malé zkreslení, pokud však tímto nedochází 

k výraznějšímu snížení kvality. 

 

2.3.2.1. Princip ztrátové komprese 

Transformace původních dat  

K úpravě předzpracovaných či původních dat se obvykle využívají transformace 

typu DCT (diskrétní kosinová transformace), FFT (rychlá Fourierova transformace), nebo 

DWT  (diskrétní vlnková transformace). Tyto transformace převádí původní data do jiné 

podoby, například z podoby časové, do podoby frekvenční. Díky této transformaci jsou 

důležitá data uchována v mnohem menší datové velikosti. 
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Potlačení některých dat 

„V této části kompresního algoritmu je rozhodující kvalitní psychovizuální, nebo 

psychoakustický model, který určuje, jaká data mohou být potlačena, nebo dokonce úplně 

odstraněna. Při kompresi obrazu se posuzuje, které frekvence v obrazu jsou důležité, aby 

člověk na obrázku viděl to, co na něm vidět má. Podobně při kompresi zvuku se hledají 

frekvence, které člověk stejně nemůže vnímat.“ [ 4 ] 
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3. Kompresní algoritmy 

 
Při detailnějším zkoumání jednotlivých grafických formátů lze usoudit, že každý 

formát více či méně vychází z dané kompresní metody. V dnešní době se využívá pouze 

omezený počet různých kompresních schémat. Ostatní kompresní metody jsou již pouze 

upravené varianty či nadstavby, ale v jádru vycházejí ze zde uvedených kompresních 

metod.  

- Run-lenght encoding (RLE) 

- Lempel-Ziv-Welch (LZW) 

- CCITT/Huffmanovo kódování 

- Diskrétní kosinová transformace (DCT) a JPEG komprese 

- Fraktální komprese 

Mezi další velmi využívané metody pro ukládání obrazových dat v souvislých 

bytech je metoda: 

- Pixelové zhušťování 

Tuto metodu uvádím již takto zvlášť od výše uvedených, jelikož se z odborného 

hlediska nedá označit za kompresní metodu.  

3.1. Pixelové zhuš ťování 

Jedná se o velmi účinnou metodu ukládání dat do soustředných bytu v paměti či 

na jiném úložišti. Pixelové zhušťování se využívá k ukládání bitmapy.  Pokud se například 

pracuje s daty předlohy, která obsahuje 4 bity na pixel, lze tyto ukládat způsobem co pixel, 

to jeden byte. Byte je totiž u většiny počítačových systémů označován jako nejmenší 

adresovatelná část paměti. Tímto způsobem však velice rychle dochází k rychlému 

zaplnění paměti a samotná kapacita bytu je z poloviny nevyužitá (viz. Obr.03, který vše 

zřetelně graficky znázorňuje).  

Aby se tato paměť využila celá na místo uložení jednoho 4bitového pixelu do 

jednoho bytu (viz. Obr.03 část A), použije se pixelové zhuštění a do jednoho bytu se uloží 

dva 4bitové pixely (viz. Obr.03 část B). Výsledná velikost díky tomuto zhuštění je poté 

poloviční. [ 1 ] 
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Obr. 03 Pixelové zhušťování  
 

Pixelové zhušťování se jeví jako jednoduchá a jasná záležitost při požadavku na 

ušetření místa, ale má i své nevýhody, kterými je rychlost. Paměťově založený zobrazovací 

hardware organizuje data předlohy jako pole bytů, kde každý se uloží maximálně do 

jednoho pixelu. Je tedy rychlejší ukládat jeden 4bitový pixel na jeden byte a toto číst a 

přímo ukládat do paměti. Při ukládání dvou 4bitových pixelů na byte dochází ke zpomalení 

z důvodu maskování a nutnosti posouvání každého bytu tak, aby došlo ke správnému 

bytovému zápisu. 

U této metody nastává tedy volba: buď rychlé čtení a zápis, nebo redukovaná 

velikost uložených dat.  

 

3.2. Run-lenght encoding (RLE) – Proudové kódování 

Jedná se o jednu z nejjednodušších bezeztrátových metod proudové komprese. 

Algoritmus datové komprese RLE nejčastěji využívají soubory bitmapového formátu. 

Mezi tyto formáty se řadí formát TIFF, BMP, PCX. Jedná se o algoritmus, který lze použít 

na libovolný druh dat. Na charakteru dat však velice silně závisí výsledný kompresní 

poměr. Přestože většina RLE algoritmů nedosahuje dosti vysokých kompresních poměrů 
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jako jiné vyspělejší kompresní metody, má i přesto tato metoda dvě zásadní výhody a to 

rychlost a snadnou instalaci. Algoritmus RLE je tedy velice dobrou alternativou ke 

složitým kompresním algoritmům.  

3.2.1. Princip komprese 

Základním principem je redukce opakujících se řetězců znaků. Opakující se 

řetězec znaků se nazývá proud a zpravidla se kóduje do dvou bytů. V prvním bajtu je 

uloženo počet stejných znaků – toto se nazývá proudové číslo.  V praxi může zakódovaný 

proud obsahovat 1 – 128 nebo 1 – 256 znaků. Tato hodnota může být uložena 

v proudovém čísle  ve formě počet znaků minus jedna (rozsah tedy 0 – 127 nebo 0 - 255). 

Druhým bytem je hodnota znaku v proudu. Tato hodnota může nabývat  od 0  - 255 a 

nazývá se proudová hodnota.  

 

Úprava pomocí RLE kodování : 

Vezměme libovolný řetězec znaků například dvanáct znaků písmene D. 

V nekomprimované podobě zapsané takto: 

DDDDDDDDDDDD 

Po úpravě za pomoci RLE kódování zapsané takto: 

                     12D 

Tato výsledná hodnota po RLE úpravě se nazývá RLE paket. Výsledná hodnota 

12D se skládá z čísla 12, což je proudové číslo a písmena D, což je proudová hodnota. 

Vytvoření nového paketu závisí na změně proudového znaku, či na překročení 

maximálního počtu znaků v proudu. Zobrazeno v následujícím příkladě. [ 1 ] 

Nekomprimovaná podoba: 

DDDDHHHHHOOO 

Po RLE kódování: 

4D5H3O 

Komprese je zde patrná z 12 bitového řetězce na řetězec o 6 bitech.  
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Poměrně dobrého kompresního poměru se dá dosáhnout pouze u určitého typu 

dat. Jsou to data, která obsahují spíše delší proudy se stejnou hodnotou. Tyto proudy se 

stejnou hodnotou se vyskytují u obrazových předloh, kde jsou spíše celistvější 

jednobarevné plochy, jako u černobílých obrázků, kde se právě vyskytují souvislé datové 

hodnoty. Naopak méně účinná komprese bude u předloh, kde jsou proudy například o 

jedné hodnotě jako je u textu, článků apod. Dále tato kompresní metoda nebude dostatečně 

účinná pro kompresi fotografií, kde je spousta barev a tudíž se zde budou delší proudové 

hodnoty vyskytovat zřídka. 

Uvádím zde příklad na textovém řetězci, kde komprese nebude moc účinná. 

Nekomprimovaná podoba: 

SDHBLEWTUVRK 

Po RLE kódování: 

1S1D1H1B1L1E1W1T1U1V1R1K 

Po kompresi má výsledný řetězec dvojnásobnou délku. 

 

Varianty proudového kódování 

Variant proudového kódování je velká spousta, a proto zde uvedu jedny 

z nejzákladnějších. 

 

- Kódování podél souřadnice X (Obr. 04)     

- Kódování podél souřadnice Y (Obr. 05)   

- Kódování do dvourozměrných dlaždic (Obr. 06)   

- Kódování zigzag podél diagonály (Obr. 07)   
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     Obr. 04 Kódování podél souřadnice X                       Obr. 05 Kódování podél souřadnice Y  
 

 

   Obr. 06 Kódování dlaždic 
 

 

         Obr. 07 Kódování Zigzag 
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3.3. Lempel-Ziv-Welchova (LZW) komprese 

Abraham Lempel a Jakob Ziv v roce 1977 položili základ kompresní slovníkové 

metody pod názvem LZ77. Tento kompresní algoritmus byl základem i oblíbených 

kompresních metod jako byly LHA, PKZIP, ARJ a další. Tento algoritmus se velice 

používal pro kompresi bitmap. O sedm let později Terry Welche tento kompresní 

algoritmus vylepšil a zdokonalil a vznikl univerzální kompresní algoritmus označovaný 

LZW. 

LZW kompresní metoda se považuje za jednu z nejrozšířenějších v počítačové 

grafice. Jedná se o metodu bezeztrátové komprese, kterou využívají např. grafické formáty 

TIFF a GIF. Jinak tento algoritmus je schopen pracovat s jakýmkoli typem dat. Je velice 

rychlý jak při kompresi, tak při zpětné dekompresi dat. LZW svá data komprimuje do 

podoby bytové. 

LZW algoritmus je popisován jako substituční adaptivní algoritmus, dále také 

jako slovníkový algoritmus. Slovníkový, jelikož při komprimaci dat vytváří datový 

slovník. Tento datový slovník není pevně stanoven, při každé kompresi si vytváří nový 

datový slovník specifický pro daný vstupní nekomprimovaný obraz.  

3.3.1. Princip komprese 

Algoritmus pracuje tak, že za chodu kompresního programu vytváří datový 

slovník pomocí frází vstupních nekomprimovaných řetězců. Pokud se určitý podřetězec ve 

slovníku nevyskytuje, zapíše se nová kódová fráze do slovníku a potom je tato fráze 

zapsána do komprimovaného výstupního souboru. Pokud se daný podřetězec ve slovníku 

již vyskytuje, zapíše se jeho fráze do výstupu. Komprese je dosaženo tehdy, pokud má 

fráze menší velikost, než původní podřetězec dat. Tento postup zobrazuje blokové schéma. 

(Obr. 08) 
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Obr. 08 Blokové schéma LZW algoritmu  

 

LZW algoritmus oproti ostatním slovníkovým kompresním metodám je vyvinut 

tak, že při dekompresi není potřeba uchovávat datový slovník, což je velká výhoda při 

ušetření nemalého paměťového prostoru. „Při komprimaci textových souborů LZW 

inicializuje prvních 256 vstupů slovníku 8bitovou sadou ASCII znaků (hodnoty 00h až 

FFh), tyto hodnoty představují základní slovníkové fráze. Tyto fráze obsáhnou všechny 

možné jednobytové hodnoty, které se mohou vyskytnout v toku dat a zároveň všechny 

podřetězce, které z těchto frází vzniknou.“ [ 1 ] 

Algoritmus LZW používá jak při kompresi, tak při dekompresi slovníky 

inicializované těmito hodnotami. Dekodér, který pracuje zrcadlově vůči kodéru původní 

slovník nepotřebuje, z příchozích kódů si dynamicky buduje slovník  v průběhu 

dekódování a tvoří výsledný obraz. [ 1 ] Příklad funkce algoritmu LZW uvádím v příloze 

(viz. Příloha01) a zároveň je i součástí výukového materiálu rubin.vsb.cz. 

 

3.4. CCITT (Huffmanovo) kódování 

Jedná se o bezeztrátový kompresní algoritmus uveřejněný v roce 1952 Davidem  

Hoffmanem, původně navržen komisí CCITT (International Telegraph and Telephone 
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Consultative Committee) pro přenos černobílých dokumentů faxem. CCITT algoritmus, 

jinak taky nepřesně označován jako Huffmanovo algoritmus. Jedná se o jednoduchý, 

jednorozměrný či dvourozměrný, bezeztrátový kompresní algoritmus. Ne všechny typy 

kódování CCITT vycházejí z Hoffmanova kódovacího schématu. 

Mezi základní kódovací algoritmy se řadí kódování Group 3 a Group 4. Tyto 

algoritmy vznikly pro kódování dvouúrovňových černobílých předloh určených převážně 

k přenosu faxem či faxmodemem. Výhody Group 3 jsou velmi rychlá komprese i 

dekomprese dat a zároveň velmi dobrý kompresní poměr.  Kompresní algoritmus Group 4 

navazuje na Group 3, je mnohem účinnější v kompresi dvouúrovňových dat. Výsledná 

velikost zakódovaných dat oproti Group 3 je poloviční. Rychlost komprese je srovnatelná 

s Group 3. Nevýhodou tohoto algoritmu je poměrně složitá implementace. 

3.4.1. Princip komprese 

Algoritmus je založen na četnosti výskytu symbolů v dané předloze. Konvertuje 

znaky vstupního souboru do bitových řetězců různé délky. Znaky, které se ve vstupním 

souboru vyskytují nejčastěji, jsou konvertovány do bitových řetězců s nejkratší délkou 

(nejfrekventovanější znak tak může být konvertován do jediného bitu), znaky, které se 

vyskytují velmi zřídka, jsou konvertovány do delších řetězců (mohou být i delší než 8 

bitů). [ 5 ]  

 

Popis tří základních CCITT algoritmů: 

- Group 3 Jednoúrovňové (G31D) 

- Group 3 Dvourozměrné (G32D) 

- Group 4 Dvourozměrné (G42D) 

 

 

3.4.2. G31D 

 Tento druh jednoúrovňového kódování vychází z Huffmanova kódovacího 

schématu. Jednotlivé úseky černých či bílých pixelů se v první řadě zakódují metodou 

RLE, kde opakovače jsou nahrazeny Hoffmanovými kódy. Určí se délka pixelového 

proudu ve vzorkovém řádku. Výstupem jsou slova o různé délce vyjádřená binárním 
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kódem. Tyto hodnoty značí délku a barvu daného proudu. Tímto postupem se dosáhne 

komprese pixelových dat, jelikož výstup těchto kódových slov je mnohem kratší než vstup.  

Délky pixelového proudu a jejich kódy jsou určovány pomocí předdefinovaných  

CCIT tabulek hodnot, vytvořených pomocí statistického zpracování z mnoha typických 

dokumentů. Jedná se o proudy černých a bílých pixelů. 

Samotná velikost kódových slov je určována dle četnosti výskytu černých či 

bílých proudů. Jak již bylo řečeno, že proudy, které se ve vstupním souboru vyskytují 

nejčastěji, jsou konvertovány do kódových slov s nejkratší délkou a znaky, které se 

vyskytují velmi zřídka, jsou konvertovány do delších řetězců.  

Proudová délka je tvořena ze dvou kódových slov: 

- Vytvářecí 

- Ukončovací 

Zakódovaný pixelový proud je tvořen buď žádným vytvářecím kódovým slovem a 

nebo několika vytvářecími kódovacími slovy a jedním ukončovacím. Černé a bílé pixely 

mají různé vytvářecí a ukončovací kódová slova.[ 1 ] 

Kódování pixelového proudu dle své délky: 

- 0 – 63 pixelů kódování jedním ukončovacím kódem 

- 64 – 2623 pixelů kódovány jedním vytvářecím a jedním ukončovacím 
kódem 

- nad 2623 pixelů kódování minimálně jedním vytvářecím a jedním 
ukončovacím kódem 

Pro názornost zde uvádím příklad a grafické znázornění (Obr. 09) 

Př.:  

„Proud 100 bílých pixelů bude kódován  vytvářecím kódem pro proud  o velikosti 

64 bílých pixelů, za nímž bude následovat ukončovací kód pro proud bílých pixelů o 

velikosti 36 pixelů (64+36=100).  Toto kódování redukuje 100 bitový proud  na bitů 13 

s výsledným kompresním poměrem něco přes 7:1“ (Obr. 09). [ 1 ] 
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Obr. 09  100 pixelový bílý proud  

Mezi důležitá kódová slova, která se využívají jak v jednoúrovňovém, tak 

v dvouúrovňovém kódování je označení začátku a konce vzorkovacího řádku. Označuje se 

EOL(End Of Line). Jedná se o 12 bitové kódové slovo, kterým u G31D začíná každý 

řádek. Při objevení šumu jsou nerozeznaná data odstraněna vždy po nejbližší EOL. Dalším 

využitím je možnost sledování šířky dekódovaného vzorkovacího řádku. 

3.4.3. G32D 

U jednorozměrného kódování G31D se kóduje každý řádek zvlášť a navzájem 

mezi sebou data nejsou závislá. Při kódování či dekódování se pracuje pouze s jednou 

proudovou délkou. Předchozí, či následující délka není důležitá.  

U dvourozměrného kódování G32D je tomu naopak, každý zakódovaný řádek je 

závislý na datech předešlého řádku. Při kódování aktuálního řádku tedy výsledek komprese 

nezávisí pouze na tomto aktuálním řádku, ale na porovnání a výsledcích předešlého řádku. 

Tento druh dvourozměrného kódování dosahuje lepšího kompresního poměru. Každý první 

pixel daného proudu se nazývá měnící prvek, který určuje změnu barvy (určuje začátek a 

konec nového proudu). 

Při změně barvy, která je v rozsahu do 4 pixelů se používají kratší kódová slova  a 

při změně barev v mnohem širším rozsahu delší kódová slova.  

Nevýhodou u dvourozměrného kódování je závislost aktuálně kódovaného řádku 

na výsledcích předešlého kódování. Pokud tedy v předešlých řádcích vznikne šum či 

nějaká chyba, ovlivní tato chyba kódování i ostatních řádků či celého segmentu. 

Dekódování v tomto případě bude špatné. Vznik tohoto nebezpečí a to ztráty dat je však 

odstraněn zavedením  proměnné K-faktor. „Dvourozměrně kóduje  K-1 řádky, které 

následují za jednorozměrné kódovaným řádkem. Pokud se vyskytne chyba při přenosu dat, 
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jsou ztracena pouze data K-1 řádků. Dekodér bude schopen obnovit svou činnost na 

následujícím kódu EOL.“ [ 1 ] 

 

3.4.4. G42D 

Dvourozměrné G42D kódování vychází z G32D algoritmu, který rozšiřuje a 

vylepšuje a to v takové míře, že ho v komerční oblasti téměř úplně nahradilo.  

Základní rozdíly oproti předchůdci G32D jsou v tom, že již nevyužívá žádné EOL 

kódy. Využívá zde pouze proměnnou K, která byla nastavena na nekonečno. Kódování 

G42D bylo vyvinuto převážně pro práci s daty na disku a datových sítích. Již zde není 

potřeba zabudované detekce a opravy vzniklých chyb jak tomu bylo u G32D.  

Mezi zásadní výhody bych zde řadil dosažení dvakrát účinnějšího kompresního 

poměru oproti G31D. Nevýhodou je složitější implementace a větší časová náročnost. [ 1 ] 

 

3.5. JPEG Komprese 

JPEG vychází z názvu konsorcia Join Photographic Experts Group, které tento 

standard vyvinulo v roce 1987 a o rok později zavedlo do praxe. Nejedná se o jeden 

samotný kompresní algoritmus, ale je to spíše sada kompresních metod, které se dají 

modifikovat dle požadavků uživatele. JPEG se velmi rychle stal  i díky nástupu Internetu 

neuvěřitelně rozšířenou kompresní metodou. I v dnešní době, kdy je již spousta dalších 

vylepšených kompresních metod se JPEG využívá téměř nejčastěji při kompresi plně 

barevných obrazových předloh, předloh s odstíny šedi či jiných složitých grafických 

předloh. 

Jedná se o ztrátovou kompresní metodu, která využívá nedokonalosti lidského 

zraku. Základem je DCT (Diskrétní Kosinova transformace). Experimentálně bylo zjištěno, 

že lidské oko je velmi citlivé na světlo, ale již méně vnímá malé změny barev a jejich 

odstínů, čehož právě JPEG komprese využívá. 

Samotný proces komprese jsou poměrně složité matematické operace, skládající 

se ze základních několika kroků. 
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3.5.1. Popis jednotlivých fází komprese:  

3.5.1.1. Transformace p ředlohy do vhodného barevného prost ředí 

Komprese JPEG kóduje jakýkoli typ předlohy u předlohy nezávisí na barevném 

modelu, protože kóduje každou barevnou složku zvlášť (RGB, HSL, CMY). Nejlepších 

kompresních poměrů se však dosahuje s modely typu jasová/chromatická složka (YUV, 

YCbCr), kde jsou složky barevné a jasové odděleny. Nejvíce je lidské oko citlivé na 

jasovou složku Y poté již méně na barevné složky Cb a Cr. Většina méně důležitých 

informací pak může být odstraněna. U barevných modelů RGB, či HSL jsou vizuální 

informace rovnoměrně rozmístěné ve všech třech barevných komponentách. Toto poté 

znesnadňuje selektivní odstranění méně důležitých informací. Komponenty musejí být 

kódovány v co možné nejvyšší kvalitě, což je na úkor dobrého kompresního poměru. 

Předlohy které jsou v odstínech šedi nemají žádnou barevnou informaci a proto není 

potřeba jakékoli transformace.[ 1 ] 

3.5.1.2. Podvzorkování barevných komponent 

Lidské oko je mnohem citlivější na vnímání rozdílů v úrovni jasu a již ne tolik na 

změny barevných odstínů. Díky tomu se může zredukovat počet pixelů v barevných 

kanálech. Tímto se velice efektivně odstraní nadbytečná data. Tato téměř 50% redukce 

barevné informace většinou nemá vliv na kvalitu u většiny předloh. Tato redukce se však 

nedá použít u konvenčních barevných modelů jako je RGB jelikož je zde jasová složka 

spojena s barevnou složkou. Při zásahu je zde hned zřetelná ztráta kvality. U těchto 

konvenčních modelů, kde je stejné rozlišení pro všechny kanály provede JPEG 

komprimátor zredukování rozlišení barevných kanálů podvzorkováním či zprůměrňováním 

skupiny pixelů.  

3.5.1.3. Zavedení diskrétní kosinové transformace 

Obrazová data se rozdělí na čtverce 8x8 bloků pixelů. DCT se zavede na každý 

8x8 blok dat. „DCT konvertuje prostorovou reprezentaci předlohy do frekvenční mapy: 

termín low-order („DC“) značí průměrnou hodnotu v bloku, termín higher-order („AC“) 

provádí více radikálních změn co se týče šířky a výšky bloku. Nejvyšší termín AC 

reprezentuje sílu cosinové vlny, která se mění z maxima na minimum na sousedních 

pixelech.“ [ 1 ]  
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DCT je jedním s nejsložitějších a nejnáročnějších kroků celé JPEG komprese. 

Hlavním úkolem je oddělení informací s vysokou a nízkou frekvencí obsažených v 

předloze. 

3.5.1.4. Kvantování koeficient ů DCT 

V tomto kroku může uživatel nastavit kvalitu výsledného obrazu a určit tak ztrátu 

informace nastavením stupně komprese. Koeficienty F(u,v) se vydělí kvantizačním 

činitelem z kvantizační matice. A provede se zaokrouhlení. Jednotlivé kvantizační hodnoty 

stanovila komise JPEG a jsou uloženy v tabulkách. 

Koeficient kvality Q lze nastavit v rozsahu od 1 do 100. Kvantizační tabulka je 

nastavena na průměrnou kvalitu obrazu, což je 75% a po zadání hodnoty Q dojde 

k přepočítání hodnot nepřímou úměrností na Q. Výslednou hodnotou jsou dělena 

zpracovávaná data. Kvantizační tabulka je stejná pro celý obraz. Její hodnoty se ukládají 

do výstupního souboru pro zpětnou rekonstrukci obrazu. [ 2 ] 

3.5.1.5. Kódování výsledných koeficient ů 

V tomto posledním kroku dojde k zakódování výsledného obrazu některým 

z bezeztrátových kompresních algoritmů např. Hoffmanovo kódování, aritmetické 

kódování. Díky tomu se dosáhne maximální možné úspory dat. 

Kódování JPEG patří  bezesporu k jedné z nejpoužívanějších kompresních metod. 

Má velmi dobrý stupeň komprese při poměrně malé ztrátě dat. Dat, které lidské oko 

nedokáže hodnotit. Mezi další výhody patří velmi rychlý náhled na výsledný zakódovaný 

obraz. Mezi nevýhody bych zde řadil to, že již nepodporuje 48 bitovou barevnou hloubku a 

obrázky větší než 64000x64000 pixelů. 
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3.6. Fraktální komprese  

 Jedná se o ztrátovou kompresní metodu, kde kódování je založené na 

matematických postupech pro úpravu reálných bitmapových obrazů a využití těchto 

matematických dat pro vyjádření fraktálních vlastností tohoto obrazu. Podstatou fraktální 

komprese je redukce nadbytečných a opakujících se informací s podobnými vlastnostmi 

v dané obrazové předloze. Jedná se o tzv. Fraktály, neboli navzájem si podobné objekty 

tvořící celek. 

Algoritmus fraktální komprese dat je ztrátový a velmi asymetrický. Doba 

komprese je o několik řádů delší než doba dekomprese takto zakódovaného obrazu, což se 

řadí mezi nevýhody tohoto kompresního algoritmu. Velká časová náročnost tohoto 

algoritmu vedla jeho tvůrce k vývoji hardwarových akcelerátorů pro fraktální kompresi.  

Tento algoritmus je velice široce využíván ke kompresi bitmapových předloh na 

fraktální kódy. U dekódování se jedná pouze o inverzní proces komprese, kde se fraktální 

kódy převádí na bitmapu.  

3.6.1. Princip komprese 

Algoritmus je založen na nových poznatcích z oblasti geometrie o velice členitých 

množinách. Matematicky je sobě podobná množina definována jako taková, která vznikne 

z kopií sebe samé. Tyto kopie jsou různě zmenšené, otočené a posunuté (Obr. 10). [ 7 ] 

 

 

   Obr. 10 Obraz tvořen fraktály  
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Fraktální komprese je určitou variantou slovníkového kódování, kde algoritmus 

provede rozdělení obrazu na několik oblastí, ve kterých vyhledává vzory, které se s různou 

transformací opakují. Algoritmus si daný vzor zapamatuje i s příslušnými transformacemi, 

které se v obraze vyskytují. Při porovnávání a vyhledávání vzorů s určitou podobností se 

nejčastěji využívá dělení do kvadrantového stromu nebo dělení obrazu na trojúhelníkové 

oblasti.  

Metoda kvadrantového stromu spočívá v rozdělení obrazové předlohy na čtyři 

stejně velké čtverce. Poté se provede statistika a porovnání těchto čtverců, jestli si některé 

čtverce nesou podobné. Pokud se nenajde žádná podobnost, první čtverec je opět rozdělen 

na čtyři části a porovnání se provede opakovaně. V této fázi jsou hromadně porovnané jak 

původní čtyři čtverce, tak nově vytvořené čtyři čtverce stejným mechanismem. Výsledkem 

tohoto porovnání je množina vzorů a odpovídajících transformací. Cílem je nalézt pokud 

možno minimum vzorů. Každou transformaci při fraktální kompresi může reprezentovat 

pouze devět čísel. Vzor je kódován pomocí jiného mechanismu. Tímto postupem se 

dosáhne velice efektivní komprese.  

„Fraktální komprese dosahuje zatím nejlepších známých výsledků pro kompresi 

obrazů a jejímu širokému nasazení brání právě extrémní časová náročnost komprese 

obrazu. Dekomprese obrazu probíhá jednoduše tak, že se berou jednotlivé vzory a aplikují 

se na ně všechny transformace, které byly během komprese zaznamenány. Vzor se 

postupně zobrazuje a tím se i objevuje původní předloha.“ [ 6 ] 

Fraktální komprese dosahuje vyššího kompresního poměru u předloh s  vysokým 

fraktálním obsahem (obrázky krajiny, složité textury, lidské tváře). Horších výsledků se 

dosahuje při kompresi obrazu s menším fraktálním obsahem (text, grafy, diagramy), kde 

může docházek k deformaci obrazu a někdy až ke zmizení, což je typické pro přímé čáry, 

které směřují diagonálně k hranám řadových bloků. [ 7 ] 
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4. Grafické formáty 

 
Grafických formátů pro ukládání obrazu je v dnešní době opravdu nepřeberné 

množství. Některé jsou si svými vlastnostmi velmi podobné a některé grafické formáty 

jsou velice odlišné a jedinečné. V této práci jsem si vybral z mého pohledu jedny 

z nejpoužívanějších grafických formátů, se kterými se běžný uživatel PC velmi často 

setkává. 

- Microsoft Windows Bitmap (BMP) 

- Portable Network Graphic Format (PNG) 

- JPEG File Interchange Format(JFIF) 

- Tag Image File Format (TIFF) 

- Graphics Interchange Format (GIF) 

 

4.1. Microsoft Windows Bitmap (BMP) 

Jedná se o souborový formát, který byl poprvé představen v roce 1988, kdy 

společnost Microsoft spolupracovala s IBM a uvedla první verzi systému pod názvem 

OS/2. Grafický formát BMP běžel a byl používán na dvou platformách, pro OS/2 a OS 

Microsoft Windows. Z tohoto hlediska se dělil na několik variant dle použití pro daný OS a 

dle pořadí svého vývoje. [ 8 ] 

- Microsoft Windows - 1.X, 2.X 

- OS / 2 - 1.X 

- Microsoft Windows - 3.X 

- OS / 2 - 2.X 

Jedná se o souborový formát podporovaný u většiny grafických editorů určených 

nejen pro platformy Microsoft Windows. Formát BMP je jedním z nejjednodušších pro 

ukládání grafických bitmapových předloh. Je velice dobře definován a dokumentován. Lze 

velice snadno číst a dekomprimovat v mnoha grafických editorech. BMP je buď 

nekomprimovaný  nebo komprimovaný, kde při komprimaci se využívá metoda komprese 

RLE, kterou lze využít pouze u předloh s barevnou hloubkou 4 bity na pixel nebo 8 bity na 

pixel. 
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Formát BMP je ukládán po jednotlivých pixelech, přesně tak, jak jdou za sebou. 

Pro každý pixel je zaznamenána barevná informace podle množství použité barvy tzv. 

barevné hloubky. [ 9 ] 

-  1 bit na pixel – dvoubarevné obrázky (používá se barevná paleta, 
nejedná se pouze o černobílé obrázky, ale o libovolnou kombinaci dvou 
barev) 

- 4 bity na pixel – 16ti barevné obrázky (taktéž se používá barevná paleta o 
délce 64 bytů, v minulosti nejpoužívanější typ, zejména na grafických 
kartách EGA a VGA) 

- 8 bitů na pixel – 256ti barevné obrázky (opět se používá barevná paleta, 
tentokrát o délce 1024 bytů) 

- 24 bitů na pixel – TrueColor obrázky (16 milionů barev, barevná paleta 
se nepoužívá, protože každý pixel je reprezentován přímo svou barvou). 

 

Výhodou bezztrátového BMP formátu je uložení grafického obrazu ve 100% 

možné kvalitě, která je identická s předlohou. Formát je vhodný pro jakoukoli rastrovou 

obrazovou předlohu. Velikost výsledného souboru záleží na počtu pixelů. Pro každý pixel 

ve 24 bitové barevné hloubce jsou vyhrazeny 3 byty. Pro hlavičku souboru je vymezeno 

celkem 54 bytů. Obsahem hlavičky jsou informace o velikosti, typu a celkovém uspořádání 

dat v souboru. Dále zde můžeme najít i podrobnější informace o obrázku jako jsou 

rozměry, použitá kompresní metoda a další specifika formátu rastrových dat. Pomocí 

těchto údajů lze lehce vypočítat, jak velký bude soubor při určitém rozlišení. [ 9 ] 

Mezi nevýhody bych řadil při nekomprimované podobě poměrně velký objem dat 

uloženého souboru. Dále není vhodný pro ukládání obrazových předloh s velkou barevnou 

hloubkou a pestrostí barev. Formát nevhodný pro obrazové předlohy publikované na 

internetu. 

 

4.2. Portable Network Graphic Format (PNG) 

Formát PNG je normou ISO (ISO04) a je podporován normou W3C, která se 

zabývá standardizací webu. PNG nebyl vyvinut jedním programátorem, na jeho vývoji se 

podílela celá řada zkušených vývojářů (pod verzí PNG 1.0 podepsáno 23 autorů). Formát 

PNG je primárně určen k ukládání obrazových dat, pro přenos na síti. Formát je velmi 
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kvalitně zpracován a měl by nahrazovat a převyšovat formát GIF firmy ComputerServe. Je 

velmi kompatibilní a snadno šířitelný, není zatěžován licenčními poplatky. 

PNG je bitmapový formát určen k posílání a ukládání bitmapových obrazových 

předloh. Formát je schopen ukládat bezeztrátově za pomoci slovníkového kompresního 

algoritmu LZ77. Data lze ukládat v kvalitě barev od dvouúrovňových až po 48 bitové 

realistické barvy na jeden pixel. Dokáže ukládat obraz v barevném modelu RGBA, což je i 

se složkou průhlednosti. U obrázků s paletou je informace o průhlednosti přiřazena 

k jednotlivým položkám palety u plnobarevných ke každému pixelu. Formát složku 

průhlednosti dokáže ukládat v rozsahu jako u barevných složek, což je až 16 bitů. Toto 

umožňuje realistické míchání obrazů. Díky těmto vlastnostem je formát PNG využíván i 

v 3D grafice v podobě textur ovlivňující průhlednost. 

Mezi zásadní a hlavní vlastnosti se řadí předzpracování každého pixelu. Je 

definováno 5 způsobů: [ 2 ] 

- None – pixel není vůbec upravován, jeho hodnota je přímo zakódovaná a                  
uložena 

- Sub – je ukládán rozdíl s předchozím pixelem vlevo. 

- Up – je ukládán rozdíl s předchozím pixelem nahoře (na předchozím 
řádku). 

- Average – je ukládán průměr daného pixelu a jeho dvou sousedů (vlevo a 
nahoře). 

- Paeth – je ukládána hodnota získaná z daného pixelu a jeho tří sousedů 
(vlevo, nahoře a vlevo nahoře)  

  

Jedná se o metody předzpracování obrazu, které jsou neztrátové. Je možno použít 

na každý řádek obrazu jeden z uvedených způsobů, aby se tak docílilo lepšího 

kompresního poměru. Samotné zakódování pomocí algoritmu LZ77 se provádí až po 

předzpracování obrazu. Mezi další vylepšení oproti formátu GIF je dvourozměrné 

prokládací schéma. PNG přenášené informace dovoluje rozdělit do 7 skupin dle jemnosti 

vykreslení. Další výhodou je při přenášení velmi rychlé rozpoznání obsahu obrazu a to již 

při přenesení jedné osminy dat. Dvourozměrné prokládání je také výhodné pro 

rozpoznávání textu.  
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Mezi nevýhody patří možnost uložení pouze jediného obrazu v souboru. 

Neumožňuje ukládat do jednoho souboru animace obrázků. Výsledný kompresní poměr je 

nižší než u JPEG, ale lepší než u RLE.  

 

4.3. JPEG File Interchange Format (JFIF) 

JPEG (Joint Photographic Expert Group) vyjadřuje označení nejen samotného 

souborového formátu, ale nese označení organizace tvořící standard a kompresní metodu. 

Byl představen v roce 1990, kdy byl i standardizován normou ISO. Přesný název 

grafického formátu je JFIF, jelikož JPEG označuje pouze metodu, která předepisuje 

způsob ztrátové či bezeztrátové komprese bitmapových předloh. Označení JPEG přímo 

nedefinuje způsob, jak bude zkomprimovaná předloha uložena v souboru. Dále v článku 

však budu používat nepřesné, ale zažité označení JPEG. I většina obrázku uložených 

v JFIF nese koncovku jpg, .jpeg i přesto že přesné označení by bylo .jfif. 

Formát JPEG je jedním z nejrozšířenějších grafických formátů pro kompresi 

rastrové grafiky. Možnost komprese a uložení do JPEG formátu je možné téměř v každém 

grafickém editoru pro úpravy rastrového obrazu. Jedná se o formát využívající ztrátovou 

kompresní metodu, která využívá nedokonalosti lidského zraku, kdy dojde k odstranění 

nadbytečných informací ve škále, kterou lidským okem nejsme schopni postřehnout.  

Míru komprese je možno libovolně definovat uživatelem a lze tak dosáhnut 

kompresního poměru 1:50 až 1:100. Při velkém kompresním poměru již dochází k zřetelné 

ztrátě kvality výsledného obrazu. Formát JPEG je vhodný pro ukládání obrazových 

předloh s velkým množstvím barev a barevnou pestrostí, kde se ztráta kvality ztrácí. Však 

tento formát není vhodný pro ukládání předloh s malým množstvím barev, jako je text, 

ostré přechody, křivky apod., kde se musí nastavit buď velmi malý kompresní poměr nebo 

dochází velmi rychle k viditelné ztrátě kvality. 

4.3.1. Režimy kodéru/dekodéru 

JPEG využívá 4 základní režimy, které jsou použity jak při kódování, tak i při 

dekódování: 

- Sekvenční kódování (nejméně náročné na paměť, je nejrozšířenější, 
kompresní poměr 1:50 až 1:100) 
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- Progresivní kódování (více náročné na paměť, určeno pro přenos 
obrázků po síti) 

- Bezeztrátové kódování (predikční kódování, není příliš známé, 
kompresní poměr př.: 1:2) 

- Hierarchické kódování (podpora mnoha rozlišení, využití rychlého 
náhledu, podpora zobrazení, tisku, osvitu) 

Nejčastěji se setkáme s první a druhou metodou, jelikož i většina aplikací a 

webových prohlížečů podporuje jen sekvenční a progresivní kódování.  

„U sekvenčního kódování jsou stanoveny čtyři bitové rychlosti, což je údaj o 

počtu bitů, kterými je popsán pixel ve zkomprimovaném obrázku.“ Tento údaj určuje 

výslednou kvalitu.  [ 10 ] 

- 0,25-0,50 bpp   (střední kvalita) 

- 0,50-0,75 bpp   (dobrá kvalita, dostačující pro většinu aplikací) 

- 0,75-1,50 bpp   (vynikající kvalita)  

- 1,50-2,00 bpp   (téměř nerozeznatelné od originálu) 

 

4.3.2. JPEG a jeho další varianty 

Ze standardu JPEG vycházejí jeho další možné varianty pod označením JBIG, 

určený především pro úpravy černobílých obrázků jako jsou texty, faxy, pérovky apod. 

Mezi další varianty se řadí varianta JPEG-2000, ve kterém je zase rozdíl v použité 

kompresní metodě, že na místo DCT (Diskrétní kosinová transformace) využívá vlnkovou 

transformaci (wavelet transformation). 

 

4.4. Tag Image File Format (TIFF) 

Formát TIFF je jedním z nerozšířenějších a nejvšestrannějších souborových 

formátů pro úpravy rastrových grafických předloh. Tento formát podporuje velké množství 

datových kompresních schémat a dále také díky svým možnostem rozšíření dovoluje 

vývojářům si  TIFF přizpůsobit dle svých potřeb. 

První verze formátu TIFF byla zveřejněna  v roce 1986 firmou Aldus Corporation. 

Jednalo se o verzi 3.0, která byla určena pro ukládání černobílých předloh či předloh 
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v odstínech šedi. První široce rozšířenou verzí byla verze 4.0, která byla uvedena v roce 

1987. Jednalo se o verzi, která již pracovala s nekomprimovanými RGB předlohami. 

V roce 1988 následovala verze 5.0, která již jako první dokázala pracovat s barevnou 

paletou a LZW kompresní metodou. Další verzí TIFF formátu byla v roce 1992 verze 6.0, 

která pracuje s barevnými předlohami CMYK, YCbCr a dále podporovala práci s JPEG 

kompresí. [ 1 ] 

TIFF podporuje barevnou hloubku až 48 bitů na pixel. Dále, jak již bylo 

zmiňováno, podporuje velké množství kompresních algoritmů: bez komprese, LZW, RLE, 

CCITT Group3 a Group4, JPEG, Packbits a další. Maximální velikost bitmapy 

4294967295 x 4294967295 pixelů.  

TIFF je nedílnou součástí téměř každého grafického programu. TIFF je normou 

ISO(96) je tedy podporován téměř všemi běžně používanými platformami (Unix, MS 

Windows, Macintosh). Při jeho možnostech rozšíření a ukládání i několikanásobných 

bitmapových předloh splňuje všechny nejnáročnější požadavky pro ukládání obrazových 

předloh. [ 2 ] 

Z hlediska vnitřní struktury je formát TIFF rozdělen na tři třídy: 

- H (Headr) – Hlavička souboru 

- IFD (Image File Directory) – Popis významu jednotlivých dat 

- I (Image Data) – Vlasní data specifikovaná  pomocí IFD 

 

4.4.1. Volitelné prvky formátu TIFF 

TIFF nabízí několik variant kombinací zápisu těchto tříd. TIFF zapisuje za 

hlavičkou třídy IFD a I, a to buď pravidelně se střídající  anebo se zapisují všechny IFD a 

poté všechny I anebo opačně. Třída IFD je tabulkou o volitelné délce s položkami o délce 

12 bytů. Každá tato položka se nazývá Tag(visačka), která obsahuje informace svého 

identifikátoru, specifikaci datového typu (byte, short, long,  . . .) dále počet příslušných dat 

a adresu počátku dat v sekci I. [ 2 ] 

Existuje více než 70 možných Tagů a aplikační programy si můžou definovat dále 

své vlastní. „Ačkoliv mohou být Tagy v sekci IFD libovolně prostřídány, formát TIFF 

definuje čtyři druhy povinný skupin, u kterých je nutno dodržet pořadí. Podle barevného 



Jan Křivánek:  Kompresní algoritmy pro zpracování statického obrazu 

Rok 2009                                                                                                                  Strana 29 

rozlišení je třeba vždy začít zapisovat do souboru visačky s patřičné povinné skupiny 

B(černobílé), G(odstíny šedi), P(s paletou) nebo R(plně barevné).“ [ 2 ] 

Mezi další možné volitelné prvky formátu TIFF je rozdělení obrazových dat. 

Kromě možnosti uložení obrazové předlohy v celku může ukládat po pruzích (strips), kde 

je možnost i nastavení prokládání. Ve verzi 6.0 je i možnost ukládat do dlaždic (tiles), 

které pak dávají možnost aplikačnímu programu zpracovat jen část celkového obrazu. [ 2 ] 

Tyto možnosti dělají z formátu TIFF profesionální nástroj pro zpracování obrazu. 

 

4.5. Graphics Interchange Format (GIF) 

Formát GIF patří mezi jeden z nejstarších grafických formátů, ale přesto velmi 

oblíbený. Tento formát byl vytvořen firmou CompuServe Inc. GIF byl primárně vytvořen a 

určen k přenosu souborů mezi různými platformami  a systémy. Je velmi dobře navržený 

pro široké spektrum použití. GIF je velmi rychlý, snadno čitelný a dekomprimovatelný.  

GIF podporuje barevnou hloubku od 1 do 8 bitů, což je maximálně 256 barev. 

Využívá kompresní algoritmus LZW. Mezi nedostatky bych řadil nemožnost práce 

s obrázky s velkým množstvím barev (16bit, 24bit). Díky poměrně dobré kompresi a tak 

malé výsledné velikosti je vhodný pro obrázky určené pro web. [ 1 ] 

Formát umožňuje ukládání více bitmapových obrázků v jediném souboru, kde 

každý může mít svou vlastní barevnou paletu. Dále umožňuje prokládání řádků 

(interlacing), což je vhodné pro přenos obrázků na síti, kdy je možnost již po zobrazení ¼ 

či ½ rozpoznat výsledný obraz a přenos tak ukončit. Dále formát GIF disponuje možnostmi 

ukládat textové informace do obrazové předlohy. GIF také umožňuje využít řídící prvky 

pro interaktivní práci s obrazem, jako je časová posloupnost zobrazované posloupnosti 

obrázků v souboru (animovaný GIF). [ 2 ] 

Formát GIF se ve svém vývoji rozdělil na dvě verze a to GIF87a a GIF89a. 

4.5.1 GIF87a 

Jedná se o první verzi, která byla uvedena v roce 1987 a je podporována většinou 

aplikací, které podporují GIF. Základní schéma GIF87a vždy začíná hlavičkou a 

popisovači logické obrazovky. Dále následuje globální tabulka barev. Každá z těchto sekcí 
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je vždy ve stejné vzdálenosti od počátku souboru. Každý obrázek v souboru obsahuje 

popisovač lokálního obrázku, volitelnou lokální barevnou tabulku a blok obrazových dat. 

Posledním znakem je vždy ukončovací pole, které značí konec proudu obrazových dat. 

 

4.5.2. GIF89a 

Jedná se o novější verzi uvedenou v roce 1989, která rozšiřuje a doplňuje 

možnosti verze GIF87a. Jedná se o rozšíření o několik přídavných bloků, které ve verzi 

GIF87a nebyly vůbec definovány, a proto data z GIF89a není možno číst a zobrazovat 

v programech určených pro soubory formátu GIF87a. Vnitřní struktura je stejná jakou u 

starší verze GIF87a. Zásadním rozšiřujícím prvkem GIF89a je řídící rozšíření. Jedná se o 

specializované bloky, které umožňují řídit zobrazování grafických dat uvnitř souboru GIF. 

Toto vylepšení právě umožňovalo zobrazovat textová a grafická data s různou prodlevou a 

prolínáním jako u multimediálních prezentací. Dále formát GIF ve verzi GIF89a umožňuje 

pomocí rozšiřujícího řídícího bloku (graphics control extension) v každém rámci 

specifikovat jeden index do barevné palety, který umožňuje nastavit průsvitné 

(transparentní) pixely.  [ 1 ] [ 13 ] 
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5. Analýza kvality jednotlivých kompresních algorit mů a 
grafických formát ů na typových úlohách 

 
Možnosti hodnocení kvality obrazu jsou různorodé. Je velmi důležité si stanovit 

kritéria, pomocí kterých se obrazová předloha bude hodnotit. Existuje velké množství 

parametrů, pomocí kterých je možno obrazovou předlohu zhodnotit. Existují metody 

objektivního hodnocení kvality, založených na porovnání rozdílů obrazových bodů či 

korelační měření, až po poměrně komplikovaná měření kvality hran. Jedná se o speciální 

algoritmy, jako jsou:  Diskrétní kosinová transformace, ztrátová část standardu JPEG, či 

adaptivní vektorová kvantizace. Jednalo by se o začlenění těchto algoritmů do vývojového 

prostředí př.: Matlab® a následné provedení zhodnocení na základě vstupních obrazových 

dat. [ 11 ] 

K hodnocení kvality obrazu jsem si zvolil kritéria, na základě kterých budu 

výsledný obraz porovnávat. V první řadě jsem se zaměřil na velikost výsledného obrazu, 

což je v dnešní době poměrně dosti sledované kritérium, na základě kterého se dá určit 

vhodnost použití výsledného obrazu. Dále jsem si zvolil kritérium stupeň komprese vždy 

v rozsahu stupnice pro daný grafický formát. Možnost nastavení barevné hloubky a 

v případě možnosti volby jako je např. u formátu TIFF nastavení typu kompresního 

algoritmu . U obrazové předlohy „Text“ jsem dále v jednotlivých úrovních nastavení 

kvality zkoumal schopnost rozpoznání OCR a do výsledných dat zařadil počet chyb 

vzniklých v jednotlivých úrovních kvality oproti originálu. Do tabulky hodnocení jsem 

přidal své subjektivní hodnocení kvality výsledného obrazu dle vzoru školní stupnice 

hodnocení 1-výborný až 5-nedostatečný. 

Hodnocení budu provádět a posuzovat na těchto typových úlohách:  

- fotografie lezce (Obr. 11) – data originálu: formát .TIF (bez komprese), 
rozlišení 4784x6896 pixelů, velikost 99026786 Byt, barevná hloubka 24 
BitsPerPixel. Neskenovaná předloha. 

- obrázek mapy (Obr. 12) – data originálu: formát .TIF (bez komprese), 
rozlišení 4724x6783 pixelů, velikost 96183166 Byt, barevná hloubka 24 
BitsPerPixel. Neskenovaná předloha. 

- obrázek textu pro OCR (Obr. 13) – data originálu: formát .BMP (bez 
komprese), rozlišení 4958x7017, velikost 104384946 Byt, barevná 
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hloubka 24 BitsPerPixel, počet znaků (bez mezer): 1462 znaků. 
Obrázek vytvořen z dokumentu Word. 

  

 

                   

        Obr. 11 Lezec                 Obr. 12 Mapa  
 

 

               Obr. 13 Text  
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Jednotlivé předlohy budu ukládat do mnou zvolených grafických formátů (BMP, 

PNG, JPEG, TIFF, GIF), které jsou již blíže popsány v teoretické části této bakalářské 

práce. 

Pro jednotlivé úpravy a nastavení parametrů pro daný grafický formát jsem si 

zvolil profesionální program pro úpravu obrazu Zoner Photo Studi 9 od společnosti 

ZONER software v omezené 60 denní zkušební verzi a program IrfanView  ve verzi 4.23, 

který je volně ke stažení jako freeware. Pro převod textu do OCR jsem použil programy 

TopOCR ve verzi 2.6 a FreeOCR.net ve verzi 2.4 oba s licencí freeware. Programy jsou 

pouze v AJ verzi a proto při porovnávání počtu chyb textu v určitém formátu a příslušnou 

úpravou oproti originálu jsem nezahrnoval do počtu chyb diakritiku, ale pouze 

nerozpoznané znaky textu. Možná se zde naskýtá otázka použití AJ textu, kde by nevznikal 

problém s diakritikou, ale jelikož v anglickém jazyce nejsem natolik zdatný, abych byl 

schopen při rozpoznání textu OCR a následné analýze chyb rozpoznat OCR programem 

chybně zaměněné písmeno ve slově. Jelikož po rozpoznání OCR program mnohdy kromě 

vynechaného písmena pouze zamění písmena ve slově. Tuto chybu bych poté nemusel 

identifikovat. Primárně jsem vždy použil program TopOCR, pokud ale nepodporoval daný 

typ formátu byl použit program FreeOCR.net.  
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5.1. Microsoft Windows Bitmap (BMP) 

5.1.1 Tabulka dat formátu BMP  

Název předlohy
Kompresní algoritmus žádný žádný žádný žádný žádný
Barevná hloubka (bit ů) 24 8 4 8(odstíny šedi) Monochromaticky
Nová velkost (Byt ů) 98971446 32991542 16495350 32991542 4137662
Kvalita [1-5] 1 2 3 2 4

Název předlohy
Kompresní algoritmus žádný žádný žádný žádný žádný
Barevná hloubka (bit ů) 24 8 4 8(odstíny šedi) Monochromaticky
Nová velkost (Byt ů) 96128730 32043970 16035130 32043970 4015598
Kvalita [1-5] 1 1 2 1 4

Název předlohy
Kompresní algoritmus žádný žádný žádný žádný žádný
Barevná hloubka (bit ů) 24 8 4 8(odstíny šedi) Monochromaticky
Nová velkost (Byt ů) 104384946 34805398 17402278 34805398 4350602
Počet chyb p ři převodu OCR (znak ů) 395 395 Nerozpoznáno 423 395
Kvalita [1-5] 1 1 1 1 1M
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        Tab. 01 Hodnoty formátu BMP  

 

5.1.2. Zhodnocení formátu BMP 

BMP jsem mohl modifikovat pouze dle možností formátu a to nastavením 

barevné hloubky. Jednotlivé parametry, ve kterých jsem jednotlivé předlohy ukládal, jsou 

patrné z tabulky (Tab. 01). Tento formát není moc ideální z důvodu velkého objemu dat 

výsledného obrazu. Na všech předlohách klesala kvalita a velikost úměrně dle nastavené 

barevné hloubky. Při barevné hloubce 24b je kvalita výborná, při hloubce 8b je již při 

mírném přiblížení patrný rastr. U barevné hloubky 8b (odstíny šedi), kdy přijdeme o barvu, 

je ale samotná kvalita také velmi dobrá. U předloh typu „mapa“ nedoporučuji nastavení 

nižší barevné hloubky jak 8b, kde již dochází ke ztrátě barev. Mapa se stává nepřehlednou, 

jelikož nám barvy určují např. hlavní a vedlejší komunikace, turistické trasy a jiná barevně 

odlišitelná specifika. Z tohoto důvodu pro tuto předlohu vylučuji použití barevné hloubky 

8b (odstíny šedi) a již vůbec barevnou hloubku monochromaticky. Při použití mapa bude 

sloužit velmi hrubě orientačně. U předlohy typu „text“ jsou všechny předlohy i s nižší 

barevnou hloubkou na běžné prohlížení ve velmi dobré kvalitě. Při převodu do OCR se mi 

nepodařilo rozpoznat pouze předlohu s barevnou hloubkou 4b z důvodu nízké kvality pro 
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OCR převodník. Předlohu jsem se pokoušel načítat v obou použitých programech TopOCR 

a FreeOCR.net. Z důvodu kvality na úkor velkého objemu dat bych tento formát na běžnou 

úpravu obrázků či jiných předloh moc nedoporučoval. 

 

5.2. Portable Network Graphic Format (PNG) 

5.2.1. Tabulka dat formátu PNG 

Název
Kompresní algoritmus ZIP ZIP ZIP ZIP ZIP
Stupeň komprese [1-9] 1 3 5 7 9
Barevná hloubka (bit ů) 24 24 24 24 24
Nová velkost (Byt ů) 86846725 86615867 85645285 85608256 85608228
Kvalita [1-5] 1 1 1 1 1

Název
Kompresní algoritmus ZIP ZIP ZIP ZIP ZIP
Stupeň komprese [1-9] 1 3 5 7 9
Barevná hloubka (bit ů) 24 24 24 24 24
Nová velkost (Byt ů) 76460854 75341123 73230666 72819828 72794245
Kvalita [1-5] 1 1 1 1 1

Název
Kompresní algoritmus ZIP ZIP ZIP ZIP ZIP
Stupeň komprese [1-9] 1 3 5 7 9
Barevná hloubka (bit ů) 24 24 24 24 24
Nová velkost (Byt ů) 793368 705939 314361 277230 257388
Počet chyb p ři převodu OCR (znak ů) 395 395 395 395 395
Kvalita [1-5] 1 1 1 1 1
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           Tab. 02 Hodnoty formátu PNG  

 

5.2.2. Zhodnocení formátu PNG 

U formátu PNG jsem si zvolil možnost nastavení stupně komprese v rozsahu od 1 

do 9 (Tab. 02). Jednotlivé úpravy jsem prováděl při nastavené konstantní barevné hloubce 

24b. Provedl jsem konverzi pod jednotlivými stupni komprese, ale kvalita obrazu při 

porovnání se při pozorování nezměnila. I při zvětšení se okem nedal pozorovat rozdíl mezi 

jednotlivými obrázky v daném stupni komprese. Obrazové předlohy byly totožné a ve 

výborné kvalitě. Při nastavení vyššího stupně komprese klesala velikost přímo úměrně u 

všech obrazových předloh. Při převodu jednotlivých předloh „Textu“ za pomoci OCR 
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programu FreeOCR.net bych formát PNG hodnotil jako poměrně nevhodný k ukládání 

textových předloh určených k úpravám OCR z důvodu velkého počtu vyskytnutých chyb 

po převodu. Díky použité konstantní barevné hloubce a bezeztrátové kompresi neměly 

jednotlivé stupně komprese vliv na kvalitu textu pro rozpoznání OCR. Je možno si tak 

všimnout stále stejného počtu chyb u jednotlivých stupňů komprese (Tab. 02). Výhodou je 

výborná kvalita výsledných obrázků na běžné prohlížení. Velikost výsledných obrázků je 

přijatelná při ukládání na lokální stanici, ale pro přenos přes síť je objem dat stále velký. 

 

5.3. JPEG File Interchange Format(JFIF) 

5.3.1. Tabulka dat formátu JPEG/JFIF 

Název
Kompresní algoritmus JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG
JPEG kvalita [1-100] 1 25 50 75 100
Barevná hloubka (bit ů) 24 24 24 24 24
Nová velkost (Byt ů) 1255622 4632312 7141086 10907634 45663587
Kvalita [1-5] 4 1 1 1 1

Název
Kompresní algoritmus JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG
JPEG kvalita [1-100] 1 25 50 75 100
Barevná hloubka (bit ů) 24 24 24 24 24
Nová velkost (Byt ů) 1360179 4689780 7096650 10556130 41940669
Kvalita [1-5] 3 1 1 1 1

Název
Kompresní algoritmus JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG
JPEG kvalita [1-100] 1 25 50 75 100
Barevná hloubka (bit ů) 24 24 24 24 24
Nová velkost (Byt ů) 715114 1071601 1312419 1583987 3364748
Počet chyb p ři převodu OCR (znak ů) 1426 428 289 80 46
Kvalita [1-5] 3 1 1 1 1
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Tab. 03 Hodnoty formátu JPEG/JFIF 

 

5.3.2. Zhodnocení formátu JPEG/JFIF 

Pro úpravy formátu JPEG jsem si zvolil nastavení hodnot na barevnou hloubku 

24b. S touto barevnou hloubkou jsem nadále upravoval stupeň JPEG kvality v možném 

rozsahu od 1 - nejhorší do 100 - nejlepší (Tab. 03). V pěti vybraných krocích jsem volil 

stupeň JPEG kvality takový, abych obsáhl celou škálu možného rozsahu nastavení. Stupeň 
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JPEG kvality se velice odrážel na velikosti výsledného obrázku u všech typových předloh. 

Pro předlohy typu fotografie „Lezec“ je tento formát velmi vhodný pro běžné zobrazení či 

posílání přes síť nebo jiné přenosné médium z důvodu malé velikosti výsledného obrazu, 

jelikož i velmi kvalitní obrázky mají velmi malou velikost. U fotografie už však není příliš 

ideální pro velké výřezy, jelikož při zvětšení detailu je rychleji patrný rastr. Pro běžné 

zobrazení je již dostačující nastavení stupně JPEG kvality nad 25. U předlohy typu 

„Mapa“, kde je kladen velký důraz na detaily křivek, značek či textu, obstál také velmi 

dobře. Již při nastavení JPEG kvality nad 25 byly obrázky velmi přijatelné a dobře zřetelné 

opět při zachování velmi malého objemu dat. Pro předlohu typu text na klasické prohlížení 

či čtení je formát JPEG velmi vhodný, jelikož text byl velmi kvalitní i při velmi malém 

nastavení JPEG kvality. Předloha typu text však pro převod do OCR musí splňovat 

maximum kvality, jinak dochází k velkému výskytu chyb. U tohoto formátu vidím jako 

velké pozitivum malý objem dat výsledného obrazu při zachování velmi dobré kvality.  
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5.4. Tag Image File Format (TIFF) 

5.4.1. Tabulka dat formátu TIFF 

Název
Kompresní algoritmus JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG
JPEG kvalita [1-100] 1 25 50 75 100
Barevná hloubka(bit ů) 24 24 24 24 24
Nová velkost (Byt ů) 1217883 13843467 21309443 31327871 104178623
Kvalita [1-5] 5 1 1 1 1

Název
Kompresní algoritmus JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG
JPEG kvalita [1-100] 1 25 50 75 100
Barevná hloubka(bit ů) 24 24 24 24 24
Nová velkost (Byt ů) 1461135 13486551 20029501 28785595 94536083
Kvalita [1-5] 5 1 1 1 1

Název
Kompresní algoritmus JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG
JPEG kvalita [1-100] 1 25 50 75 100
Barevná hloubka(bit ů) 24 24 24 24 24
Nová velkost (Byt ů) 1369436 2817386 3531722 4335928 9595296
Počet chyb p ři převodu OCR (znak ů) Nerozpoznáno Nerozpoznáno Nerozpoznáno Nerozpoznáno 308
Kvalita [1-5] 4 1 1 1 1

Název
Kompresní algoritmus LZW LZW LZW LZW LZW
Barevná hloubka(bit ů) 24 8 4 8(odstíny šedi) monochromaticky
Nová velkost (Byt ů) 110692159 42656833 15738993 37868835 3148037
Kvalita [1-5] 1 2 3 2 4

Název
Kompresní algoritmus LZW LZW LZW LZW LZW
Barevná hloubka(bit ů) 24 8 4 8(odstíny šedi) monochromaticky
Nová velkost (Byt ů) 91503855 39943641 15048080 31714511 2596176
Kvalita [1-5] 1 1 2 1 4

Název
Kompresní algoritmus LZW LZW LZW LZW LZW
Barevná hloubka(bit ů) 24 8 4 8(odstíny šedi) monochromaticky
Nová velkost (Byt ů) 1835704 1115314 545116 1120337 250113
Počet chyb p ři převodu OCR (znak ů) 395 395 Nerozpoznáno 423 395
Kvalita [1-5] 1 1 1 1 1
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   Tab. 04 Hodnoty formátu TIFF 
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5.4.2. Zhodnocení formátu TIFF 

U formátu TIFF je možno zvolit několik druhů kompresních algoritmů. Abych 

obsáhl obě skupiny algoritmů, ztrátové i bezeztrátové, jsem si za skupinu ztrátových zvolil 

kompresní algoritmus JPEG a za skupinu bezeztrátových jsem si zvolil kompresní 

algoritmus LZW.  U ztrátové komprese JPEG jsem zvolil barevnou hloubku 24b. Při 

ukládání jednotlivých typových úloh do stupně kvality JPEG jsem hodnoty kvality opět 

volil tak, aby byla poměrně zabrána celá stupnice, pro možnost hodnocení v jednotlivých 

úrovních. Formát TIFF je poměrně datově objemný souborový formát. U předloh typu 

fotografie „Lezec“  tento formát má velké možnosti v úpravách, co se týče výřezů a 

zvětšení detailů a pokud zvolená předloha bude v dostatečně velkém rozlišení možnosti 

zvětšení detailů, aniž by byl patrný rastr, jsou opravdu velmi dobré. Tyto a jiné možnosti 

jsou, ale jak už jsem zmiňoval na úkor velkého objemu dat. U nastavování kvality JPEG je 

obraz velmi kvalitní do nastavené hodnoty kvality JPEG 25. Nižší hodnoty již 

nedoporučuji. U předlohy typu „Mapa“, kde se objevuje spoustu detailních prvků je kvalita 

velmi dobrá od stupně JPEG kvality též 25. Určitě bych zde nedoporučil použít nižší 

kvalitu JPEG jak 20. U předlohy typu „Text“ u běžného prohlížení byly nekvalitní 

předlohy se stupněm kvality JPEG 1. Text od stupně JPEG 25 a výš byl velmi kvalitní. U 

stupně JPEG kvality 100 opět i při velkém zvětšení velmi dobrá kvalita na možné výřezy. 

TIFF při kvalitní předloze a malém stupni komprese či vysoké JPEG kvalitě umožňuje 

obrázky zachovat velmi kvalitní i při velkém zvětšení či výřezu detailu.  

Při ukládání předloh s bezeztrátovým kompresním algoritmem LZW jsem použil 

možnosti nastavení barevné hloubky od 24b po monochromatickou (Tab. 04). Jelikož se 

jednalo o bezeztrátový kompresní algoritmus vše bylo znát v objemu dat u výsledných 

obrazových předloh. Kvalita obrázků klesala s nižší nastavenou barevnou hloubkou. 

Klesající kvalita u každého kroku byla nejvíce patrná u předlohy „Lezec“. Hloubka 24b je 

již plně dostačující k zobrazování plnohodnotných barevných předloh. U hloubky 8b již 

bylo mírně patrné na některých místech obrazové předlohy úbytek barevné informace. 

Obrazová předloha s barevnou hloubkou 4b je již velice mdlá, bez sytosti barev. Obrazová 

předloha v 8b(odstínů šedi) je také poměrně kvalitní však na úkor úplné ztráty barev. Toto  

je však také někdy žádoucí např. u umělecké fotografie apod. Monochromatickou 

barevnou hloubku bych však již nedoporučoval, pouze pokud to není opět žádoucí k tvorbě 

umělecké fotografie. U předlohy typu „Mapa“ byla předloha velmi kvalitní i s barevnou 
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hloubkou 8b. Což je pro tento typ předlohy plně dostačující barevná hloubka. I barevná 

hloubka 4b je stále plně využitelná. Již je však patrný úbytek barev. Co bych však u 

předlohy typu „Mapa“ již doporučoval je barevná hloubka v odstínech šedi či 

monochromaticky, kde již se mapa může stát velice nepřehlednou, jelikož jak už jsem 

uváděl u formátu BMP barvy nám u mapy odlišují hlavní a vedlejší komunikace, dálnice 

různé turistické značky apod. Při použití by mapa mohla sloužit pouze velmi hrubě 

orientačně. U předlohy typu „Text“ byla výsledná předloha velmi kvalitní v jakékoli 

barevné hloubce. Při rozpoznání jednotlivých obrazových předloh za pomoci OCR však 

rozpoznaný text byl s poměrně velkým počtem chyb. Jediná předloha, která se mi 

nepodařila rozpoznat byla předloha s použitou barevnou hloubkou 4b. Mezi hlavní výhody 

formátu TIFF, pokud je použitá kvalitní předloha řadím  možnost velkých dodatečných 

úprav a kvalitních výřezů. Toto vše však na úkor velkého objemu dat výsledné obrazové 

předlohy.   

 

5.5. Graphics Interchange Format (GIF) 

5.5.1. Tabulka dat formátu GIF 

Název p ředlohy
Kompresní algoritmus LZW LZW LZW LZW LZW
Barevná hloubka (bit ů) 8 7 6 5 4
Nová velkost (Byt ů) 39263922 33345687 26656776 20564804 14241091
Kvalita [1-5] 2 2 3 4 4

Název p ředlohy
Kompresní algoritmus LZW LZW LZW LZW LZW
Barevná hloubka (bit ů) 8 7 6 5 4
Nová velkost (Byt ů) 36087221 30270449 24255368 18785339 13633547
Kvalita [1-5] 1 1 1 2 3

Název p ředlohy
Kompresní algoritmus LZW LZW LZW LZW LZW
Barevná hloubka (bit ů) 8 7 6 5 4
Nová velkost (Byt ů) 245831 245831 245831 245831 241142
Počet chyb p ři p řevodu OCR (znak ů) 395 395 395 395 Nerozpoznáno
Kvalita [1-5] 1 1 1 1 1G
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  Tab. 05 Hodnoty formátu GIF  
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5.5.2. Zhodnocení formátu GIF 

U formátu GIF byla možnost nastavení pouze barevné hloubky. Použil jsem 

rozmezí od 8b do 4b (Tab. 05). Jelikož tento formát nenabízel barevnou hloubku 24b, tak u 

obrázku typu fotografie „Lezec“ byl patrný úbytek barev oproti originálu. S klesající 

barevnou hloubkou úměrně klesala i velikost a u předlohy „Lezec“ klesala úměrně i 

kvalita. Obrázek díky úbytku barev ztrácel svou živost. U předlohy typu „Mapa“ byly 

výsledné obrázky velmi kvalitní i s barevnou hloubkou do 6b, u kterých jsem stále 

nepozoroval ztrátu kvality či úbytek barev. Již bych nedoporučoval pro předlohu typu 

„Mapa“ používat barevnou hloubku 4b, kde již ztráta barev je zřetelná. Kvalitní výsledný 

obraz ve formátu GIF byl u předlohy „Text“, kde i u barevné hloubky 4b byl výsledný 

obraz stále velmi dobrý. I při zvětšení jsem nepozoroval žádné rozmazání či rozpadání 

textu. Při použití uloženého textu ve formátu GIF pro převod za pomoci OCR však bylo 

možné rozpoznat pouze předlohy s barevnou hloubkou do 5b a to s poměrně velkým 

výskytem chyb. U nižší barevné hloubky 4b již text pro převod nebyl rozpoznán vůbec 

(Tab. 05). Tento formát bych doporučil pouze na obrázky, kde není kladen velký důraz na 

kvalitu detailů. Je vhodný spíše pro menší obrázky pro přenos po síti či jiném přenosném 

médiu. 

 

Pro analýzu kvality jednotlivých kompresních algoritmů a grafických formátů 

bylo zapotřebí na jednotlivých typových úlohách dle mého výběru a programu provést 

vždy řadu nastavení a uložení výsledků tohoto nastavení. Veškeré tyto číselné výsledky a 

hodnoty jsou obsaženy v tabulkách „hodnoty dat“ pro jednotlivé grafické formáty. 

Samozřejmě ke každé uložené hodnotě a výsledku je i výsledná obrazová předloha, kterou 

jsem z důvodu velkého rozsahu objemu dat nedal do samotného textu bakalářské práce, ale 

přikládám tyto výsledné obrazové předlohy jako přílohu na přenosné medium DVD. 

Vkládám tyto výsledné obrazové předlohy do přílohy i z důvodu, že mezi jednotlivými 

výslednými obrazy jsou třeba i jen nepatrné rozdíly, viditelné při zvětšení či detailním 

zobrazení a tudíž na miniatuře obrázku, kterou bych vložil do textu, by nebyly patné 

jednotlivé výsledné hodnoty. 
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6. Zpracování studijního materiálu pro ú čely výuky na 
portálu rubin.vsb.cz 

 
Jedním z úkolů a cílů mé bakalářské práce je vytvoření výukových materiálů a 

učebních textů na výukovém portále rubin.vsb.cz (Obr. 14)  

Jedná se o portál s možností prezentace různorodých učebních textů, grafických 

doprovodných prezentací a možností testování studentů z vybrané problematiky daného 

tématu. Dále umožňuje stahování učebních materiálů či vkládání vypracovaných materiálů 

samotnými studenty či jiné další aktivity. Toto z pohledu běžného uživatele.  

 

 

Obr. 14 Výukový portál Rubin  
 
 

Ze strany admistrátora daného tématu či kurzu portal rubin.vsb.cz již poskytuje 

celou řadu nástrojů pro vkládání či editaci textu. Dále celou řadu nástrojů pro nastavení 

zobrazování či chování portálu v rámci zvoleného kurzu. Úpravy vložených souborů či 

jiných dokumentů. Mezi další možnosti tohoto portálu jsou možnosti importu či exportu 

jednotlivých souborů a dokumentů či tvorba zálohy vytvořených dat. Mezi další výhody je 
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možnost tvorby testovacích otázek ze zvoleného tématu, kde je zde celá řada možností a 

nastavení tvorby těchto testů. Možnost vyzkoušení je na samotném portále rubin.vsb.cz.  

 

Pro prohlížení a vložení jednotlivých učebních textů jsem použil formát .pdf,   

který je ideální pro možnost prohlížení bez možnosti zásahu (editace) uživatelem do 

obsahu samotného textu či prohlížené předlohy. Pro prezentace jsem použil program od 

Microsoft -  Office PowerPoint 2003 z důvodu své kompatibility.  

 

Na portále rubin.vsb.cz pod svým kurzem, který má název: „Kompresní algoritmy 

pro zpracování statického obrazu“,  jsem obsah učebních textů rozdělil do tří základních 

kapitol.  

1. Kompresní algoritmy pro zpracování statického obrazu – základní pojmy 

2. Kompresní algoritmy pro zpracování statického obrazu – kompresní 

algoritmy 

3. Kompresní algoritmy pro zpracování statického obrazu – grafické 

formáty 

 

Každá kapitola obsahuje samotný učební text + přidanou doprovodnou prezentaci 

v PowerPoint. Ukázka rozdělení kapitol na rubin.vsb.cz je patrné na přiloženém obrázku 

(Obr. 15) 
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Obr. 15 Rubin – rozdělení kapitol 
 

 

V dalším kroku jsem vytvořil sadu testovacích otázek rozdělených dle kapitol 

bakalářské práce. Rozdělených tak abych otázkami zabral každou část tématického celku. 

Forma jednotlivých otázek je různá, byly použity jak výběrové otázky tak doplňující, opět 

tak abych využil celé možnosti portálu rubin.vsb.cz.  

Jednotlivé řazení otázek do kapitol a tématických oblastí je patrné na níže 

přiloženém obrázku (Obr. 16). 
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Obr. 16 Rubin - kategorie otázek  
 

 

V posledním kroku jsem na portále rubin.vsb.cz vytvořil zadání úkolů seminární 

práce s požadavky na vypracování studenty. Zadání úkolů seminární práce a pokyny pro 

vypracování uvádím v příloze (viz. Příloha 01). 

 

Portál rubin.vsb.cz bych hodnotil jako kladný nástroj z důvodu snadné dostupnosti 

informací studentovi, ale i zpětně výsledků vyučujícímu. V dnešní době moderní 

komunikace plně souhlasím s touto či podobnou formou výuky a dostupnosti výukových 

materiálů.  
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7. Závěr 

 
Na počátku výběru tématu této bakalářské práce „Kompresní algoritmy pro 

zpracování statického obrazu“ jsem netušil, jak obrovský rozsah informací se skrývá za 

touto jedinou větou. Nevím, zda jsem se tohoto úkolu ujal, tak jak se od studenta očekává, 

ale doufám. Již teď na konci své práce mohu říci, že i přes přeplnění zadaného rozsahu 

jsem z důvodu jeho omezení zdaleka nemohl obsáhnout celé možnosti a detailnosti mého 

zvoleného tématu. Spousta kapitol v teoretické části by zvládla i několik desítek stran 

navíc, ale přesto si myslím, že ty nejpodstatnější a nejdůležitější informace byly dostatečně 

zachyceny a popsány.  

Analytická část této bakalářské práci i pro menší disproporci oproti mohutné 

teoretické části je rozsahově kratší, ale jen opticky na počet stran, jelikož sběr dat 

informací do přiložených tabulek je velice zdlouhavý a časově náročný proces. Za každou 

uloženou hodnotou v tabulce se skrývá uložení jednotlivých obrazových předloh s několika 

parametry nastavení v pěti různých krocích a to pro každou obrazovou předlohu zvlášť, pro 

pět různých grafických formátů. Pouze samotné zjištění počtu chyb v textové předloze při 

převodu pomocí OCR programů se ukázal jako velice zdlouhavý proces. Rozsahově by 

tato kapitola byla srovnatelná, vložením miniatur jednotlivých výsledných předloh, ale 

informace z těchto předloh by byly nic neříkající. Proto jsem umístil všechny výsledné 

obrazové předlohy jako přílohu na DVD.  

Mým posledním úkolem bylo vytvoření učebních textů na portále rubin.vsb.cz, 

kde podstatná část a samotný rozsah je samotné zpracování výukových materiálů, 

prezentací a testovacích otázek na téma mé bakalářské práce. 

Závěrem bych chtěl říci, že jsem rád, že jsem si zvolené téma vybral, jelikož 

informatika je mým koníčkem. Toto téma mi umožnilo nahlédnout a rozšířit si své znalosti 

v oblasti komprese statického obrazu, procesy jednotlivých kompresních algoritmů, 

grafických formátů a vhodnost jejich použití na daný typ předlohy. Ano, jedná se o 

informace, se kterými se člověk setká při úpravách fotografií či jiných obrazových předloh, 

ale s jistotou můžu říci, že tyto informace by nebyly natolik ucelené, kompletní a do takové 

hloubky, pokud bych nebyl hnán svou bakalářskou prací, čemuž jsem vděčný. 
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