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Vysvětlivky k ikonám 
 

�Cíle kapitoly 

V bodech popsáno co je obsahem dané kapitoly. 

� Doba potřebná ke studiu 

Uvedení orientačního času potřebného k prostudování látky. 

�Klí čová slova kapitoly 

Seznam hlavních pojmů, jež jsou obsahem probírané látky dané kapitoly. 

�Úvod do problematiky 

Některé kapitoly obsahují před samotným výkladem učiva souvislosti spojené 
s následující studijní látkou. 

�Výklad 
Vlastní výklad studované látky, zavedení pojmů, jejich vysvětlení. 

�Příklad 

Příklad objasňuje probírané učivo. 

�Poznámka 

Poznámky doplňující hlavní výklad studované látky. 

����Důležité 

Označení zvláště důležité pasáže, která by neměla ujít pozornosti studujícího. 

� Úkoly 

Odkaz na příklady vhodné k prohloubení znalostí dané látky. 

�Kontrolní otázky 

Prověřují, do jaké míry studující pochopil text. 

�Literatura 

Uvedení doporučené literatury. 
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1. Charakteristika zvuku – analogová oblast  

�Cíle kapitoly: 

 Po prostudování této kapitoly budete schopni: 

• vysvětlit co je to zvuk, jak vzniká a z kterých částí se skládá 

• vysvětlit co je to psychoakustika a z kterých částí je složena 

• umět popsat analogové zpracování zvuku 

• vysvětlit co je prostorový zvuk 

 

� Doba potřebná ke studiu kapitoly: 150 min 

 

�Klí čová slova kapitoly 

 Zvuk, frekvence, vlnová délka, hlasitost zvuku, intenzita zvuku, hladina 
akustického tlaku, psychoakustika, fyziologie lidského ucha, vnímání hlasitosti, vnímání 
kvality a harmonické tóny, maskování zvuku, úprava a změna zvuku, ořezávání, komprese 
akustické hladiny, frekvenční filtr, záznam zvuku, zpracování zvuku, reprodukce zvuku, 
prostorový zvuk, efekt hřebenového filtru. 

 

�Úvod do problematiky 

 Aby bylo možné uvažovat o kvalitách kompresních algoritmů a principech 
jejich činnosti, je nutné čtenáře seznámit se základními vlastnostmi zvuku. Následující 
části práce poskytují stručný přehled charakteristiky zvuku, jeho vnímání a zpracování 
v analogovém pojetí tohoto jevu. Blíže se jimi zabývají vědní obory akustika 
a elektrotechnika (zejména nauka o zpracování signálu). Tyto znalosti jsou potřebné 
k pochopení dalších kapitol. 
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�Výklad  

1.1 Zvuk jako fyzikální jev 
 Na úrovni laika můžeme o zvuku hovořit jako o vlnění prostředí, které člověk může 
potenciálně vnímat. Jestliže přirozeným prostředím člověka, které ho obklopuje, je vzduch, 
jde zejména o vibraci vzduchu. (Do úvahy přichází např. i voda – člověk pod hladinou 
vody také vnímá zvuk, ale o tom se nebudu dále zabývat. Z pohledu fyzikálních zákonitostí 
se však zvuk šíří všemi tuhými, kapalnými a plynnými látkami.) Na vnímání zvuku 
posluchačem má podíl především lidský sluch. Odborně se dá zvuk stručně popsat jako 
„mechanické zhušťování a rozřeďování šířící se nosným prostředím v podobě 
vlnění“.[cit. Infernal & Kamzi]. Teoreticky jde o podélné vlnění, tedy o vlny, které vibrují 
ve směru svého šíření. 

 Vlna, jako jednotka vlnění, je potom lokální změna tlaku vzduchu v čase, složená 
z komprese prostředí (stlačení, smrštění, zvýšení tlaku) a dekomprese prostředí 
(roztáhnutí, rozpínání, snížení tlaku). 

�Příklad: 

 Pro pochopení podélného vlnění si můžeme představit např. dlouhou pružinu 
v poklidném (nestlačeném a neroztáhnutém) stavu, kterou na jednom konci upevníme a 
druhým koncem rychle pohneme směrem k upevněnému konci a pustíme. Pružina se na 
tomto místě stlačí, přičemž tato tlaková vlna pokračuje dál. Za ní zas následuje roztáhnutí. 

1.1.1 Frekvence a vlnová délka 
 Zvuk je jev složený z různých vln. Pokud je tento jev periodický je možné 
ho rozložit na sinusové vlnění s různými kmitočty a amplitudami (Fourierova 
transformace). Je to právě sinusoida, na kterou lidské ucho reaguje jako na „čistý tón“ 
nějaké výšky. Každá sinusová zvuková vlna, tedy děj komprese a dekomprese, nastává 
s určitou pravidelností. Rychlost této oscilace se označuje jako frekvence vlnění 
(kmitočet) a značí se Hertz (Hz=1/s), tedy počet vln za sekundu. Změnu tlaku P(t) oproti 
okolnímu tlaku na daném místě v prostoru (v dalším textu považuji za látku pro šíření 
zvuku vzduch) v závislosti na čase t můžeme vyjádřit takto: P(t)=P0 sin(2πft+φ0) kde P0 je 
amplituda vlnění, f  je frekvence a φ0 je počáteční fáze. 

 Vlna se šíří v prostoru, kde je možné změřit vzdálenost mezi dvěma nejbližšími 
body a nejvyšší (resp. nejnižší) změnou tlaku. Tuto vzdálenost dvou nejbližších bodů 
vlnění, které kmitají ve fázi, označujeme jako vlnovou délku a značí se  λ. Rovnice vlnové 
délky λ=

�
� kde c je rychlost šíření zvuku ve vzduchu. Tato rychlost, při standardních 

podmínkách (20 oC) představuje 343 m/s. Je nutné poznamenat, že na rychlost zvuku, 
která se odvíjí od rychlosti částic vzduchu, nemá vliv tlak vzduchu ani frekvence vlnění. 
Vzduch jako slyšitelné zvuky pro člověka je nedisperzní látkou (šíří se bez rozptylu). 
Pro vysoké frekvence (nad 5 kHz) dochází při delší dráze zvuku k mírnému útlumu 
(vysokofrekvenční kmitání snadno ztrácí energii). 
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 Zvuk se šíří všemi směry, jestliže narazí na překážku, většina energie se odrazí 
a částečně dojde k pohlcení (šíření zvuku ve hmotě překážky, resp. přeměna akustické 
energie na energii tepelnou). Poměr odražené energie závisí na frekvenci a na vlastnosti 
povrchu. Odraz zvuku od překážky způsobuje přirozený dozvuk (lidského hlasu 
nebo hudebního nástroje). Na základě času dozvuku je možné odhadnout rozměry 
místnosti. 

1.1.2 Hlasitost zvuku 
 Každé změny tlaku vzduchu jsou v porovnání s atmosférickým tlakem zanedbatelné 
a nanejvýš samotné číslo vyjadřující změnu tlaku nevypovídá nic o „hlasitosti“ vlnění, 
což je subjektivní kritérium. Směrodatná odchylka v tlaku vzduchu, u kterého je změna 
zapříčiněna daným vlněním, se označuje jako akustický tlak  a měří se v Pascalech. Právě 
akustický tlak hraje hlavní roli při vnímání hlasitosti. 

 Testy potvrdily, že člověk vnímá zvuk až od jistého (tzv. prahového) akustického 
tlaku. Pro frekvenci 1 kHz je tento práh slyšitelnosti p0=20,4 µPa. Tato hodnota byla 
stanovena jako standart. Skutečný, tzv. absolutní práh slyšitelnosti se od něho může lišit 
(v závislosti na kmitočtu vlnění a věku posluchače) blíže se mu věnuji v podkapitole (1.2.2 
Vnímání hlasitosti). Akustický tlak s rostoucí vzdáleností od zdroje zvuku klesá nepřímo 
úměrně. 

 Intenzita zvuku je potom množství zvukové energie, která projde danou plochou 
za jednotku času (W/m2). Je možné ji vypočítat jako součin akustického tlaku a rychlosti 
částic vzduchu při šíření zvuku. Rychlost částic je logicky závislá na akustickém tlaku, 
mírný vliv na ní má dokonce i teplota (s rostoucí teplotou mírně roste i rychlost) a vlhkost 
vzduchu. Intenzita vzduchu tedy klesá od zdroje zvuku ve vzdálenosti jednoho metru 
čtverečného. Celkové množství energie ve Wattech, které daný zdroj vyzáří do okolí, 
se nazývá akustický výkon. 

 Hladina akustického tlaku (anglický termín sound pressure level, SPL) je potom 
logaritmickým vyjádřením „úrovně hluku“ zkoumaného zvuku v závislosti na prahovém 

akustickém tlaku p0 podle vztahu Lp=20 log���
��

�,  

kde p1 je akustický tlak zvuku. Měříme ho v desítkách belu (dB, decibel, správně 
se označuje dB (SPL), dB není jednotka sama o sobě, ale vždy se vztahuje na nějakou 
jinou referenční hodnotu, jako je p0 v tomto případě). Opodstatnění logaritmického výpočtu 
hlasitosti je na místě. Člověk zachytí velký rozsah akustických tlaků, proto by číselné 
vyjádření lineárními jednotkami (např. tlak p) vedlo k příliš dlouhému číselnému zápisu. 

 Podobně měříme i hladinu intenzity zvuku podle vztahu L1=10 log� �
��

�,  

kde I0=10-12W/m2 je prahová intenzita zvuku. Měříme ji v dB. 

 Pro grafické vyjádření zvuku, tedy změny tlaku vzduchu v daném místě v závislosti 
na čase, se ujalo zakreslení do grafu (vlnový diagram), ve kterém osa x představuje 
postupující čas v kladném významu, osa y vyjadřuje změnu tlaku, kde kladné hodnoty 
představují stlačení molekul vzduchu (zvýšení tlaku), záporné hodnoty pak jejich 
roztáhnutí (snížení tlaku). 

 Bližší popis subjektivního vnímání hlasitosti zvuku uvádím v následující části 
bakalářské práce (1.2.2 Vnímání hlasitosti).  
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�Kontrolní otázky: 

• Jednotkou vlnění je? 
• Jak se značí frekvence (kmitočet)? 
• Co je to akustický výkon? 
• Množství zvukové energie, která projde danou plochou za jednotku času, se 
 nazývá? 

�Výklad  

1.2 Psychoakustika 
 Zvuk má mnoho objektivních měřitelných vlastností, ty však nemusí podávat dobrý 
obraz o tom, co člověk právě zachytí sluchem. Vzduch je spojité prostředí, tedy jeho 
molekuly můžou teoreticky přenášet libovolnou směs frekvencí, každou s vlastní 
amplitudou a fází. Faktem je, že ne všechno je pro lidské ucho důležité, a proto to není 
potřebné zaznamenávat. Je například všeobecně známou skutečností, že člověk zachytí 
zvuky od 20 Hz (nižší kmitočty při dostatečné hlasitosti vnímá také v podobě vibrací těla) 
do 20 kHz (tato hranice klesá s dospíváním a stárnutím asi na 16 kHz). 

 To je jen jeden ze závěrů psychoakustiky, tedy nauky o vnímání zvuku člověkem, 
kterou si blíže popíšeme v této části práce. 

1.2.1 Fyziologie lidského ucha 
 Ucho se skládá z vnějšího, středního a vnitřního ucha. Vnější ucho má dvě části – 
boltec a zvukovod. Zvukové vlny ze zdroje zvuku jsou soustřeďovány boltcem do 
zvukovodu. Jeho nesymetrický tvar způsobuje, že zvukové vlny se šíří z různých směrů 
a jsou mírně odlišné (odraz zvuku od libovolného povrchu, zejména měkkého, 
ho pozměňuje ve fázi, amplitudě i frekvenčním spektru), což napomáhá při lokalizaci 
zdroje. Zvukové vlny pokračují zvukovodem, jednoduchým válcovitým otvorem (ten však 
mírně zesiluje zvuky v rozsahu od 3 až 12 kHz) až k bubínku. 

 Bubínek tvoří hranici mezi vnějším a středním uchem. I když se ve středním uchu 
nachází vzduch, zvuk už se šíří prostřednictvím kostiček, nazývaných kladívko, kovadlinka 
a třmínek. Ty přivádějí vibraci ve formě tlakových vln na oválné okénko. 

 Oválné okénko je vstupní bránou do vnitřního ucha, tedy zejména hlemýždě 
(cochlea), ve kterém se už vzduch nenachází, je zde nahrazen směsí tekutin (endolymfa). 
Dno hlemýždě tvoří bazální membrána, na které je uložený tzv. Cortiho orgán. Na něm 
se nacházejí vlasové buňky. Bazální membrána reaguje na chvění vnitřní tekutiny 
rozkmitáním na daném místě membrány (v závislosti na frekvenci). Na tomto místě 
dochází ke vzájemnému pohybu vlasových buněk, což způsobuje změnu jejich 
elektrického potenciálu. Chvění vnitřní tekutiny tedy přemění na elektrické impulzy, které 
zpracovává mozek. Vzniká zvukový vjem. 
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Obr. 1 Schéma lidského ucha 

1.2.2 Vnímání hlasitosti 
 V předešlé části práce (Zvuk je jev složený z různých vln. Pokud je tento jev 
periodický je možné ho rozložit na sinusové vlnění s různými kmitočty a amplitudami 
(Fourierova transformace). Je to právě sinusoida, na kterou lidské ucho reaguje jako na 
„čistý tón“ nějaké výšky. Každá sinusová zvuková vlna, tedy děj komprese a dekomprese, 
nastává s určitou pravidelností. Rychlost této oscilace se označuje jako frekvence vlnění 
(kmitočet) a značí se Hertz (Hz=1/s), tedy počet vln za sekundu. Změnu tlaku P(t) oproti 
okolnímu tlaku na daném místě v prostoru (v dalším textu považuji za látku pro šíření 
zvuku vzduch) v závislosti na čase t můžeme vyjádřit takto: P(t)=P0 sin(2πft+φ0) kde P0 je 
amplituda vlnění, f  je frekvence a φ0 je počáteční fáze. 

 Vlna se šíří v prostoru, kde je možné změřit vzdálenost mezi dvěma nejbližšími 
body a nejvyšší (resp. nejnižší) změnou tlaku. Tuto vzdálenost dvou nejbližších bodů 
vlnění, které kmitají ve fázi, označujeme jako vlnovou délku a značí se  λ. Rovnice vlnové 
délky λ=

�
� kde c je rychlost šíření zvuku ve vzduchu. Tato rychlost, při standardních 

podmínkách (20 oC) představuje 343 m/s. Je nutné poznamenat, že na rychlost zvuku, 
která se odvíjí od rychlosti částic vzduchu, nemá vliv tlak vzduchu ani frekvence vlnění. 
Vzduch jako slyšitelné zvuky pro člověka je nedisperzní látkou (šíří se bez rozptylu). 
Pro vysoké frekvence (nad 5 kHz) dochází při delší dráze zvuku k mírnému útlumu 
(vysokofrekvenční kmitání snadno ztrácí energii). 

 Zvuk se šíří všemi směry, jestliže narazí na překážku, většina energie se odrazí 
a částečně dojde k pohlcení (šíření zvuku ve hmotě překážky, resp. přeměna akustické 
energie na energii tepelnou). Poměr odražené energie závisí na frekvenci a na vlastnosti 
povrchu. Odraz zvuku od překážky způsobuje přirozený dozvuk (lidského hlasu 
nebo hudebního nástroje). Na základě času dozvuku je možné odhadnout rozměry 
místnosti. 
1.1.2 Hlasitost zvuku) jsme zavedli logaritmický způsob měření hladiny akustického tlaku 
a intenzity zvuku. Teď je na čase vysvětlit si jeho opodstatnění. Lidské ucho je velice 
citlivý orgán. Zachytí už velmi tiché zvuky a umí si také poradit i se zvuky vysoké 
hlasitosti. Poměr akustického tlaku mezi těmito druhy zvuků může být až jedna ku miliónu 
(a jestliže intenzita zvuku se v porovnání s akustickým tlakem chová kvadraticky, je 
v tomto případě poměr mezi nejtišším a nejhlasitějším bezbolestně slyšitelným zvukem až 



Kompresní algoritmy pro zpracování zvuku 
 

  6 

jedna ku biliónu). Tehdy se nám hodí zmíněný logaritmický výpočet, který dává rozsah 
120 dB (u obou případů). Takovým způsobem můžeme zachytit malými čísly velký rozsah, 
přičemž na začátku stupnice je citlivost vysoká, na vyšších číslech zase nižší. Logaritmické 
vyjádření akustické úrovně umožňuje lepší porovnání hlasitosti dvou signálů. Pokud 
vzroste hlasitost zvuku např. z 25 dB na 35 dB, člověku se tento nárůst subjektivně zdá 
porovnatelný s nárůstem ze 70 dB na 80 dB. Převládá názor, že nárůst o 10 dB je 
subjektivně vnímaný jako „zdvojnásobení hlučnosti“ (což se, samozřejmě jen těžko dá 
určit). Jestliže počítáme jako referenční akustický tlak práh slyšitelnosti, můžeme si 
vytvořit představu o jednotlivých úrovních hlasitosti prostřednictvím tabulky. 

Zdroj zvuku, událost s danou hlasitostí Lp [dB (SPL)] p [Pa] 
hranice slyšitelnosti při 2 kHz 0 0,000 020 
klidný dech 10 0,000 063 
ticho v divadle 30 0,000 632 
tlumený rozhovor 40 0,002 000 
normální pouliční hluk 50 0,006 325 
hlasitý rozhovor 60 0,020 
hluk v tunelech podzemních železnic 80 0,200 
hluk motorových vozidel 90 0,632 
maximální hluk motorky 100 2 
startující letadlo ve vzdálenosti 100 m 120 20 
hluk působící bolest 130 63 

Tab. 1 Porovnání hladiny akustického tlaku (Lp) s akustickým tlakem (p), které vytvářejí různé zdroje 
zvuku 

1.2.3 Vnímání kvality, harmonické tóny 
 Abychom vůbec mohli zvažovat kvalitu zvuku, jeho přenos či reprodukci, musíme 
se podrobněji seznámit s rozšířenými způsoby výpočtu skreslení zvuku. Věc komplikuje 
fakt, že na to, co chápeme jako „kvalitní“, neexistuje žádné skutečné objektivní měření. 
Matematický aparát můžeme použít jen jako oporu. 

 V ideálním případě má zařízení přenášené zvuk (zhruba ve formě elektrického 
proudu a napětí) lineární přenosovou funkci, která je nanejvýš časově neměnná. Míra 
zkreslení zvuku indikuje, do jaké míry se skutečná přenosová funkce liší od ideální. 
Pro začátek uvedu několik pojmů, které je potřeba objasnit. 

 Základní tón (angl. fundamental tone) je nosný tón zvuku, který při poslechu 
zvuku subjektivně vnímáme jako hlavní. Tato základní frekvence je zároveň nejnižší 
frekvencí ve zvuku, přičemž ostatní přítomné frekvence jsou jejími násobky. Frekvence 
přítomné ve zvuku, které jsou násobky základní frekvence, se nazývají alikvotní tóny 
(angl. overtone). Jestliže je tento násobek celočíselný, jde o harmonický tón. První 
harmonický tón je shodný se základním tónem, druhý harmonický (nebo první alikvotní) 
tón má dvojnásobnou frekvenci, třetí harmonický (druhý alikvotní) tón má trojnásobnou 
frekvenci atd.  

 Celkové harmonické zkreslení (angl. total harmonic distortion, THD) potom 
vyjadřuje zkreslení, které nastane nežádaným vznikem vyšších harmonických tónů.  Jedná 
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se o podíl součtu jejich energií P2, P3, …, Pn a energie základního tónu P1, tedy: THD 

= 
��
���
�

�

. 

Jestliže energie roste kvadraticky s akustickým tlakem, můžeme ji vyjádřit i průměrným 
napětím, které bylo zaznamenané, resp. použité při reprodukci uvedených frekvenčních 

složek: THD = ����������
��

. 

 Skreslení se přibližně vyjadřuje jako THD (v %), anebo po aplikování desítkového 
logaritmu v dB. Počet vyšších harmonických tónů zahrnutých do výpočtu (n) určuje 
přesnost měření. 

 Můžeme se setkat též s jednotkou THD+N, což je zkreslení včetně šumu (angl. 
noise). Počítá se jako podíl součtu energií vyšších harmonických frekvencí a šumu (tedy 
celkové energie přijatého zvuku po odfiltrování tónu, který jsme poslali na vstup) a energie 
tónu na vstupu. Všechny nežádoucí složky výstupu je možné pokládat za šum. Hovoříme o 
odstupu signálu od šumu (angl. Signal-to-noise ratio, SNR). 

  Dále se nabízí otázka, je možné odlišit zvuk kvalitní od méně kvalitního? (Stačí, 
pokud ke zvukové kartě počítače, anebo jinému zdroji připojíme nejprve malé 
reproduktory a potom kvalitnější reprodukovou soustavu. Rozdíl je jasně slyšitelný. Druhé 
řešení můžeme označit jako „kvalitní zvuk“ v porovnání s prvním. Ten zas bude 
„nekvalitní“.) Ale existuje něco jako „dokonalý zvuk“? Touto otázkou se budu zabývat 
v následující podkapitole (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Zde stačí připomenout, že 
např. na přenos hovorového slova v telefonním signálu se používá frekvenční rozsah 400 
Hz až 3 400 Hz. Možná se to zdá málo, ale lidskému sluchu to bohatě stačí na porozumění 
hovorového slova. 

1.2.4 Maskování zvuku 1.2.4 Maskování zvuku 
 V úplném tichu je člověk schopen zaznamenat i pád jehly na zem, pokud však stojí 
na hlučné ulici plné projíždějících aut, neuslyší ani zvonění svého mobilního telefonu. 
Tento jev je v psychoakustice známý jako maskování zvuku (angl. masking). Zvuk s větší 
intenzitou zhoršuje vnímání jiného přítomného zvuku s nižší intenzitou, nebo je zcela tímto 
zvukem překryt, takže tišší zvuk neslyšíme. Lidský sluch totiž zachycuje zvuk jako součet 
všech zvukových signálů (frekvencí, amplitud, fází), které dorazí na ušní bubínek, a díky 
adaptivitě na různé úrovně hlasitosti se mění na přesnost (rozlišení), s kterou je 
zachycován. 
 

����Důležité 

 Jestliže jsou ve zvuku přítomné dva signály, ve kterém jeden maskuje ten druhý, 
hovoříme o (Obr. 2 Frekvenční maskování (angl. frequency masking). Míra maskování je 
závislá na frekvenci (tóny s podobnou frekvencí jsou náchylné na jev maskování, 
přítomnost velmi odlišných frekvencí, pokud nejde o harmonické násobky, je lehko 
slyšitelná), tvaru signálu (čistý sinusový signál těžko překryje zvuk podobný šumu, zvuk 
podobný šumu snadno překryje nevýraznou sinusoidu) a samozřejmě, poměru hlasitostí 
maskovacího a maskovaného signálu. Důvodem je zřejmě stavba lidského ucha. 
Rozkmitání bazální membrány na určitém místě (v důsledku dominantní frekvenční složce 
zvuku) způsobuje i jejich chvění v blízkosti okolí. To zapříčiňuje fyziologickou detekci 
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tónů s frekvencemi podobným frekvenci dominantní, které pak mozek ignoruje 
(pokud nejsou přítomné v původním zvuku). 

 
Obr. 2 Frekvenční maskování 

 Speciálním případem jevu maskování je časové maskování (angl. tempoval 
masking). Sluch nezachytí velmi tichý zvuk znějící po hlasitém zvuku do doby nanejvýš 
50 ms. Tento jev se nazývá dopředné maskování (angl. forward masking, post-masking). 
Dokonce nezachytí ani tichý zvuk znějící těsně před hlasitým signálem, asi 10 ms, zpětné 
maskování (angl. backward masking, pre-masking). Vinu nese zmíněná adaptace sluchu na 
různé hlasitosti, zapříčiněná zřejmě chvěním bazální membrány. 

 
Obr. 3 Časové maskování 

1.2.5 Úprava a změna zvuku 
 Zvuk v takové podobě, v jaké vzniká, může posluchač málokdy zachytit 
bez změny. Samozřejmě, že pokud se nachází v blízkosti zdroje zvuku, slyší všechno 
daleko přesněji. Pokud ho dělí ale od zdroje např. velká vzdálenost anebo nějaká překážka, 
zvuk se změní. My musíme jít ještě dál, jestliže zvukové formáty pracují se zvukem 
zaznamenaným a následně reprodukovaným. Při tomto procesu nastanou některé jevy 
či procesy, kterým se nemůžeme (anebo ani nechceme) vyhnout. V následujících řádcích 
se s nimi seznámíme. 

 Ořezávání (angl. clipping): Každé záznamové zařízení má nějaké rozlišení v zápise 
změn tlaku vzduchu. Má nejnižší a nevyšší zaznamenatelnou hodnotu. Fyzikální svět 
ale nepozná omezení na maximální změnu tlaku (teoreticky může být libovolně velká). 
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Pokud tedy zařízení zpracovává údaj, který je větší než povolené maximum, nahradí 
ho maximem. Tak je sinusoida, která se svojí amplitudou vstoupí do rozlišovacího 
zařízení, přenesená přesně, zatím co trochu silnější záznam toho samého zvuku má ořezané 
špičkové hodnoty. Tedy hlasitější záznam v porovnání s tišším záznamem zvuku je 
posluchačem vnímán jako kvalitnější. 

 Komprese akustické hladiny (angl. audio level compression): Pokud je rozdíl 
mezi tichou a velmi hlasitou pasáží v záznamu příliš velký, přichází na řadu komprese. 
Zaznamenaný akustický tlak je zpracovaný logaritmickou přenosovou funkcí. Důsledkem 
je zmenšení rozdílu mezi zvuky s nízkou amplitudou a zvuky s amplitudou vysokou. 
Jestliže tedy záznam zabírá menší dynamický rozsah, je možné ho celý zesílit (zhlasit). 
Důsledkem je pak zvýšení akustického tlaku záznamu při zachování jeho maximální 
amplitudy. Zesílením tišších pasáží vzniká dojem, že nástroj anebo řečník, na jehož 
záznam byla aplikována komprese, se nachází blíže posluchači. 
 Frekvenční filtr : Zvuk na vstupu tohoto filtru je jakoby izolovaný na jednotlivé 
frekvenční složky, přičemž se na jejich intenzitě aplikuje přenosová funkce závislá 
na frekvenci. Jde o tzv. předzpracování hodnot intenzit jednotlivých frekvenčních složek 
vstupu a frekvenční charakteristiky filtru. Mezi nejrozšířenější filtry patří: 

- Horní propusť (angl. hi-pass filter): frekvenční složky vyšší než zvolená  frekvence 
propouští bez změny, nižší pak utlumuje. Od určité nižší frekvence už zvuky 
nepropouští vůbec. 

- Dolní propusť (angl. lo-pass filter): funguje podobně, ale propouští jen nízké 
 frekvence. 

- Pásmová propusť (angl. band-pass filter): propouští jen frekvenční složky 
 v daném rozhraní. Složky frekvenčního spektra mimo toto pásmo utlumuje, 
 v ideálním případě nepropouští vůbec. 

- Pásmový uzávěr (angl. band-stop filter): frekvenční charakteristika tohoto 
 filtru je opakem pásmové propusti. Nepropouští frekvence v daném  rozsahu. 

 Frekvenční filtry jsou silným nástrojem. Je možné s nimi např. zesílit v nahrávce 
basové nebo výškové spektrum, které je např. pro horší druh mikrofonu nebo podmínky 
místnosti v původním zvuku utlumené. Je možné je použít také na odfiltrování šumu, 
sykavek (např. kompresí akustické hladiny určitého frekvenčního spektra) atd. Filtry 
se dají vytvořit na úrovni elektroniky (díky různým frekvenčním a fázovým 
charakteristikám součástek) nebo digitálně (blíže popisuji v podkapitole 2.1 Digitalizace).  
 

�Kontrolní otázky: 

• Vnímá člověk nižší kmitočty při dostatečné hlasitosti, jak?  
• V jaké části sluchového orgánu vzniká zvukový vjem? 
• Co je to základní tón? 
• Co vyjadřuje zkratka SNR? 
• Popište princip maskování zvuku, a jaké znáte případy maskování? 
• Jak se nazývá jev, kdy hlasitější záznam v porovnání s tišším záznamem zvuku je  
 posluchačem vnímán jako kvalitnější? 
• Kdy použijeme kompresi akustické hladiny? 
• Co to je tzv. dolní propusť? 
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1.3 Analogové zpracování zvuku 

�Úvod do problematiky 

 O zvuku je možné říci hodně, ale pokud s ním budeme chtít pracovat, musíme 
myslet na jeho záznam a reprodukci. V této části bakalářské práce zmíním aspekty, 
které vstupují do hry při analogovém zpracování zvuku. 

�Výklad  

1.3.1 Záznam zvuku 
 Pro záznam zvuku se používají mikrofony . Jejich úlohou je, laicky řečeno, 
přeměnit akustickou energii na energii elektrickou. Přesněji řečeno mění svůj elektrický 
odpor (a tím i velikost napětí a elektrického proudu, které jimi protékají) na základě 
aktuální změny tlaku vzduchu. Liší se v konstrukci a dalších vlastnostech. 

 Záznam zvuku se v ideálním případě vykonává v nahrávacím studiu, které je 
odhlučněné od vnějšího okolí a má požadované vlastnosti (velikost místnosti, odrazivost 
od povrchu stěn atd.). Je důležité vyvarovat se tzv. „pukání“ ve zvukovém záznamu 
(angl. popping), které vzniká při vyslovování hlásek „p“ a „b“, resp. sykotu (angl. essing) 
při hláskách „s“, „š“. Je to způsobeno rychlým pohybem vzduchu, který mikrofon 
zaznamená jako zvuk (velmi hluboký). Podobné problémy způsobuje i vítr. Řešením je 
vrstva molitanu, v lepším případě nylonová či kovová síťka, která brání pohybu vzduchu. 

1.3.2 Zpracování zvuku 
 Zvuk se po záznamu dále zpracovává. V první řadě se na něm aplikuje ořezávání 
(tedy omezení rozsahu signálu, což ale neznamená, že k samotnému ořezání dojde), 
aby se při vysokém signálu nepoškodila elektronika a zachovaly se korektní výsledky. 
Hned poté se odstraní kmitočty vyšší než 20-22 kHz a nižší než 20 Hz (lidské ucho 
je už stejně není schopné nezachytit). Ze záznamu se odfiltruje i frekvence napájení 
(50 Hz), která se vněm často vyskytuje z důvodu výkyvů v elektrickém napětí přístrojů. 

 Nahrávací studia se snaží o relativně vyrovnaný průběh hlasitosti i za cenu 
částečného potlačení kvality dynamiky nahrávky. Aby mohli na nahrávku úspěšně 
aplikovat kompresi akustické hladiny, je zapotřebí zabezpečit její nezkreslenou 
(neořezanou) dynamiku. Tzn. je potřeba sledovat její hlasitost po celou dobu záznamu. 
Nato slouží různá zařízení měřící úroveň signálu zvuku. Pokud se to vykoná v přesném 
intervalu (časovém „okně“), jde o měření aktuální průměrné hlasitosti. Příkladem jsou 
britsko-americké VU metry (volume unit) – jsou nastaveny na 300 ms. V případě krátkého 
času náběhu zařízení, jde o měření špičky, např. britské PPM (peak programme meter) 
reagují v čase 10 ms. Kratší intervaly nejsou potřebné, harmonické zkreslení, které by 
příčinou ořezání vzniklo, trvá příliš krátce, aby ho lidský sluch zaznamenal. 
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1.3.3 Reprodukce zvuku 
 Na reprodukci zvuku se využívají dvě hlavní metody. První metodou jsou 
sluchátka. Reproduktory sluchátek jsou jen nepatrně vzdálené od ušního bubínku, 
proto může být jejich výkon tak malý. To umožňuje zmenšit jejich rozměr a dát jim 
kvalitní vlastnosti za mnohem nižší cenu, v porovnání se samotnými reproduktory. Pokud 
jsou uzavřené, působí jako hluková bariéra, filtrované zvuky přicházejí z vnějšího okolí. 
Jde tedy o asi nejkvalitnější umělý poslech, kterého je možné současnou technikou 
dosáhnout. Nevýhodou je rychlá únava uší (sluchová i zdravotní) po delším čase poslechu 
z důvodu zastavení cirkulace vzduchu ve zvukovodu. Otevřená sluchátka tento problém 
do značné míry řeší, ale za cenu vyšší propustnosti hluku z vnějšího okolí. 

 Nejrozšířenějším způsobem reprodukce zvuku jsou samotné reproduktory. Každý je 
svým způsobem specifický. Konstrukce membrány reproduktoru způsobuje, že některé 
frekvence dokáže reprodukovat velmi dobře, některé méně anebo vůbec. Např. velmi malý 
reproduktor může mít vysoký výkon, ale fyzická konstrukce mu brání dosáhnout vysoké 
amplitudy (a tedy i akustický tlak) na to, aby v nízkých frekvencích překročil práh 
slyšitelnosti. Velmi velkému reproduktoru zase setrvačnost membrány brání měnit svoji 
polohu podle signálu příliš rychle (případ vysokých kmitočtů). Při nízkých frekvencích 
naopak dokáže „nahradit“ nízké frekvence akustickou iluzí – chybějící základní tón mimo 
spektrum reproduktoru napodobuje přítomností jeho harmonických násobků. 

 Z důvodu rozdílnosti velikostí reproduktorů se tedy často instalují ve větším 
množství (2-4) a většinou blízko sebe, aby se zabránilo efektu hřebenového 
filtru (viz Doteď jsme se bavili o zvuku jako o jevu, který je v závislosti na čase a místě 
jedinečný. Je to pravda. Člověk má ale dva sluchové orgány, proto slyšíme oba vjemy 
zaráz. Jejich porovnáním mozek zjišťuje, z jakého směru zvuk přichází.  

 Prvním aspektem pomáhajícím lokalizovat zvuk je rozdíl v hlasitosti mezi vjemem 
zachyceným oběma sluchovými orgány. Tento aspekt je pak sám osobě nedostatečným 
ukazatelem umístění zdroje, proto se kombinuje s ostatními aspekty. 

 Další indicií pro lidský mozek je časové zpoždění zvuků. Pokud zvuk vznikl 
vpravo od posluchače, dorazí nejdříve do pravého ucha. Do levého (vzdálenost cca 15 cm 
vzdušnou čárou, ve skutečnosti musí urazit vzdálenost 23 cm kolem hlavy) dorazí 
o 0,68 ms později. Jestliže se zdroj nachází přímo před (za) posluchačem, nedochází ke 
zpoždění. Omezení lidského sluchu způsobuje, že pokud dorazí do uší nejdřív zvuk 
z jednoho směru a potom druhý zvuk (z jiného zdroje, anebo jen např. ozvěny původního) 
ze směru jiného, a všechno se odehrává za čas kratší než 15 ms, pak jsou posluchačem 
vnímány jako jednolitý celek přicházející z prvního směru zvuku, bez ohledu na intenzitu 
druhého (a dalších) zvuků, která může být vyšší jako v případě prvního zvuku 
(tzv. Haasův efekt). Časový odstup musí být větší jak 2-10 ms, jinak sluch zachytí jako 
zdroj zvuku bod na spojnici obou zdrojů zvuků. Všeobecně je člověk citlivější na čas 
zachycení vyšších frekvencí, při nízkých kmitočtech vnímá čas určitým fyziologickým 
zpožděním. Jinými slovy, člověk vykazuje větší časovou toleranci při nízkých tónech. 

 Třetím aspektem je fázový posun. Kvůli časovému zpoždění je libovolně 
konstantně znějící tón vnímaný oběma sluchovými orgány vnímán korektně, aktuální fáze 
zvuku je pak odlišná. Jestliže za normálních okolností obě uši slyší zvuk z daného zdroje 
(jen zpožděně nebo s fázovým posunutím), je mozek na základě zmíněných odchylek 
schopný velmi přesně lokalizovat zdroj zvuku. Týká se tzv. hřebenového filtru, o kterém se 
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budeme bavit v následující podkapitole. Důsledkem špatné lokalizace hlubokých 
a vysokých tónů (nad 2 kHz) je zas fázový rozdíl moc velký, proto ho lidský sluch ignoruje 
(rozdíl hlasitosti). 

 Pokud nastane změna vzájemné polohy posluchače a zdroje zvuku, dochází 
k frekvenčnímu posunu. Nakonec, díky změně frekvenční charakteristiky  (zapříčiněné 
zřejmě ušními boltci, ale i tvarem hlavy) je mozek schopný odlišit od sebe zvuky 
přicházející zpředu anebo ze zadu, shora či zdola.  

 Všechny tyto aspekty se dají odborně vyjádřit ve tvaru „přenosové funkce 
související s hlavou“ (head related transfer function, HRTF ). Vědci z různých oblastí 
neustále pracují na jejím upřesnění a zdokonalování. 
1.4.1 ). A tak se např. pro stereofonní poslech nepoužívají dva reproduktory (levý a pravý), 
ale rovnou dvě soustavy reproduktorů. Využití není jen v posílení akustického výkonu 
(potřebné např. při výstupu kapel naživo), ale zejména v rozdělení frekvenčního spektra. 
Každý reproduktor v soustavě zpracovává tu část, ve které má nejmenší zkreslení. Součástí 
reprodukované soustavy je tedy i elektronika, která filtruje, rozděluje a upravuje signál 
(frekvenční výhybka, angl. crossover). Nastavená je výrobcem tak, aby výsledný zvuk byl 
nejvěrnější, podobnější originálu, při co nejširším spektru (běžně uváděné jako např. 
„odstup ±3 dB v rozsahu 45 Hz – 19 kHz“). O kvalitě reprodukce tak rozhodují všechny 
komponenty reprodukované soustavy, přičemž výsledek závisí na nejslabším článku. 
Kromě reproduktorů s celým frekvenčním rozsahem (celo-rozsahové, full-range) existují 
i basové (woofer, ještě silnější basy se nazývá subwoofer), středo-pásmové (mid-range) 
a výškové (tweeter) reproduktory. Poslech na těchto soustavách může znít subjektivně 
dobře, z objektivního hlediska je pak velmi zkreslený. 

 Vzhledem na popsaný proces záznamu, zpracování a reprodukci zvuku může čtenář 
vidět, že zvuková kvalita je v každém tomto procesu velmi těžko dosažitelná, často 
dokonce nežádaná. Zvuk, který není kvalitní, ale projde několika úpravami zkušených 
zvukařů, zní v konečném důsledku někdy „lépe“ než originál. 
 

�Kontrolní otázky: 

• Jakou funkci vykonává mikrofon? 
• Jaké opatření se používá pro odstranění tzv. pukání a sykotu, při záznamu zvuku? 

 
 
 
 



Kompresní algoritmy pro zpracování zvuku 
 

  13 

�Výklad  

1.4 Prostorový zvuk 
 Doteď jsme se bavili o zvuku jako o jevu, který je v závislosti na čase a místě 
jedinečný. Je to pravda. Člověk má ale dva sluchové orgány, proto slyšíme oba vjemy 
zaráz. Jejich porovnáním mozek zjišťuje, z jakého směru zvuk přichází.  

 Prvním aspektem pomáhajícím lokalizovat zvuk je rozdíl v hlasitosti mezi vjemem 
zachyceným oběma sluchovými orgány. Tento aspekt je pak sám osobě nedostatečným 
ukazatelem umístění zdroje, proto se kombinuje s ostatními aspekty. 

 Další indicií pro lidský mozek je časové zpoždění zvuků. Pokud zvuk vznikl 
vpravo od posluchače, dorazí nejdříve do pravého ucha. Do levého (vzdálenost cca 15 cm 
vzdušnou čárou, ve skutečnosti musí urazit vzdálenost 23 cm kolem hlavy) dorazí 
o 0,68 ms později. Jestliže se zdroj nachází přímo před (za) posluchačem, nedochází ke 
zpoždění. Omezení lidského sluchu způsobuje, že pokud dorazí do uší nejdřív zvuk 
z jednoho směru a potom druhý zvuk (z jiného zdroje, anebo jen např. ozvěny původního) 
ze směru jiného, a všechno se odehrává za čas kratší než 15 ms, pak jsou posluchačem 
vnímány jako jednolitý celek přicházející z prvního směru zvuku, bez ohledu na intenzitu 
druhého (a dalších) zvuků, která může být vyšší jako v případě prvního zvuku 
(tzv. Haasův efekt). Časový odstup musí být větší jak 2-10 ms, jinak sluch zachytí jako 
zdroj zvuku bod na spojnici obou zdrojů zvuků. Všeobecně je člověk citlivější na čas 
zachycení vyšších frekvencí, při nízkých kmitočtech vnímá čas určitým fyziologickým 
zpožděním. Jinými slovy, člověk vykazuje větší časovou toleranci při nízkých tónech. 

 Třetím aspektem je fázový posun. Kvůli časovému zpoždění je libovolně 
konstantně znějící tón vnímaný oběma sluchovými orgány vnímán korektně, aktuální fáze 
zvuku je pak odlišná. Jestliže za normálních okolností obě uši slyší zvuk z daného zdroje 
(jen zpožděně nebo s fázovým posunutím), je mozek na základě zmíněných odchylek 
schopný velmi přesně lokalizovat zdroj zvuku. Týká se tzv. hřebenového filtru, o kterém se 
budeme bavit v následující podkapitole. Důsledkem špatné lokalizace hlubokých 
a vysokých tónů (nad 2 kHz) je zas fázový rozdíl moc velký, proto ho lidský sluch ignoruje 
(rozdíl hlasitosti). 

 Pokud nastane změna vzájemné polohy posluchače a zdroje zvuku, dochází 
k frekvenčnímu posunu. Nakonec, díky změně frekvenční charakteristiky  (zapříčiněné 
zřejmě ušními boltci, ale i tvarem hlavy) je mozek schopný odlišit od sebe zvuky 
přicházející zpředu anebo ze zadu, shora či zdola.  

 Všechny tyto aspekty se dají odborně vyjádřit ve tvaru „přenosové funkce 
související s hlavou“ (head related transfer function, HRTF ). Vědci z různých oblastí 
neustále pracují na jejím upřesnění a zdokonalování. 

1.4.1 Efekt hřebenového filtru 
 Při zvukové nahrávce se ve většině případů neví, jakým způsobem bude posluchač 
zvuk reprodukovat. Může použít pár vysoko kvalitních reproduktorů, malé reproduktory 
se slabou reprodukcí bas, sluchátka,… Anebo může mít k dispozici jen monofonickou 
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reprodukci (např. tranzistorové rádio), případně je vzájemná vzdálenost reproduktorů 
v porovnání se vzdáleností od posluchače tak malá, že společně zní téměř jako jeden 
reproduktor. 

 V posledních dvou případech vzniká problém. Jestliže chceme zaznamenat zvuk 
na dvou místech, vznikají dva různé záznamy. Reprodukovaný je pak jejich součet. 
Vzhledem k fázovému posunu nahrávek může dojít k jevu nazývanému efekt 
hřebenového filtru. Představme si, že zvuk je v jedné linii s oběma mikrofony, na který je 
zaznamenávaný. Tyto jsou od sebe vzdálené ve vzdálenosti 1 m. Tóny s vlnovou délkou 
1 m (343 Hz) budou pak reprodukované dvojnásobně vyšším signálem (součet vlnění 
ve fázi). Tóny s vlnovou délkou 2 m pak nebude možné vůbec slyšet (střetnou se v opačné 
fázi – dojde k vynulování). Důsledkem je silné zkreslení frekvenční charakteristiky 
zaznamenaných zvuků. Podle možností je vhodné vyvarovat se tomuto problému už při 
nahrávání. 
 

�Kontrolní otázky:  

• Co je důsledkem vzniku hřebenového filtru? 
• Jaké jsou tři základní aspekty prostorového zvuku? 
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2 Charakteristika zvuku – digitální oblast 

�Cíle kapitoly: 

 Po prostudování této kapitoly budete schopni: 

• vysvětlit pojmy zvukový formát, identifikační značka, kompresní poměr, datový 
 tok, konstantní a variabilní datový tok 

• umět popsat princip digitalizace 

• vysvětlit co je to vzorkování, kvantování a kódování zvukového signálu 

� Doba potřebná ke studiu: 90 min 

�Klí čová slova kapitoly: 

 Zvukový formát, kontejner, identifikační značka, kompresní poměr, datový tok, 
konstantní a variabilní datový tok, analogově-digitální převodník, pulzně kódová 
modulace, vzorkování, aliasing, kvantování, bitová hloubka vzorku, kódování, komparátor. 

�Úvod do problematiky  

 V předešlé kapitole (2) jsme si představili zvuk v jeho přirozeném, spojitém 
prostředí. Je to forma, ve které ho můžeme slyšet, zaznamenávat, reprodukovat a dokonce i 
uchovávat. 

 Je několik analogových způsobů archivace zvuku. Například gramofonová LP 
deska anebo magnetická páska. Tím, že jsou analogové, dokážou v ideálním případě ze 
svojí podstaty zachytit obvyklou informaci jako celek. Tzn. bez nutné ztráty dynamiky, 
frekvenčního spektra atd. To vše je jen teorie. 

 V praxi se střetáváme s omezením na technologické úrovni. Použitá elektronika, 
která upravuje signál, aby byl vhodný na záznam, má svoji frekvenční charakteristiku, 
harmonické zkreslení, odstup signálu od šumu, nelineární útlum signálu, … Důsledkem je, 
že pokud se snažíme o „dokonalý“ přenos, vždy vznikají chyby, zkreslení. Každé 
vícenásobné zpracování (např. mixáž zvuků ve studiu) zkreslení jen zvyšuje, odchylka 
od originálu se „hromadí“, je stále víc slyšitelná. Přirozenou snahou je tedy používat 
kvalitnější zařízení, aby bylo zkreslení minimální. To pak znamená předražení celkového 
řešení. 

 Druhým nepřítelem je šum, který vzniká na (analogových) záznamových médiích 
nejen používáním, ale i samovolně, časem. Znovu platí, čím kvalitnější (a dražší) zařízení, 
tím jsou starosti se šumem menší, ale v globále se mu vyhnout nedá. 

 Hledané řešení musí uchovávat údaje o zvuku bez změny, tedy zvuk musí být 
přesně popsatelný, nesmí být jen „jevem“. Zařízení, které s ním pracují, musí mít 
„kontrolovatelnou“ kvalitu, kterou je možné při jejich návrhu jednoduše podle potřeby 
zvyšovat, bez nutnosti podražení řešení. Práce s ním by měla být jednoduchá, téměř 
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bezplatná, bez využití dalších a dalších obvodů. Řešení musí být univerzální, číslicové 
a digitální. 

V části 2.1 Digitalizace zvuku rozebírám způsoby, kterými převádíme analogový 
zvuk na digitální, naznačím problémy a technologické aspekty digitalizace zvuku. 

����Důležité 

2.0.1 Definice pojmů 
 V současné době se uživatel při práci se zvukovými formáty může setkat s několika 
termíny, které mu nemusí být jasné. Některé, zmíněné též v této práci si zaslouží 
podrobnější výklad. 
 Nejčastěji používaným zvukovým formátem v nekomprimované pulzně kódové 
modulaci je WAV (angl. Waveform audio format). Tento formát se běžně používá 
k ukládání hudby na CD – počet bitů na vzorek 8-16, vzorkovací frekvence 44,1 kHz 
(soubory s koncovkou .wav). 
 Zvukový formát (dále jen formát) budeme rozumět tok (sekvenci) dat anebo 
specifikaci, na základě které tyto data vznikají, přičemž původ těchto dat bude ve výstupu 
kompresního algoritmu. 

�Poznámka: Tedy pojem „formát“ vystihuje i samotný kompresní algoritmus 

 v kontextu toku dat, které přijímá jako vstup, anebo vytváří jako výstup,  anebo 
v kontextu vlastností tohoto toku dat. 

 Vzpomínané data jsou pak zřídka kdy uložené jako sekvence čísel, nejprve jsou 
součástí kontejneru, což je soubor počítačového systému (respektive jeho specifikace), 
jehož úlohou je poskytnout možnost operování nad původním „syrovým“ tokem dat 
zvukového formátu. Kontejner je obvykle navrhnutý přímo pro potřeby daného formátu. 
Kontejner může obsahovat (obvykle obsahuje) více toků dat, které po částech 
(tzv. paketech) smíchává (angl. mux) dohromady, aby byly uložené synchronně 
(např. zvuk a obraz uložený v kontejneru AVI, které jsou nezávislými toky dat, 
a přece musí být zabezpečená jejich synchronizace). 

 Součástí zvukových souborů (zřejmě jak jsou používané na archivaci nebo přenos 
hudby) bývá i identifika ční značka (angl. ID tag). Umisťuje se zpravidla na začátek nebo 
konec souboru. Jeho úlohou je v první řadě zprostředkovat bližší údaje o zvukovém 
záznamu – číslo skladby, album, autora, žánr, …, aby ulehčil archivaci, vyhledávání 
a získávání informací o nahrávce. Mezi nejrozšířenější identifikační značky patří: 

- ID3 (ID3 tag). Jeho první verzí (ID3v1) vytvořil roku 1996 programátor Eric 
Kemp. Měla umožnit zaznamenávat jednoduché informace o skladbě v souboru 
typu .mp3. Jednotlivé pole měli omezenou velikost a celková velikost bloku 
identifikační značky je 128 bajtů. O značné rozšíření tohoto „standardu“ se postaral 
Martin Nilsson s dalšími lidmi z internetové komunity, kteří definovali konvenci 
ID3v2. Jde o samotný kontejner umístěný v souboru .mp3. Pro svoji striktní 
strukturu nemůže být uložená ve standardních kontejnerech (Ogg, WMA, …), 
jestliže byla od začátku navrhována jako součást formátu MP3. 
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- Vorbis coment. Vyvinutá organizací Xiph.org Foundation pro formát Vorbis, dříve 
používaný i pro ostatní formáty z jejich dílny (FLAC, Speex). Umožňuje volné 
používání textových položek (dvojic “identifikátor=hodnota“), přičemž definuje 
jen konvenci jejich zápisu, ne jejich vnitřní strukturu a reprezentaci. Spoléhá se 
tedy na zahrnutí do kontejneru (značí se Ogg). Dovoluje vícenásobné použití 
daného identifikátoru (např. při dvou zpěvácích, skladatelích, atd.). 

- APEv2. Vzniklo jako rozšíření původní identifikační značky formátu Monkey's 
Audio programátorem Frankem Klemmem, který ji navrhnul pro svůj formát 
Musepack. Má striktnější strukturu jako Vorbis coment, umožňuje skladovat více 
hodnot pro jeden identifikátor, binární údaje, texty k písním, atd. Kromě Monkey's 
Audio ji používají formáty Musepack, OptimFROG a WavPack. 

 Rychlost toku dat, na základě kterého je možné rekonstruovat daný časový úsek 
zvuku, budeme označovat datový tok (angl. bitrate, bitová přenosová rychlost) a počítat 
v tisících bitů potřebných na rekonstrukci jedné sekundy zvukového záznamu (jednotka 
kbps - z angl. kilobits per second). 

 Především ztrátové kompresní algoritmy jsou obyčejně navrhnuty s úmyslem 
dosáhnout jistého datového toku, který vyplývá z jejich návrhu a určení. Pokud datový tok 
potřebný na zápis jednoho rámce je konstantní, resp. je možné ho vybrat 
z diskrétní množiny hodnot, říkámeme, že formát obsahuje (resp. má, umožňuje) 
konstantní datový tok (angl. constant bitrate) a značí se zkratkou CBR. Jestliže 
algoritmus umožňuje libovolný datový tok, budeme hovořit o variabilním datovém toku 
(angl. variable bitrate, VBR). Úloha VBR je jasná. Při CBR musí kompresní algoritmus 
vyprodukovat pro jednoduché a tiché pasáže kódovaného zvuku stejné množství dat jako 
pro náročné, frekvenčně nebo informačně bohaté signály. S VBR může jednotlivým 
rámcům přidělit takový datový tok, který je potřebný na zachování dané „kvality“, zejména 
vyjádřené odstupem maskovacího signálu od šumu, signálu od maskovacího signálu, 
přesností kvantování atd. 
 Mnohé zvukové formáty (např WMA) jsou schopné zaručit průměrný datový tok 
(angl. average bitrate, ABR) vzhledem na celý kódovaný záznam navzdory proměnlivosti 
aktuálního datového toku v dané části záznamu. 

 Kompresní poměr  je podíl velikosti původních dat ku velikosti komprimovaných 
dat. Mějme příklad. Při kompresi 20 MB souboru do 2 MB je poměr 20/2 = 10 (tj. 10 : 1, 
desetkrát zmenšeno). Kompresní poměr je ovlivněn volbou kompresního algoritmu i typem 
komprimovaných dat. Úspora místa je vyjádřena jako 1 minus obrácený poměr, v našem 
příkladě 1-2/20 = 0,9 (tj. 90% úspora). Nekomprimované skladby na Audio CD, které mají 
datový tok přibližně 1,35 Mb/s, zatímco komprimované zvukové soubory (např. všeobecně 
známý formát MP3) má typicky 128 Kb/s. Kompresní poměr je tedy asi 11 a úspora 
datového toku přibližně 90 %. Jedná se pochopitelně o ztrátovou kompresi, pro 
bezeztrátovou kompresi jsou (pro stejný typ dat) typické poměry do 2 : 1. V případě 
bezeztrátové komprimace nelze dosáhnout vyšší komprese, než je míra entropie 
komprimovaných dat. 
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�Kontrolní otázky: 

• Uveďte nejčastěji používaný zvukový formát v nekomprimované pulzně  kódové 
 modulaci. 

• Vysvětlete pojmy: zvukový formát, kontejner, identifikační značka, konstantní a 
 variabilní datový tok.  

• Vysvětlete pojem kompresní poměr, a jak se vypočítá. 
�Výklad 
2.1 Digitalizace 
 Převod analogového zvuku na digitální a zpět je v podstatě to nejcitlivější místo při 
digitálním zpracování zvuku. Pokud změníme analogový zvuk na digitální hned 
„na začátku“, pak už pracujeme s diskrétními údaji, číslicemi. Všechno ostatní už je jen 
jednoduchá aritmetika, kterou můžeme zvuk dříve či později libovolně upravit, archivovat 
apod. Potom, někde na konci procesu, můžeme změnit zvuk digitální zpět na analogový 
bez toho, aniž bychom doteď museli bojovat s problémy zmíněnými v úvodu kapitoly 3. 

 Základem digitalizace je tedy analogově-digitální převodník (označuje se též 
A/D prevodník, angl. A/D converter, ADC), který převádí analogový signál do digitální 
podoby. Na reprodukci je zase potřebný digitálně-analogový (D/A) převodník (DAC) 
s opačným efektem. 

 A/D převodník vzorkuje analogový signál do číslicové podoby. Jinými slovy 
v diskrétních časových intervalech (jakoby pulzech) měří úroveň analogového signálu 
(zřejmě napětí, které vzniká změnou odporu mikrofonu při změně tlaku vzduchu v jeho 
okolí) a s danou přesností zaznamenává, kvantuje její hodnotu (tedy zaokrouhluje spojitý 
signál na diskrétní číslo). Zdánlivě jde o modulaci původního signálu signálem 
s pravidelnou pulzní charakteristikou, z čehož pochází i označení výsledného číselného 
zápisu takto získaného zvuku – PCM (angl. pulse-code Modulation), tedy pulzně kódová 
modulace který poprvé popsal britský vědec A. H. Reeves v roce 1937. 

 D/A převodníky fungují na opačném principu jako A/D převodníky. Jenomže 
jádrem naší práce jsou digitální formáty, nebudeme se jim blíže věnovat. 
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Obr. 4 Graf metody PCM (Pulse Code Modulation) 

2.1.1 Vzorkování 
 Vzorkování se opírá o práci dvou vědců z amerického Bell Laboratories. Harry 
Nyquist nejprve ukázal, že při použití zvolené vzorkovací frekvenci budou v signálu 
zaznamenané všechny kmitočty menší než poloviční hodnota vzorkovací frekvence 
(tzv. Nyquistova frekvence). Vzorkovací frekvenci je nutné volit s ohledem na šířku 
frekvenčního pásma původního analogového signálu. Shannonův teorém říká, že přesná 
rekonstrukce spojitého, frekvenčně omezeného signálu z jeho vzorků je možná tehdy, 
pokud byl vzorkován frekvencí alespoň dvakrát vyšší, než je maximální frekvence 
rekonstruovaného signálu. V praxi se tedy vzorkovací frekvence volí alespoň dvakrát větší, 
než je maximální požadovaná přenášená frekvence (Obr. 5 Vyšší frekvence vzorkování 
umožňují věrněji rekonstruovat původní signál). Jelikož nejvyšší zvuková frekvence, 
kterou je zdravé ucho schopno zachytit, je okolo 20 kHz, musí být vzorkovací frekvence 
alespoň 40 kHz. 

 
Obr. 5 Vyšší frekvence vzorkování umožňují věrněji rekonstruovat původní signál 
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V případě použití nižší vzorkovací frekvence může dojít jak praví Shannonův - Kotělnikův 
teorém, k úplnému a nenávratnému zkreslení signálu díky jevu nazývajícímu se aliasing 
(Obr. 6 Znehodnocení signálu při vzorkování s příliš nízkou frekvencí). Při aliasingu 
dochází k překrytí frekvenčních spekter vzorkovaného signálu a tedy ke ztrátě informace. 
Slovo aliasing znamenající v češtině falšování přesně vystihuje jev, ke kterému dojde při 
nedodržení podmínky Shannonova teorému. Původní frekvence spojité informace je totiž 
vzorkováním zcela zfalšována. Aliasingu se dá zabránit jedině takzvaným antialiasing 
filtrem (viz 1.2.5 Úprava a změna zvuku). Tento filtr je zařazený před převodníkem, tudíž 
nedovolí frekvencím vyšším než je Nyquistova frekvence vstoupit do převodníku. 

 
Obr. 6 Znehodnocení signálu při vzorkování s příliš nízkou frekvencí 

2.1.2 Kvantování 
Samotné změření aktuální úrovně signálu (tedy získání vzorků v daném časovém 

okamžiku, vyjádření jejich kvantity) se musí vykonat s určitou přesností, jestliže chceme 
získat její číselný zápis, abychom tak dostali zvuk z analogového (spojitého) prostředí 
do digitálního. Současné digitální systémy jsou binární, proto je potřebné zaznamenat údaj 
v binárním čísle dané délky. Tato délka se nazývá bitová hloubka vzorků. První zvukové 
systémy měli rozlišení 8 bitů (tedy zaznamenaná úroveň byla vyjádřena celými čísly 
v rozsahu -128 a 127, dohromady 256 = 28 úrovní). Současné systémy používají 16 bitů 
(65 536 úrovní), lepší 24 bitů (16 miliónů úrovní) a profesionální dokonce 32 bitů 
(4 miliardy úrovní). Obecně je možné tyto úrovně chápat jako rovnoměrné dělení intervalu 
<-1;1>, vyjadřujícího hraniční hodnoty signálu podporované zařazením (úplný rozsah, 
angl. full scale). 
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 Obr. 7 Vyjádření kvantizačních hladin binárním kódem 

V této fázi dochází ke snížení počtů stavů, které může nabývat původní analogový 
signál z nekonečného množství na přesně definovaný počet. Děje se tak při přiřazování 
vzorků signálu ke kvantizačním hladinám, které jdou vyjádřit binárním kódem. Počet 
kvantizačních hladin je daný výsledným počtem bitů v kódovém slově vztahem 2n (čteno 
n nad dvěma), kde n je počet bitů kódového slova.  

 

 
Obr. 8 Kvantování v amplitudě 

 
 K přiřazení dochází v rozhodovacích úrovních, které se nacházejí mezi 
jednotlivými kvantizačními hladinami. Přesáhne-li vzorek rozhodovací hladinu, je přiřazen 
k vyšší kvantizační hladině, nedosáhne-li rozhodovací hladiny, je přiřazen k nižší 
kvantizační hladině (viz Obr. 9 a) kvantování vzorků signálu, b) interval kvantizační 
úrovně). 
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Obr. 9 a) kvantování vzorků signálu, b) interval kvantizační úrovně 

 
 Počet kvantovacích úrovní udává odstup od šumu, který vznikl kvantováním. 
Velikost šumu je zvykem vyjadřovat jako poměrné číslo v decibelech, a sice jako poměr 
užitečného signálu ku šumu. Protože číslo ve jmenovateli zlomku - kvantizační chyba, je u 
všech lineárních převodníků stejná (interval +1/2 až -1/2 kvantizační úrovně, viz Obr. 9 a) 
kvantování vzorků signálu, b) interval kvantizační úrovně), závisí velikost kvantizačního 
šumu jen na čitateli zlomku, tedy na velikosti užitečného signálu, což je maximální počet 
kvantizačních úrovní daného převodníku. Poměr signál ku šumu se označuje jako SNR 
(viz 1.2.3 Vnímání kvality, harmonické tóny). S každým přidáním bitu se zvětšuje hodnota 
SRN o 6,02 dB.  

 
Obr. 10 Rovnice matematického vyjádření hodnoty SNR 

�Příklad:  

 Například u 16 bitového kvantování použitého u záznamu hudby na CD je odstup 
signálu od šumu 16 . 6,02 = 96,32 dB. 
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2.1.3 Kódování 
 V poslední fázi se ke každému nakvantovanému vzorku pomocí komparátoru 
přiděluje vyjádření v binárním kódu. Komparátor  porovnává úroveň vstupního signálu 
s referenční hodnotou. Pokud je signál větší, zvýší referenční hodnotu (začínající 
nejvyšším, nejvýznamnějším bitem hodnoty – ten nastaví na jedničku), jestliže je signál 
menší, sníží ji (vynuluje bit). Porovnávání se děje několikrát za sekundu, v závislosti na 
rozlišení vzorku a vzorkovací frekvenci. Princip přidělení je vyznačen (Obr. 7 Vyjádření 
kvantizačních hladin binárním kódem). Digitalizace je po tomto kroku kompletní. 

 Tímto bych uzavřel poměrně komplexní teoretický aparát o zvuku a můžeme se 
věnovat vlastnímu popisu kompresních algoritmů. 

�Kontrolní otázky: 

• Vysvětlete princip analogově-digitálního převodníku. 

• Jak zabráníme vzniku nenávratnému zkreslení signálu tzv. aliasingu? 

• Co vyjadřuje bitová hloubka vzorku? 

• Vysvětlete pojem aliasing. 

• Vysvětlete princip kódování. 
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3. Úvod do komprese zvuku  

�Cíle kapitoly: 

 Po prostudování této kapitoly budete schopni: 

• vysvětlit co je to komprese, redundance a irelevance 

• umět popsat co je to kodek a jak funguje 

 

� Doba potřebná ke studiu: 40 min 

 

�Klí čová slova kapitoly: 

 Komprese, ztrátová a bezeztrátová komprese, redundance, irelevance, kódová 
redundance, mezisymbolová redundance, kodek.  
 

�Úvod do problematiky 

 Výstupem všech algoritmů v kompresi zvuku je tok dat (v angl. se používá termín 
bitstream, tedy tok binárních čísel) podle specifikace daného formátu, ve kterém jsou 
zakódované informace o přenášeném zvuku. Tyto informace jsou převážně (nejen) číselné. 
Důvod je prostý. Už digitalizace zvuku, o které jsem hovořil v předcházející části práce 
(2.1 Digitalizace), je zároveň „kvantifikací“ zvuku, přeměnou vlastností zvuku (v tomto 
případě změny tlaku vzduchu) na číselný zápis. Kompresní algoritmus může analyzovat 
digitalizovaný zvuk z více hledisek, jeho výstupem je v první řadě sled čísel, vyjadřující 
vlastnosti zvukového signálu. Kódování, tedy zápis těchto čísel, je často rozhodujícím 
faktorem, plynoucím z efektivnosti formátu, a tedy i jeho úspěšnosti na trhu. 
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�Výklad   
3.1 Komprese, redundance a irelevance 
 Pod slovem komprese budeme rozumět postup transformací souborů nebo toku dat 
do jiné reprezentace, která je svým objemem menší než původní reprezentace. Podotýkám, 
že všechny data, o kterých uvažujeme, jsou ve skutečnosti zpracovávané a ukládané 
binárně, tedy i jejich objem se hodnotí jako velikost jejich binárního zápisu. Ten se v praxi 
realizuje v bajtech. Pod pojmem reprezentace mám na mysli vnitřní strukturu a význam 
těchto dat. Platí, že z nové reprezentace (zkomprimovaných dat) je možné původní data, 
nebo jejich aproximaci, získat podobným algoritmem. Pokud jsme na základě návrhu 
kompresního algoritmu vždy schopni získat původní data zpět bez ztráty, hovoříme o 
bezeztrátové kompresi. Pokud dochází k nějaké ztrátě, jde o ztrátovou kompresi 
(zvukových dat). 

 Jinými slovy, komprese funguje na základě redukce redundance 
(tedy nadbytečných dat – níže popisuji kódovou a mezisymbolovou redundanci) 
anebo irelevance (dat, které jsou z nějakých důvodů považována za nepodstatné – níže 
popisuji tzv. psychoakustickou redundanci). Pokud dochází k redukci irelevance, jde 
o nevratný proces, tedy ztrátovou kompresi, jinak kompresi bezeztrátovou, vratný proces. 

 Pod kódovou redundancí rozumíme zápis dat, ve kterém je výskyt jednotlivých 
vstupních symbolů (mám na mysli bajty nebo jiné větší informační jednotky) staticky 
nerovnoměrně rozdělený. Tzn. pravděpodobnost výskytu některých symbolů je mnohem 
vyšší než pro jiné symboly.  

 Mezisymbolovou redundanci rozumíme statickou závislost dat. Praxe ukazuje, že 
většina dat vykazuje nějakou statickou závislost (korelaci) se sebou samým. Zvukové data 
nejsou výjimkou. Jestliže zní ve zvukovém záznamu např. určitý tón, má graf zvuku nějaký 
charakteristický tvar, který se v čase opakuje. Při kódování je důležité popsat existující 
korelaci a odstranit ji ze zdroje, čímž se značně zredukuje množství redundantních dat. 
Odstranit korelaci (dekorelace) znamená přeměnit mezisymbolovou redundanci na 
kódovou. S tou je potom možné se vypořádat entropickým kódováním. 

 Pod psychoakustickou redundancí chápeme přítomnost dat, které jsou vzhledem 
k uživateli (ať už pro omezení sluchu, nebo pro požadavky kladené na reprodukci) 
nepodstatné (irelevantní), resp. jsou méně podstatné než ostatní dominantní. Ztrátová 
komprese je vždy kompromisem mezi kvalitou a výslednou velikostí, a přece existují 
oprávněné případy, kdy je možné data redukovat (např. frekvence nad 20 kHz, 
anebo zbytečné 24-bitové kvantování vzorků, jestliže je zvuk reprodukovaný na mobilním 
telefonu atd.).  
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����Důležité 

3.2 Kodek 
 Jedná se o softwarovou nebo hardwarovou implementaci, která dokáže 
transformovat datový proud (stream) nebo signál. Tato transformace bývá většinou 
komprese (ztrátová nebo bezztrátová). Jelikož v poslední době míra nadužívání slova 
kodek přesáhla všechny únosné meze a bohužel je těžké této vlně nepropadnout, 
protože tento nesmyslný trend podporují i výrobci přehrávačů a internetové i papírové 
magazíny o IT, je nutné si položit otázku: „Co to vlastně kodek je“? Aby něco mohlo být 
nazváno kodekem, musí splňovat dvě podmínky: 

- První podmínkou je, že kodek musí fungovat oběma směry, což znamená, 
že musí být schopen jak komprese, tak dekomprese.  

 - Druhou podmínkou je konkrétní implementace nějakého formátu. 

 Z výše zmíněného je tedy zcela jasné, co všechno kodek není. Ale pro jistotu 
to zopakuji. Kodek není kontejner. MPEG-4 není kodek, MP3 není kodek, MPEG-2 není 
kodek. To jsou všechno formáty. Dekodér videa není kodekem. A to samé platí také 
obráceně. Enkodér není kodek. Kodek je například XviD, jelikož splňuje obě podmínky 
být kodekem. Je to konkrétní softwerová implementace formátu MPEG-4 ASP a funguje 
oběma směry - komprese i dekomprese. 

 Na to, co lze nazvat kodekem už toho moc nezbylo. V zásadě můžeme kodeky 
rozdělit na 3 kategorie. Tou první jsou systémové knihovny v podobě VfW (Video for 
Windows) obrazového kodeku (např. DivX nebo XviD). Druhou kategorií jsou zvukové 
kodeky (např. lame). Za třetí jsou tu kodeky jako samostatné programy. Příkladem může 
být lame nebo ffmpeg. Všimněme si, že každý kodek (de)komprimuje jeden nebo více 
formátů. DivX a XviD (de)komprimují z/do MPEG-4 ASP, lame pracuje s MP3, ffmpeg 
zvládá MPEG-1/2/4 a plno dalších formátů. Občas samozřejmě pojem kodek a formát 
splývá. Je to u formátů, které mají pouze jednu implementaci např. Theora, Dirac, Ogg 
Vorbis, FLAC, WavPack atd. Ale pokud to je možné, považuji za velmi důležité tyto dva 
pojmy rozlišovat. Je snad naprosto jasné, že softwerová implementace nějakého algoritmu 
a jeho definice je něco naprosto odlišného. 

�Kontrolní otázky:  

• Vysvětlete pojem komprese a popište rozdíl mezi ztrátovou a bezeztrátovou 
 kompresí. 

• Jaké znáte typy redundance, popište je. 

• Jaké podmínky musí splňovat kodek? 

• Uveďte název kodeku, který znáte. 
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4. Ztrátová komprese 

�Cíle kapitoly: 

 Po prostudování této kapitoly budete schopni: 

• vysvětlit principy jednotlivých ztrátových kompresních algoritmů 

• umět popsat princip ztrátové komprese hovorového slova 

• vysvětlit jaké mají uplatnění kodeky u ztrátových kompresních algoritmů   

 

� Doba potřebná ke studiu: 150 min 

 

�Klí čová slova kapitoly: 

 MP1 a MP2, MP3, MP3pro, MP3 Surround, AAC, AAC Plus, Windows Media 
Audio, Ogg Vorbis, Musepack, vocoder, Windows Media Audio 9 Voice, Speex, Lame, 
Psytel AAC, Vorbis. 
 

�Úvod do problematiky 

 Na začátku předešlé kapitoly jsem uvedl, že existuje několik algoritmů na kompresi 
zvukového záznamu v PCM formátu (souboru .wav). Tyto algoritmy se dělí na ztrátové 
a bezeztrátové. Vědomosti z psychoakustiky nám přímo vnucují možnost zapisovat 
zvuková data takovým způsobem, abychom sice zachovali subjektivní kvalitu výsledného 
zvukového záznamu a zanedbáním preciznosti hodnot, získali významnou úsporu 
uloženého prostoru (resp. datového toku). Je tedy možné hovořit o psychoakustické 
redundanci původních dat. Díky vysoké kompresi (kterou je možné libovolně zvolit podle 
potřeby) a současné zanedbatelné hardwarové náročnosti jsou právě ztrátové kompresní 
algoritmy v centru zájmu uživatelů a firem. 
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�Výklad  

4.1 Přehled ztrátových audio formátů – algoritmů  
 V následujících částech práce poskytnu přehled různých ztrátových kompresních 
algoritmů a formátů. Samozřejmě toto je jen výběr z mnoha dalších. Ztrátových formátů 
existuje nepřeberné množství, mnohé z nich se však nikdy skutečně neujali 
(např. TwinVQ), nebo měli od začátku specifické použití s omezeným dosahem a do světa 
PC se ani nemohli dostat (např. PAC), či jsou utajené a je těžké získat o nich relevantní 
informace (např. QDesign). Je třeba ale uvést, že i při většině popsaných proprietárních 
technologií bylo náročné získat i sebemenší stručnou specifikaci. 

4.1.1 MP1, MP2 
 MP1 je zjednodušením MP2. Byl určený na datové toky okolo 192 kbps na kanál. 
V praxi se s ním téměř nesetkáme, proto se jim budu zabývat jen okrajově. 

 Formát MP2 (přípona .mp2) byl standardizovaný firmou Philips, algoritmus 
jménem MUSICAM z r. 1990  (uživatel PC se s ním mohl setkat od října 1993 díky 
kodeku firmy Xing). Jeho úlohou je kódovat zvuky s vysokým datovým tokem (128 kbps 
na kanál) poskytující nízkou hardwarovou náročnost a vysokou odolnost vůči chybám 
při přenosu dat. Velikost okna je 1024 (MP1) anebo 2048 (MP2). Okno se dělí 
na symetrické „granule“ stejné délky. Algoritmus MP1 a MP2 je založený 
na subpásmovém kódovacím schématu, celý frekvenční rozsah jedné granule se dělí na 32 
subpásem. Velikost výsledného rámce je 384 (MP1) anebo 1152 (MP2) vzorků. Přenášené 
pásmo má tedy délku 12 nebo 36 vzorků. Na základě jednoduchého psychoakustického 
modelu se počítá odstup signálu od maskovaného signálu a určí se vhodné kvantovací 
kroky (rovnoměrně, ne logaritmicky pokrývající celý rozsah) pro jednotlivé subpásma, 
které se později přenášejí (bez frekvenční analýzy – kvantování tedy probíhá v časové, 
ne ve frekvenční oblasti). Používá stereofonní kódování intenzity a různé předdefinované 
tabulky pro Huffmanovo kódování výstupu. Formát MP2 je pro svoji nízkou hardwarovou 
náročnost a jednoduchou implementovatelnost používaný v televizním i rozhlasovém 
digitálním terestriálním vysílání (DAB, DVB). Setkat se sním (zřídka kdy) je možné 
na discích DVD-Video, používá se na discích VCD a SVCD. 

4.1.2 MP3  
 Formát MP3 (přípona .mp3) byl standardizovaný v r. 1992 (když hlavní podíl 
na jeho rozšíření měl až sharewarový kodek l3enc od německého Fraunhofer Institut für 
Integrierte Schaltungen, vydaný 7. července 1994 – od r. 1995 začal úspěšně vytláčet 
MP2). Byl vyvinutý francouzským seskupením Thomson a německým Fraunhofer IIS 
se záměrem poskytnout kvalitní kompresi při nízkém datovém toku (zřejmě na účely 
digitálního vysílání) okolo 64 kbps na kanál. Při jeho návrhu se čerpalo z nejlepších 
vlastností algoritmů MUSICAM a ASPEC. Velikost okna je 1152 vzorků, to se rozkládá 
na dvě granule, které se následně dělí na 32 subpásem (délka 18 vzorků). Subpásma z obou 
granulí se spojí, aby na ně byla aplikována MDCT (funguje na principu překrývání oken 
zkoumaných bloků vzorku. Každý vzorek patří do dvou oken, přičemž druhá polovina 
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předcházejícího okna se překrývá s první polovinou následujícího okna), poskytující 
přesnější frekvenční rozlišení, bližší lidskému vnímání. V subpásmu je možné MDCT 
aplikovat nejen na 36 vzorků (dlouhý blok), ale i na třikrát 12 vzorků (krátký blok). Toto 
menší a lepší časové rozlišení se používá při výskytu zvuků s velmi krátkým trváním 
(bubny apod.). (Pozn.: existuje i tzv. „smíšený blok“, jestliže první dvě subpásma používají 
36 vzorků, ostatní 3x12 vzorků.) Využívá se všech 576 koeficientů z MDCT. Kodéry (jako 
v případě všech kompresních schémat) interaktivně mění koeficienty a znovu zkoumají 
odstup šumu od maskovaného signálu. Ten se pak snaží pro daný datový tok dostat 
na minimální úroveň. 

 PM3 oproti MP2 obsahuje technologii spojeného kódování kanálů (joint stereo, 
M/S). Nízké vzorkovací frekvence (16, 22,05 a 24 kHz), dodané standardem MPEG-2, 
používají jen jednu granuli.  

4.1.3 MP3pro   
 Jedná se o formát, který byl vytvořen v Coding Technologies Laboratory, základem 
je formát MP3 doplněný o technologii SBR (Spectral band Replication) kódující pásmo 
vysokých kmitočtů. Kodér MP3pro funguje na principu analýzy vysokofrekvenčních 
složek přítomných v záznamu a jejich následným odstraněním. Standardní kodér MP3 
zakóduje frekvenčně omezený záznam. Do toku dat se následně přidají 
„postranní informace“ (ignorované přehrávači bez podpory MP3pro) o postupné 
„modelování“ vysokých frekvencí (ne skutečné rekonstrukce jejich původních 
charakteristik). Tato technika přináší vynikající výsledky pro datové toky okolo 64 kbps 
(„postranní informace“ tvoří jen 4 kbps), pro vyšší datové toky je SBR samozřejmě 
výhodou. Opodstatnění má především při on-line vysílání nebo v přenosných přehrávačích, 
kde je požadovaný nízký datový tok, a ne vysoká kvalita. 

4.1.4 MP3 Surround  

 Tento zvukový formát byl vytvořen německým institutem Fraunhofer institut ve 
spolupráci s firmou Agere Systems a je rozšiřujícím typem formátu MP3. Byl vydán v 
prosinci 2004. Implementace tohoto formátu je založena na technologii BCC (Binaural 
Cue Coding). Speciální kodér vytváří downmix 5.1 zvuku na obyčejný stereo záznam 
(maticově kódovaný), přičemž dbá, aby v důsledku ztrátové komprese nezanikly informace 
o důležitých rozdílech ve fázi zpoždění a intenzitě frekvenčních složek, pro posluchače 
natolik potřebných pro dosažení prostorového zvuku. Údaje potřebné na jejich 
rekonstrukci se přenášejí jako přídavek k obvyklému toku dat. Jako „postranní informace“, 
ignorované přehrávači bez podpory MP3 Surround. Ty potom přehrávají soubory 
kódované algoritmem MP3 Surround jako obyčejné stereofonní záznamy. Postranní datový 
toj tvoří obvykle 16 kbps, velikostí jsou tedy nové soubory porovnatelné s původním 
formátem MP3.  

 Faktem však zůstává, že MP3 Surround není velmi rozšířený. Prostorový zvukový 
záznam se váže s filmovými zvukovými záznamy, kde se používají jiné druhy kódování 
(na které si uživatelé už zvykli). Případná úspora datového prostoru, kterou nový formát 
poskytuje, není při současných velikostech médií dostatečným důvodem na změnu.  
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4.1.5 AAC (Advanced Audio Coding)  
 Byl vytvořen jako logický následovník formátu MP3 v AT&T, Dolby, Fraunhoffer 
IIS a Sony, ISO standard MPEG-2 a MPEG-4, jako standart byl schválený v dubnu 1997. 
Poskytuje široké spektrum nastavení – vzorkovací frekvenci od 8 kHz do 96 kHz, počet 
kanálů 1-48 (celý frekvenční rozsah), navíc do 15 LFE kanálů (frekvenční rozsah do 120 
Hz) a 15 nezávislých datových kanálů. Bitová hloubka vzorku 8, 15, 24 bitů, datový tok 
na kanál do 256 kbps. 
 Na okna o velikosti 2048 vzorků (překrývání oken 50%, tedy velikost rámce 
je poloviční) se přímo aplikuje MDCT, v případě náročných pasáží je možné velikost okna 
zmenšit na 256 vzorků. Formát AAC je navrhnutý modulárně. Uživatel si může vybrat 
z různých druhů: 

- Profil s nízkou složitostí (angl. Low Complexity Profile, LC-AAC ). Používá 
se na všeobecné záznamy (hudba, zpěv), při datových tocích pod 80 kbps. 

- Hlavní profil (MAIN) . Dodává k LC-AAC zpětně adaptivní predikci 
 spektrálních složek. Tento profil je výpočtově náročnější.  

- Profil se škálovatelnou vzorkovací frekvencí (angl. Scalable Sample Rate, 
 AAC-SSR). Jeho autorem je firma SONY. Před aplikováním MDCT se záznam 
 v okně rozdělí na čtyři subpásma použitím banky polyfázových kvadratických filtrů 
(MDCT se tedy aplikuje na 512 resp. 64 vzorků). 

- Profil s dlouhodobou predikcí (angl. Long Term Prediction, AAC-LTP ). 
 K profilu LC dodává jednoduchou dopředně adaptivní predikci v časové  oblasti, 
tzv. dlouhodobou predikci. 

- Kodér s krátkým zpožděním (AAC-LD , angl. Low Delay). Je založen 
na existujícím AAC-LC, omezuje latenci (zpoždění mezi vstupem a výstupem 
 kodéru) na 20 ms (v porovnání se standardním zpožděním, které je okolo 
 100 ms). 

- HE-AAC (AACplus) – popsaný v následujícím úseku. 

- AAC s asymetrickým kódováním s přesností na bit (angl. Bit Sliced 
 Arithmetic  Coding AAC, BSAC-AAC). Je založený na použití upraveného 
 aritmetického kódu při kódování čísel ve výstupním toku dat. Umožňuje  stupňovat 
datový tok po jednotkách 1 kbps, ne po 8 kbps. Jako je to  v případě standardního 
AAC, čímž zlepšuje podporu škálovatelnému kódování zvuku. 

Formát AAC se většinou ukládá do kontejneru definovaného jako součást MPEG-4 (part 
14), který je jen vylepšeným kontejnerem .mov QuickTime od Apple. Standardní přípona 
by měla být .mp4. Je možné se setkat také s příponou .mp4a (soubory s přídavnými 
informacemi jako např. audio seznamy, albumy s hyperlinky atd.). 

 Další technologií použitou v AAC je percepční náhrada šumu (angl. Perceptual 
Noise Substitution, PNS), jejíž úlohou je detekovat v signálu šumové složky a ty 
nekódovat standardními technikami, ale parametricky popsat. Dekodér dostane informace 
o frekvenčním pásmu, které šum zabírá, a jeho energii. Výsledkem je tedy 
nedeterministické dekódování signálu (generovaný šum má charakter pseudonáhodných 
čísel). AAC v sobě zahrnuje i technologii tvarování šumu v časové oblasti (angl. 
Temporal Noise Shaping, TNS). Jde o zpětnou adaptivní predikci spektrální charakteristiky 
záznamu v časovém průběhu, která se přizpůsobuje signálu. V případě bohatého 
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frekvenčního spektra reaguje snížením rozlišení ve frekvenční oblasti, stává se pak 
citlivější v časové oblasti, redukující tak problém předozvěny. O popularizaci AAC se 
zasloužila zejména firma Apple, která ho od r. 2003 nativně podporuje ve svých 
produktech a službách (iTunes, iPod).  

4.1.6 AAC Plus (HE-AAC) 
 Formát s názvem Vysokoefektivní AAC (angl. High Efficiency AAC, HE-AAC ), je 
jedním z rozšíření původního formátu standardem MPEG-4. Je určený na nízké datové 
toky. K AAC dodává technologii SBR (viz MP3pro). Pokud se použije technologie PS 
(parametrické stereo), jde o HE-AAC v2 (AACplus v2). Princip PS spočívá v hloubkové 
analýze stereofonní informace v záznamu, přičemž rozdíly mezi kanály (nejen 
ve frekvenční a amplitudové, ale podle potřeby už i fázové) se následně efektivně popíší 
v „postranních informacích“ původního toku dat (s nízkým datovým tokem). Původní dva 
záznamy jsou sčítány a komprimovány jako mono záznam. Díky této technologii podává 
HE-AAC při datovém toku 48-64 kbps v porovnání s konkurencí vynikající výkon, stejně 
tak exceluje při 5.1 zvuku a datovém toku 160 kbps. 

4.1.7 Windows Media Audio (WMA) 
 Jedná se o proprietární formát, jehož tvůrcem je společnost Microsoft. Vznikl jako 
reakce na licencování formátu MP3. Původní formát je určený na kompresi stereofonního 
záznamu při vzorkovací frekvenci do 44,1 kHz a 48 kHz, 16 bitové hloubky vzorku 
a datových tocích od 64 kbps do 192 kbps. 

S příchodem série WMA 9 přibyli k původnímu WMA další formáty: 

- Windows Media Audio 9 Profesional (WMA Pro ). Pro náročné uživatele 
 poskytuje při datových tocích až 1536 kbps podporu 24-bitové hloubky vzorku, 
vzorkovací frekvenci 96 kHz a navíc 8 kanálů. V případě datových toků 96-128 
kbps má dosahovat lepších výsledků než původní formát WMA (WMA Standard ) 
Obsahuje kontrolu dynamického rozsahu (angl.  dynamic range control). 
Po dobu kódování se zaznamenává průměrná a špičková úroveň amplitudy 
záznamu. Po dobu poslechu si uživatel může vybrat, jestli chce slyšet věrně celý 
dynamický rozsah, anebo ho zkreslit kompresí akustické hladiny (jde tedy o „tichý 
poslech“ - angl. quiet mode) úpravou špiček na 12 dB nebo na 6 dB na přiměřenou 
akustickou hladinou záznamu. WMA Standard a WMA Pro podporují 
dvoupřechodové CBR kódování a tři druhy VBR kódování s důrazem na konstantní 
kvalitu (jeden přechod), průměrný datový tok (dva přechody) a špičkový datový tok 
(dva přechody). 

- Windows Media Audio 9 Voice (WMA Voice) (viz Jestliže výše zmíněné 
kompresní formáty jsou univerzální a uplatnění nacházejí zejména při kompresi 
hudby, potřeba komprimovat zvuk vznikla i za jiným účelem. S rapidním nárůstem 
počtů stanic telefonních rozvodních sítí v průběhu celého dvacátého století, později 
s příchodem mobilních telefonů, s možností vysílat, archivovat, syntetizovat a 
analyzovat záznam lidské řeči vznikla potřeba najít vhodný kompresní postup, 
který by uměl využít daného záznamu lidského hlasu a signifikantně zmenšit 
potřebný datový tok, a to i za cenu snížení kvality (ne srozumitelnosti) výsledného 
dekomprimovaného záznamu. Velmi nízký datový tok je vhodný i při vojenském 
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využití komunikačních prostředků, kde ulehčuje šifrování dat a ochranu před 
chybami v přenosu. 

 V praxi se obvykle na záznam a přenos hovorového slova používá vzorkovací 
frekvence 8 kHz a rozlišení vzorku 8 bitů. Bez komprese by byl datový tok 64 kbps, 
komprese ho může ještě výrazně zmenšit. Jedním z nejstarších způsobů komprese 
hovorového slova je tzv. vocoder (z angl. voice coder – kodér hlasu). Vychází 
z konstrukce lidských hlasivek. Hlasový trakt vocoder chápe jako časově proměnlivý 
frekvenční filtr. Vstupem filtru je bílý šum (pro nehlasové složky řeči, jako je dech, 
sykavky apod.), anebo pravidelná pulzní charakteristika (která napodobuje excitování 
hlasivek při vydávání zvuku daného kmitočtu). Vhodnou analýzou krátkého časového 
intervalu hlasového záznamu je možné zjistit druh vstupu (šum, hlas) a parametry filtru. 
Vocodery se standardně používají při datovém toku 2,4 kbps, při kterém je zvuk sice velmi 
nepřirozený, ale zůstává srozumitelnost. 

 Novější techniky na kompresi zvuku víceméně vycházejí z algoritmu CELP 
(angl. Code Excited Linear Prediction, lineární predikce excitovaná kódem). Oproti 
Vocoderu se snaží popsat reziduální signál přesněji. Použitý datový tok dosahuje obvykle 
4,8 kbps, velikost rámce je 30 ms (240 vzorků). Koeficienty krátkodobé predikce se kódují 
systémem LSP.  
4.2.1 Windows Media Audio 9 Voice (WMA Voice)). Formát WMA se většinou ukládá 

kontejneru typu Advanced System Forma  .asf, často s osobitou příponou .wma. 
WMA má díky silnému zázemí (Microsoft) širokou podporu na trhu přehrávačů a 
elektronických zařízení. V současné době je dokonce po MP3 druhým 
nejrozšířenějším formátem. 

4.1.8 Ogg Vorbis 
 Ogg Vorbis je bezpochyby nejúspěšnějším opensource formátem určeným pro 
ztrátovou kompresi zvuku. Pochází z dílny neziskové instituce Xiph.org Foundatiuon, 
stejně jako kontejner Ogg, se kterým a pro který byl původně Vorbis (jak se tento 
kompresní algoritmus správně označuje) vyvíjen. 

 Ogg Vorbis byl od počátku konstruovaný jako mimořádně flexibilní formát. 
Je vhodný pro velmi nízké i extrémně vysoké datové toky, podporované rozlišení vzorku 
16 anebo 24 bitů, vzorkovací frekvence od 8 do 192 kHz. Rozlišení kanálů je také možné 
libovolně přizpůsobovat. Uživateli poskytuje až 255 diskrétních kanálů. 

 Ogg Vorbis používá rámce velikosti mocnin dvojky, sahajících od 64 po 8192 
vzorků. MDCT se (kvůli svojí konstrukci) aplikuje na okna dvojnásobné velikosti. 
Frekvenční charakteristika se ve výstupním toku dat přenáší nejprve na jako hrubý odhad 
(floor), který je možné kódovat systémem LSP (tedy výsledkem LPC, frekvence jsou 
zapsané v Barkové míře), anebo zadáním po částech lineární křivky vyjadřující intenzitu 
(lineárně rostoucích) frekvenčních složek. K datům se následně přidává přesnější odhad 
(označovaný jako residue), který se kóduje vícepřechodovým vektorovým kvantováním 
(s různou, nejlépe zmenšující se mírou). Skutečná amplituda pro danou frekvenci je potom 
součinem příslušných hodnot floor a residue. 

 Sdružení kanálů probíhá na úrovni residue. Vorbis používá dvě metody: 
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- buď se hodnoty pro jednotlivé frekvenční složky a sdružené kanály překládají 
(angl. interleave), což způsobuje seskupení podobných hodnot a snadnější 
vyjádření pomocnou VQ (vektorové kvantování) 

- anebo sdružené kanály použijí jedno residue jako součtovou intenzitu a druhé na 
vyjádření „úhlu“, tedy rozdílu fází mezi kanály. 

�Poznámka: rozdíl intenzit je vyjádřený dostatečně dobře hodnotou floor. 

 Vorbis (tedy jako samotný zvukový formát) sám o sobě produkuje jen 
„surová data“ – sled datových bloků (paketů), které mají rozličné délky (specifikace nijak 
neomezuje jejich délku) a nenesou žádnou ochranu před chybami anebo synchronizační 
značky. Tato úloha závisí na použitém kontejneru. Dekodér musí být schopný tyto surové 
data dekódovat a správně synchronizovat. Návrh dekodéru není hardwarově náročnější 
jako v případě dekodéru MP3. Pokud se používá paměť, je větší. Důvodem je přenášení 
kódových slov (jestliže už jde o entropické kódy, anebo tabulku použitou při vektorovém 
kvantování) a množství dalších informací určených pro přesné nakonfigurování dekodéru 
(což může být několik stovek položek) v hlavičkách toku dat. Vorbis totiž silně staví 
na dopředné adaptivnosti v každé fázi kódování a návrhu formátu, zatímco např. MP3 
používá statický slovník a proměnlivé jsou jen jednoduché předdefinované značky 
v hlavičce každého rámce. Informace zapsaná v hlavičkách toku dat formátu Vorbis pak 
pro svůj rozsah nemůže být součástí hlavičky každého paketu, ale po iniciování dekodéru 
informacemi v hlavičkách toku dat může tento tok dat dekódovat už od libovolného 
paketu. Tato negativní vlastnost je daní za ohromnou flexibilitu formátu Vorbis. V případě 
vysílání (jestliže je potřeba začít přehrávání od „libovolného“ místa) se hlavičky většinou 
přenášejí periodicky s určitým intervalem. 

 Ogg Vorbis používá tři různé hlavičky toku dat. V identifikační hlavičce 
se nacházejí základní informace o vlastnostech přenášeného zvuku, jako počet kanálů, 
vzorkovací frekvence atd. V komentářové hlavičce se přenáší identifikační značka Vorbis 
comment (viz 2.0.1 Definice pojmů). Konfigurační hlavička obsahuje další nastavení 
a informace pro dekodér, zejména kódové slovníky pro entropické VQ kódy. 

 V důsledku vícepřechodovosti při kódování residue je možné odstraněním méně 
podstatných vektorů efektivně snižovat výsledný datový tok už existujícího toku dat bez 
nutnosti opětovného kódování (samozřejmě za cenu snížení kvality). Též označované jako 
angl. bitrate peeling („oloupání“, „ukrojení“ datového toku). Faktem je, že neexistuje 
aplikace, která by toho využívala. Kvalita výsledku experimentálního programu bpeel je 
totiž zpochybňována. 

 Otevřenost formátu Vorbis způsobila vznik různých alternativnívh kodérů. Asi 
nejznámějším se stal tzv. AoTuV kodér, který svojí kvalitou přesvědčil i „oficiální“ 
vývojáře a jeho aktuální verze jsou postupně zahrnuté do nových verzí referenčního 
kodéru. Pokud přidáme otevřenost a bezplatnost formátu, není překvapující, že se Ogg 
Vorbis stále častěji objevuje v PC hrách a internetových rádiích. 

 Formát Ogg Vorbis patří mezi nejrozšířenější formáty na ztrátovou kompresi 
zvuku. Důvodů by se našlo mnoho. Je bezplatný, efektivní, flexibilní, má širokou podporu 
(dnes už i na přenosových přehrávačích) a mnoho dalších výhod.     
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4.1.9 Musepack (MPC)  
 Jedná se o freewarový ztrátový kompresní audioformát vycházející z MP2. Za jeho 
vznikem (r. 1997) stál Němec Andree Buschmann, později se vedoucím projektu 
a organizace, která MPC vyvíjí (Musepack Development Team), stal jeho rodák Frank 
Klemm. Účel je podobný formátu MP2. Dosáhnout průsvitnosti záznamu při datových 
tocích okolo 180 kbps (stereo, 16 bit, 44,1 kHz). Algoritmus však dosahuje úspěšných 
výsledků i při nižších datových tocích. 

 Návrh MPC je do značné míry shodný s MP2. Lepším ho však tvoří vlastnosti, 
o které byl MPC oproti MP2 obohacený, např. technika náhrady šumu v záznamu 
(podobné náhradě šumu jako u AAC), rozhodování o spojitém kódování kanálů osobně pro 
jednotlivé subpásma, efektivnější entropické kódování subpásem, … Formát je nativně 
VBR (od 3 do 1300 kbps), nepodporuje CBR/ABR, proto je na vysílání nevhodný. 
Nejvyšší vzorkovací frekvence je 48 kHz. MPC používá identifikační značku APEv2, 
ale podporuje i APEv1, ID3v1. 

 Navzdory původní optimalizaci pro vysoké datové toky dosahuje MPC i při 
standardních tocích (okolo 128 kbps) velmi dobrých výsledků. V komunitě opensource 
řešení je oblíbený. 

 
 
 
�Výklad 
4.2 Komprese hovorového slova 
 Jestliže výše zmíněné kompresní formáty jsou univerzální a uplatnění nacházejí 
zejména při kompresi hudby, potřeba komprimovat zvuk vznikla i za jiným účelem. 
S rapidním nárůstem počtů stanic telefonních rozvodních sítí v průběhu celého dvacátého 
století, později s příchodem mobilních telefonů, s možností vysílat, archivovat, 
syntetizovat a analyzovat záznam lidské řeči vznikla potřeba najít vhodný kompresní 
postup, který by uměl využít daného záznamu lidského hlasu a signifikantně zmenšit 
potřebný datový tok, a to i za cenu snížení kvality (ne srozumitelnosti) výsledného 
dekomprimovaného záznamu. Velmi nízký datový tok je vhodný i při vojenském využití 
komunikačních prostředků, kde ulehčuje šifrování dat a ochranu před chybami v přenosu. 

 V praxi se obvykle na záznam a přenos hovorového slova používá vzorkovací 
frekvence 8 kHz a rozlišení vzorku 8 bitů. Bez komprese by byl datový tok 64 kbps, 
komprese ho může ještě výrazně zmenšit. Jedním z nejstarších způsobů komprese 
hovorového slova je tzv. vocoder (z angl. voice coder – kodér hlasu). Vychází 
z konstrukce lidských hlasivek. Hlasový trakt vocoder chápe jako časově proměnlivý 
frekvenční filtr. Vstupem filtru je bílý šum (pro nehlasové složky řeči, jako je dech, 
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sykavky apod.), anebo pravidelná pulzní charakteristika (která napodobuje excitování 
hlasivek při vydávání zvuku daného kmitočtu). Vhodnou analýzou krátkého časového 
intervalu hlasového záznamu je možné zjistit druh vstupu (šum, hlas) a parametry filtru. 
Vocodery se standardně používají při datovém toku 2,4 kbps, při kterém je zvuk sice velmi 
nepřirozený, ale zůstává srozumitelnost. 

 Novější techniky na kompresi zvuku víceméně vycházejí z algoritmu CELP 
(angl. Code Excited Linear Prediction, lineární predikce excitovaná kódem). Oproti 
Vocoderu se snaží popsat reziduální signál přesněji. Použitý datový tok dosahuje obvykle 
4,8 kbps, velikost rámce je 30 ms (240 vzorků). Koeficienty krátkodobé predikce se kódují 
systémem LSP.  

4.2.1 Windows Media Audio 9 Voice (WMA Voice)   
 Obsahuje algoritmus přizpůsobený kompresi hovorového slova, určený na datové 
toky 20 kbps a menší (v extrémních případech 4 kbps pro frekvenční rozsah do 8 kHz). 
Navzdory specializaci na lidský hlas si umí poradit i s hudbou. Automaticky se přizpůsobí 
zdroji, přepínáním mezi WMA Voice a standartním WMA algoritmem. 

4.2.2 Speex 
 Na rozdíl od většiny ostatních algoritmů v této třídě je Speex opensource. Jeho 
základem není komunikace v mobilních sítích, ale prostřednictvím internetu (VoIP 
telefonu). Důležitá je tedy jeho odolnost vůči ztrátě paketů, ne jejich poškození. Podobně 
jako Vorbis a FLAC, i Speex pokud je potřeba uložit jej do souboru, funguje v tandemu 
s kontejnerem Ogg (přípona .spx). 

 Speex je založený na algoritmech typu CELP (viz 4.2 Komprese hovorového 
slova). Podobně jako Vorbis, určený na kódování všeobecných zvukových vstupů i 
„hlasový kodek“ Speex je velmi flexibilní. Poskytuje datové toky od 2 do 44 kbps (CBR, 
ABR, VBR) a proměnlivou komplexnost kodéru. Speex se stává stále populárnějším 
řešením, pokud jde o šíření záznamů hovorového slova přes internet. Hlavním důvodem je 
jeho bezplatnost a softwarová podpora. 

�Výklad 
4.3 Ztrátové kodeky 
 V úvodu do problematiky komprese zvuku jsem se zmínil, že se jedná 
o softwarovou nebo hardwarovou implementaci, která dokáže transformovat datový proud 
(stream) nebo signál. Kodeky tedy ukládají audio signál do zakódované formy (většinou 
za účelem přenosu, uchovávání nebo šifrování), ale častěji se používají naopak 
pro obnovení přesné nebo přibližné původní formy audio signálu vhodné pro zobrazování, 
případně jinou manipulaci. Laicky řečeno, abychom si jednotlivé výše zmíněné audio 
formáty mohli poslechnout, ať už na PC nebo multimediálních přehrávačích, musí být tato 
softwarová nebo hardwarová implementace u těchto zařízení podporována (tzv. firmware , 
který je integrální součástí elektronického zařízení, předprogramovaný firmou vyrábějící 
tato zařízení). To způsobilo, že místo jednoho „standardního“ kodeku si uživatel může 
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vybírat z nepřeberného množství různých implementací. Za nejkvalitnější se doposud 
považuje kodek Lame, který se stal základem pro vývoj pozdějších ztrátových kodeků. 

4.3.1 Lame 
 Volně šiřitelný kodek formátu MP3, který vychází z kódového jádra ISO MPEG2 
dist10, které je základem většiny encoderů. Lame prochází neustálým vývojem a dnes 
se dá říci, že je na nejvyšší úrovni. Lame je vybaven vlastním psychoakustickým modelem 
GPSYCHO a nabízí velmi kvalitní variabilní datový tok (VBR), při kterém je množství 
tekoucích dat proměnlivě měněno vzhledem k různé „zkomprimovatelnosti“ jednotlivých 
úseků signálu. Pozornost programátorů se přemístila na vytvoření joint stereo modu, 
který by měl vykazovat velice pokročilé vlastnosti. 

4.3.2 Psytel AAC 
 Jedná se o kodek, který je vyvíjen Ivanem Dimkovičem a jeho práce a samotný 
kodek AAC je považován za vrchol současného oboru ztrátové komprese. Kodek 
umožňuje práci až s 48 samostatnými kanály a vzorkovací frekvencí až 96 kHz (včetně 15 
kanálů určených pro přenos nízkých frekvencí s vzorkovací frekvencí až 120kHz a 15 
datových kanálů s možností využití několika jazykových mutací uložených v jednom 
jediném souboru). Formální testy s mp3 dokázaly, že AAC s datovým tokem 96 kbps 
se kvalitou vyrovná mp3 komprimovaným 128 kbps. 

4.3.3 Vorbis 
 Vorbis je svobodný a volně šiřitelný ztrátový audio kodek. Jeho vývoj je zastřešen 
organizací Xiph.Org Foundation. Kodek Vorbis se stal prvním a po jistou dobu v podstatě 
jediným Xiph kodekem zralým pro všeobecné použití. Co se kvality zvuku týče, je na tom 
Vorbis velmi dobře. Jednoznačně překonává zastaralý kodek formátu MP3 a vyrovná 
se nebo překoná i nejlepší komerční kodeky jako AAC. Další zřejmou výhodou oproti 
oblíbeným mp3 je přímá podpora metadat kódovaných v UTF-8, tudíž zcela odpadají 
problémy s národními znaky. 

4.3.4 Windows Media Audio 
 Jedná se o kodek od firmy Microsoft, který není volně dostupný je integrovaný ve 
Windows Media Player 9.1. Je velmi rychlý (dokonce několikrát rychlejší než třeba kodek 
Vorbisu), ale obsahuje minimum nastavení. Není možné nastavit CBR ani ABR, pouze 
VBR a to pouze v několika pevných profilech. Pro starší verze (8 a níž) existuje free 
implementace (vytvořená pomocí reverzního inženýrství) v rámci projektu FFmpeg. 

�Kontrolní otázky:  

• vysvětlete co je to vocoder a kde se využívá 
• vysvětlete pojem firmware 
• s jakými kompresními audio formáty/algoritmy pracují kodeky lame a  vorbis? 
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5. Bezeztrátová komprese 

�Cíle kapitoly: 

 Po prostudování této kapitoly budete schopni: 

• vysvětlit principy jednotlivých bezeztrátových kompresních algoritmů 

• umět popsat symetrické a asymetrické kódování  

� Doba potřebná ke studiu: 120 min 

�Klí čová slova kapitoly: 

 Symetrické kódování, asymetrické kódování, Shorten, Wav Pack, Monkey’s Audio 
(MA, APE), FLAC, Lossless Audio (LA). 

�Úvod do problematiky 

 Jednou z možností jak zmenšit bitový tok je komprese celého zvukového signálu 
bez ohledu na to, jaké zvuky obsahuje, a zda jsou všechny složky zvuku důležité 
a pro lidské ucho slyšitelné. Taková komprese je kompresí bezeztrátovou a umožňuje 
přesnou zpětnou rekonstrukci komprimovaných dat. Tuto komprimaci umožňují 
např. kodeky Free Lossless Audio Codec (FLAC) nebo Monkey's Audio codec aj. Většina 
bezeztrátových komprimačních programů nepoužívá jen jeden algoritmus, ale hned několik 
najednou. U některých komprimačních programů jsou data napřed transformována 
a až poté komprimována. Zmíněná transformace se používá za účelem dosažení lepších 
kompresních poměrů. Tyto kompresní algoritmy však dosahují velmi nízkých kompresních 
poměrů (většinou se při takové kompresi obvykle nelze dostat pod polovinu původní 
velikosti) a vyznačují se vysokou hardwarovou náročností. 

�Výklad 
5.1 Přehled bezeztrátových audio formátů – algoritmů  
 V následujících částech práce poskytnu přehled různých bezeztrátových 
kompresních algoritmů a formátů. Samozřejmě toto je jen výběr z mnoha dalších. 
Bezeztrátových formátů existuje nepřeberné množství, mnohé z nich se však nikdy 
skutečně neujali (např. LTAC, Ogg Squish), nebo měli od začátku specifické použití 
s omezeným dosahem a do světa PC se ani nemohli dostat (např. DST), či jsou utajené a je 
těžké získat o nich relevantní informace (např. Apple Lossless – ALAC, nebo Real Audio 
Lossless – RAL), anebo se ujali a jejich projekty se časem rozpadly (např. RK Audio - 
RKAU). 

 Je třeba zdůraznit, že bezeztrátové formáty se oproti ztrátovým liší nejen principem 
činnosti, ale i možností zásahů ze strany uživatele. Zatím co ztrátové formáty je možné 
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konfigurovat zejména jedním parametrem – požadovaným datovým tokem, v případě 
bezeztrátových je často možné nastavit úroveň hledání optimální predikce či zápisu dat. 
Činnost těchto algoritmů se pak dá dělit na dvě základní kategorie: 

- Symetrické kódování. Tato vlastnost je typická pro dopředně adaptivní  postupy. 
Parametrem při kódování je možné zvýšit hardwarovou náročnost kódování 
za účelem snížení výsledného datového toku. Výsledkem je pak proporcionální 
zvýšení náročnosti dekódování. S tímto přístupem se můžeme setkat v algoritmech 
MA (Monkey's Audio) a LA (Lossless Audio). 

- Asymetrické kódování. Tato vlastnost je typická pro dopředně adaptivní 
 postupy. Parametrem při kódování je možné zvýšit hardwarovou náročnost 
 kódování za účelem snížení výsledného datového toku, přičemž hardwarová 
 náročnost dekódování zůstává zachována (resp. je jen marginálně vyšší).
 Asymetrické kodéry mají sice oproti symetrickým mnohem rychlejší 
 dekódování, ale rychlost si pak zvykne být při stejné účinnosti nižší 
 (všeobecně dosahují mnohem nižší účinnosti). S tímto přístupem se můžeme setkat 
např. v algoritmech FLAC. 

Výjimku tvoří formáty WavPack a OptimFROG, které poskytují obě možnosti (jsou 
hybridní) na zefektivnění komprese. 

5.1.1 Shorten 
 Algoritmus Shorten vyvinul v letech 1992-1993 Angličan Tony Robinson, nyní 
z firmy SoftSound Ltd. Licence formátu umožňuje bezplatné nekomerční využití. Formát 
původně vznikl jako výsledek projektu pro kompresi hovorového slova se zvoleným 
odstupem signálu od šumu, s cílem jeho archivace a použití při výzkumu algoritmů 
na zpracování řeči. Jedná se tedy o hybridní kodér. 

 Shorten je založen na lineární predikci, přičemž v sobě integruje čtyři pevně 
zvolené predikční formule. Kromě nich poskytuje adaptivní predikci libovolného řádu. 
Podporuje dva kanály, avšak nevyužívá mezi kanálovou redundanci. Nejvyšší vzorkovací 
frekvence je 44,1 kHz. 

 Ztrátová komprese je založená na kvantování reziduálností. Shorten poskytuje dva 
mód. Mód s vyrovnaným datovým tokem mezi rámci a mód se zvolenou největší energií 
zkreslení reziduálního signálu v rámci. Energie zkreslení pak není vždy vyhovující odstupu 
signálu od šumu v dekódovaném signálu. Do hry vstupuje i použitá lineární predikce. Čím 
je korelace zdroje vyšší, tím více se projevují odchylky v reziduálnostech na výsledných 
hodnotách vzorku. Kvantování reziduálností a koeficientů navíc probíhá s kvantovacím 
krokem, který se rovná druhé mocnině (nižší hardwarová náročnost), což snižuje adaptivitu 
řešení. 
 Shorten ukládá výsledný tok dat souboru .shn, který byl později rozšířený 
např. o tabulky pro přetáčení (seek-tables) několika programátory (Wayne Steilau, Jason 
Jordan) zúčastněných v projektu etree.org. Právě tento projekt zaručil formátu Shorten 
popularitu, později jej nahradil formát FLAC. 

 Shorten, po tolika letech od jeho vzniku, nedokáže v současné době úspěšnou 
kompresí konkurovat jiným formátům, ale jeho nízká hardwarová náročnost a podpora 
v různých prostředích, vyplývajících zejména z dlouhého času, jej na trhu staví jako 
standard na poli bezeztrátové komprese zvuku. 
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5.1.2 Wav Pack 
 WavPack je volně použitelný open source kodek pro bezeztrátovou kompresi zvuku 
vyvíjený od roku 1998 Davidem Bryantem. WavPack staví zejména na kvalitní kompresi 
v kombinaci s vysokou rychlostí komprese a dekomprese. 

 WavPack je založený na lineární predikci, používá adaptivní faktor predikce. 
Koeficienty přednastavené (podobně jako u formátu Shorten), predikce sahá až do osmého 
řádu. Predikce funguje ve více přechodech, tedy na místo kódování reziduálností 
po vykonání první predikce se přistupuje k další predikci, sériově. Používají se dvou 
až šestnácti predikčních vrstev. Podporované vzorkovací frekvence dosahují 192 kHz, 
rozlišení 32 bitů. 

 Při kódování stereofonního záznamu se predikce počítá pro oba kanály nezávisle, 
nepřenáší se však výsledný reziduální signál, ale rozdílový kanál společně se součtovým, 
levým anebo pravým kanálem, podle toho, která alternativa je výhodnější. WavPack 
umožňuje kódovat až 5.1 kanálů. 

 WavPack poskytuje kromě symetrického nastavení stupně komprese i dodatečnou 
volbu pro asymetrické kódování. Místo použití pevně zvolených koeficientů predikčních 
funkcí se zvolí optimální hodnoty pro kódovaný rámec. To značně zvyšuje hardwarovou 
náročnost komprese, ale výsledkem je zmenšení výsledného datového toku bez změny 
rychlosti komprese. 

 WavPack ukládá ztrátově i bezeztrátově (hybridně) zkomprimované soubory 
do vlastního souboru .wv, korekční soubor (při hybridním kódování) má příponu .wvc. 
Při hybridním kódování zadá uživatel požadovaný datový tok (192 kbps jako nejmenší 
vhodné číslo, 256 kbps jako standardní hodnotu, 320 kbps k dosažení nejvyšší kvality 
záznamu). Formát podporuje identifikační značky (ID3v1, APEv1, APEv2), zesílení 
při reprodukci. 

 WavPack poskytuje bezkonkurenčně rychlou kompresi a extrémně rychlou 
dekompresi (které je schopný se vyrovnat jen Shorten a FLAC). Vysoká efektivnost 
komprese navzdory jednoduchému návrhu předbíhá většinu konkurence.  

5.1.3 Monkey’s Audio (MA, APE) 
 Autorem formátu Monkey’s (dále jen MA; používá se i označení APE, podle 
kontejneru .ape) Audio je Američan Matthew T. Ashland. Jeho vývoj se datuje někdy 
kolem r. 2000, přičemž od počátku byl navrhovaný jako proprietární řešení s možností 
bezplatného využití pro nekomerční účely. Pro MA je prioritou kvalitní komprese 
při zachování přijatelné hardwarové náročnosti. 

 MA je symetrický algoritmus založený na zpětné adaptivně lineární predikci. 
Podporuje stereo (aplikuje sdružení kanálů), vzorkovací frekvenci do 48 kHz, rozlišení 
do 16 bitů. Používá rozsahové kódování. Neobvyklé je použití neuronových sítí 
na stanovení vhodných koeficientů predikátu. Nepoužívá totiž nezávislé rámce, 
ale nepřetržitý datový tok. To výrazně zpomaluje přetáčení a způsobuje, že výskyt chyby 
poškodí zvukový záznam až dokonce. Formát naštěstí obsahuje kontrolní součty na detekci 
případné chyby dat. 
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 Hlavní vlastností MA je vysoká efektivita komprese, což je asi hlavním důvodem, 
proč je stále populární. V prostředí Windows poskytuje příjemné uživatelské prostředí a 
vysokou podporu  

�Poznámka: je vázaný pouze na toto prostředí – pro ostatní operační  systémy 

nebyl navržený. 

5.1.4 FLAC 
 Formát FLAC (angl. Free Lossless Audio Codec) vyvinula skupina programátorů 
pod vedením Američana Josha Coalsona. Kodek vyšel v prosinci r. 2000. Autor chtěl světu 
poskytnout hardwarově náročný a otevřený kodek, přičemž stavěl na kvalitním návrhu 
zaručujícím zpětnou kompatibilitu. Používá vlastní kontejner .flac. 

 FLAC je asymetrický kodek založený na lineární predikci. Referenční kodér 
podporuje vzorkovací frekvenci do 96 kHz (samotný formát nemá omezení vzorkovací 
frekvence), rozlišení vzorku do 24 bitů (formát podporuje maximálně 32 bitů). Velikost 
rámce není omezená i pokud referenční kodér používá konstantní velikost (zvolenou 
vzhledem na vzorkovací frekvenci zdroje).  

 Při kódování stereofonního záznamu se predikce počítá pro oba kanály nezávisle. 
Nepřenáší se však výsledný reziduální signál, ale rozdílový kanál společně se součtovým, 
levým anebo pravým kanálem, podle toho, která alternativa je výhodnější. FLAC 
umožňuje kódovat až 8 kanálů. 

 Dekomprese potřebuje jen celočíselnou aritmetiku, což vytvořilo z formátu FLAC 
snadno hardwarově implementovatelný bezeztrátový kompresní algoritmus. Jestliže 
prioritou byla nízká hardwarová náročnost dekomprese, specifikace nepodporuje 
vzorkovací frekvenci nad 96 kHz, i pokud jí samotný formát podporuje (při kódování je 
možné deaktivovat kontrolu správnosti parametrů se specifikací).  

 Je třeba podotknout, že úspěšnost komprese algoritmu FLAC není ničím zvláštní. 
Zato rychlost je velmi dobrá. Identifikační značky (FlacMetadata), široká softwarová 
a hardwarová podpora a úplná otevřenost z něj vytvořily de-facto pomyslný standard 
na poli bezeztrátové komprese. 

5.1.5 Lossless Audio (LA) 
 Formát Lossless Audio (LA) pochází od Novozélanďana jménem Michael Bevin. 
První verze se objevila r. 2002. Jde tedy o velmi mladý kodek. Snahou autora bylo vytvořit 
algoritmus pro nejefektivnější bezeztrátovou kompresi zvuku, při které nízká časová 
náročnost není prioritou (jedná se tedy o jeden z nejpomalejších algoritmů popsaných 
v této práci). 

 LA je symetrický algoritmus založený na lineární predikci. Aplikuje 8 vrstev 
predikce. Používá adptivní faktor predikce na každé vrstvě, čísla kóduje zpětně adaptivním 
aritmetickým kódováním. Používá vlastní kontejner .la. 

 LA je řešením mezi kanálové korelace na úrovni predikce. Prediktory na svůj 
odhad používají vzorky z obou kanálů. Tento přístup, i pokud je časově náročný, umožňuje 
dosáhnout neuvěřitelně dobré komprese. 
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�Kontrolní otázky: 

• jak dělíme činnost bezeztrátových kompresních algoritmů? 
• u jakých algoritmů se můžeme setkat se symetrickým kódováním? 
• nižší účinnosti, dosahují které bezeztrátové algoritmy, symetrické nebo 
 asymetrické? 
 
 
 
 
 
 

6. Analýza kvality jednotlivých kompresních 
algoritmů 

�Cíle kapitoly: 

 Po prostudování této kapitoly budete schopni: 

• umět otestovat a zhodnotit jednotlivé kompresní algoritmy  

� Doba potřebná ke studiu: 90 min 

�Úvod do problematiky 

 Určit všechny vlastnosti jednotlivých formátů je poměrně náročné. V první řadě 
je důležité si uvědomit, že neexistuje objektivní míra. Filozofie ztrátových kompresních 
algoritmů je založená na odstranění psychoakustické irelevance, tedy jediný, kdo může 
posoudit jejich kvalitu je posluchač. Poslechový test je tedy jediný způsob jak rozhodnout, 
který formát má „lepší kompresi“. Cílem této kapitoly je tedy analýza a srovnání kvality 
kompresních algoritmů. Účelem této analýzy je objevit kvalitní „nejlepší“ algoritmus, v 
kombinaci rychlosti komprese a dobrého kompresního poměru. 

 Komprese zvuku je nový pojem a jsou zde stále různé algoritmy bojující o přijetí 
veřejnosti. Těchto algoritmů je poměrně značné množství, a ne všechny by bylo možné 
v této analýze porovnat a popsat, proto jsem vybral tři zástupce ze ztrátových a tři 
z bezeztrátových kompresních algoritmů.  

 Pro srovnání byly zvoleny a porovnány formáty ztrátových kompresních algoritmů 
MP3, OGG a WMA. Formát MP3 byl vybrán jako nejrozšířenější a nejpoužívanější 
formát. V těsném závěsu za ním je druhým nejpoužívanějším formátem OGG, který 
formátu MP3 konkuruje. Jako poslední ze tří zástupců jsem zvolil formát WMA, který je 
konkurentem MP3 a zároveň druhým nejpoužívanějším formátem hned po MP3.  
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 U bezeztrátových kompresních algoritmů byly vybrány pro srovnání formáty APE, 
FLAC, WV. Tyto formáty jsou poměrně na stejném stupni komprese. Vybral jsem je proto, 
abych zjistil, který z těchto tří formátů dosahuje nejlepšího kompresního poměru.  

 Dalším důležitým algoritmem, který v dnešní době hraje docela velkou roli, je 
algoritmus na kompresi hovorového slova, který je běžně užíván v telekomunikaci přes 
internet (VoIP telefony). Je jím Speex, který se stává stále populárnějším řešením, pokud 
jde o šíření záznamů hovorového slova přes internet. Hlavním důvodem je jeho bezplatnost 
a softwarová podpora. Proto bych jej rád otestoval a ověřil si jeho kvality, které následně 
popíší v následující části práce. 

 

�Výklad 
6.1 Testování kvality ztrátových kompresních algoritmů 
 Z audio CD jsem získal referenční záznam v nekomprimovaném formátu WAV (16 
bit, stereo, 44,1kHz). Jedná se o skladbu Don´t stop me now (Queen). Délka záznamu je 
210,4933 sekund a velikost wav souboru 35,41 MB. Skladba byla vybrána ze žánru 
pop/rock, protože v tomto žánru bývá zastoupeno poměrně rovnoměrně celé spektrum 
frekvencí. Referenční záznam jsem komprimoval do formátu MP3, OGG a WMA 
s různými parametry CBR. Sledoval jsem přitom: rychlost převodu, velikost souboru 
a kvalitu výsledného komprimovaného formátu. 

 Rychlost převodu je uvedena, jako kolikrát je doba komprimace kratší než celková 
doba záznamu. Velikost souboru je vyjádřena v megabajtech (MB) a velikost uspořeného 
místa (to které jsme ušetřili po komprimaci výsledného formátu) je vyjádřena 
v procentech. Kvalitu výsledného zvukového záznamu po komprimaci jsem porovnal 
s původním zvukovým záznamem, posuzoval jsem subjektivně poslechem ze stereofonních 
sluchátek. Pro komprimaci do formátu MP3, WMA a OGG jsem použil program Milan's 
GUI convertor. Program jsem zvolil na základě toho, že disponuje množstvím formátů 
a především těch, které jsem si pro testování vybral. Mimo jiné se jedná o jednoduchý, 
snadný a dostupný program ve freewarové verzi, který je v češtině. 

 Testoval jsem pro hodnoty bitrate 192 kbps, 160 kbps, 128 kbps, 96 kbps, 64 kbps 
a 48 kbps. Vše v módu CBR (Constante Bitrate), kdy je celý záznam uložen stejným 
datovým tokem a pevnou vzorkovací frekvencí. To je technika, která má tu výhodu, 
že výsledná velikost souboru je přesně odhadnutelná. 

6.1.1 Porovnání kvality ztrátových kompresních algoritm ů 
 

 
Tab. 2 Hodnoty komprese CBR 192 kbps 

formát CBR (kbps) rychlost kódování velikost (MB) úspora (%)
mp3 192 7,2x 4,8 86,4
ogg 192 15,8x 4,5 87,3

wma 192 28,2x 4,8 86,4
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Tab. 3 Hodnoty komprese CBR 160 kbps 

 Při kompresi nastavené na hodnoty CBR 192 kbps a 160 kbps je kvalita 
při poslechu všech tří záznamů srovnatelná s původním záznamem. Odchylky jsou lidským 
uchem těžko rozeznatelné. Z tabulky je patrné že nejlepšího výsledku v rychlosti komprese 
dosáhl formát WMA, druhým nejrychlejším byl OGG. Nejmenší velikosti (a zároveň 
největší úspory kapacity na disku, anebo paměťových médiích) výsledného formátu 
po kompresi dosáhl formát OGG, zbývající dva formáty dosáhly stejného výsledku. 

 
Tab. 4 Hodnoty komprese CBR 128 kbps 

 
Tab. 5 Hodnoty komprese CBR 96 kbps 

Při kompresi nastavené na hodnoty CBR 128 kbps a 96 kbps je kvalita záznamů WMA 
a OGG při poslechu stále srovnatelná s původním záznamem. Formát MP3 se kvalitou 
blíží původnímu záznamu. Komprese do WMA je opět rychlejší než do následujících dvou 
formátů, přičemž formát OGG se rychlostí komprese začíná přibližovat formátu WMA. 
Nejmenší velikosti opět dosáhl formát OGG. 

 
Tab. 6 Hodnoty komprese CBR 64 kbps 

U komprese nastavené na hodnoty CBR 64 kbps je kvalita záznamů WMA a OGG 
při poslechu srovnatelná a blíží se kvalitě původnímu referenčnímu záznamu. Při poslechu 
formátu MP3 se dá kvalita přirovnat ke kvalitnímu rozhlasovému vysílání a je srovnatelná 
s formáty WMA a OGG při kompresi nastavené na hodnoty CBR 48 kbps. Jako nejrychleji 
komprimovaným formátem vyšel v testu opět WMA a OGG jako nejúspornější formát. 

 
Tab. 7 Hodnoty komprese CBR 48 kbps 

U komprese nastavené na hodnoty CBR 48 kbps je kvalita záznamů při poslechu 
srovnatelná a dá se přirovnat ke kvalitnímu rozhlasovému vysílání. Formát MP3 je 

formát CBR (kbps) rychlost kódování velikost (MB) úspora (%)
mp3 160 6,8x 4 88,7
ogg 160 15,6x 3,7 89,6

wma 160 27,7x 4 88,7

formát CBR (kbps) rychlost kódování velikost (MB) úspora (%)
mp3 128 6,5x 3,2 91
ogg 128 15,9x 3 91,5

wma 128 42x 3,2 91

formát CBR (kbps) rychlost kódování velikost (MB) úspora (%)
mp3 96 6,3x 2,4 93,2
ogg 96 14,7x 2,2 93,8

wma 96 26,8x 2,4 93,2

formát CBR (kbps) rychlost kódování velikost (MB) úspora (%)
mp3 64 8,4x 1,6 95,5
ogg 64 15,1x 1,5 95,8

wma 64 32,1x 1,6 95,5

formát CBR (kbps) rychlost kódování velikost (MB) úspora (%)
mp3 48 9,2x 1,2 96,6
ogg 48 15,3x 1 97,2

wma 48 42,8x 1,2 96,6
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kvalitou srovnatelný s nekvalitním rozhlasovým vysíláním (při poslechu je slyšet silné 
zkreslení). Jak je z tabulky sedm vidět opět nejrychleji komprimovaným formátem je 
WMA a nejúspornějším formát OGG. 

 Po celkovém shrnutí a zhodnocení tohoto testu jsem došel k závěru, že relativně 
mladý formát OGG je velmi dobrou alternativou letitého formátu MP3 a je hoden 
mu konkurovat, to stejné se dá říci o formátu WMA.  
 
 

 
�Výklad  

6.2 Testování kvality bezeztrátových kompresních 
algoritmů 
 Byl použit stejný referenční záznam jako v případě testování ztrátových 
kompresních algoritmů a parametry tabulky také. Referenční záznam jsem komprimoval 
do formátu WV, FLAC a APE s různými parametry. Sledoval jsem přitom: rychlost 
převodu, velikost souboru. Kvalitu výsledného komprimovaného formátu není potřebné 
posuzovat (tím mám na mysli poslech), protože je nemožné lidským uchem zaznamenat 
rozdíl. Pro komprimaci do formátu WV, FLAC a APE jsem opět použil program Milan's 
GUI convertor. Jediný rozdíl, který zde je, je v bitrate. U které mi program neumožnil 
nastavit bitrate na mód CBR místo toho je zde nabídka na stupeň kvality komprese, 
kterou jsem nastavil na parametry v rozmezí od 1. do 3. stupně. První stupeň značí nejnižší 
kvalitu a třetí pak nejvyšší kvalitu komprese. 

6.2.1 Porovnání kvality bezeztrátových kompresních algoritmů 
 

 
Tab. 8 Hodnoty komprese 3. stupeň kvality 

 Rychlost komprese do formátu WV je větší než do následujících dvou formátů 
a formát FLAC je při převodu rychlejší než formát APE. Nejlepšího výsledku ve velikosti 
výsledného komprimovaného formátu při nastavení kvality na 3. stupeň komprese dosáhl 
formát APE. Stejně tak jako ve 3. stupni kvality komprese dosáhl formát APE 
i ve zbývajících dvou stupních nejlepších hodnot. 

formát stupeň komprese rychlost kódování velikost (MB) úspora (%)
wv 3 60,7x 20,88 41
flac 3 14,8x 21,68 38,8
ape 3 8,1x 20,03 43,4
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Tab. 9 Hodnoty komprese 2. stupeň kvality 

 
Tab. 10 Hodnoty komprese 1. stupeň kvality 

 V závěru testu bych tedy jako vítěze zvolil formát APE, který dosáhl nejlepších 
výsledků v kompresi výsledného bezeztrátového formátu a to nejmenší velikostí (největší 
možné komprese), která je bez pochyby nejdůležitějším kritériem v případě bezeztrátových 
kompresních algoritmů. 

�Výklad  

6.3 Testování kvality kompresního algoritmu 
hovorového slova 
 Prostřednictvím počítače jsem získal referenční záznam hovorového slova 
v nekomprimovaném formátu WAV (16 bit, stereo, 44,1kHz). Délka záznamu je 97,9648 
sekund a velikost wav souboru 5,72 MB. K získání záznamu hovorového slova jsem použil 
program audacity. Referenční záznam jsem komprimoval do formátu Speex s různými 
parametry CBR. Sledoval jsem přitom: rychlost převodu, velikost souboru a kvalitu 
výsledného komprimovaného formátu. 

 Rychlost převodu je uvedena, jako kolikrát je doba komprimace kratší než celková 
doba záznamu. Velikost souboru je vyjádřena v kilobajtech (kB) a velikost uspořeného 
místa (to které jsme ušetřili po komprimaci výsledného formátu) je vyjádřena 
v procentech. Kvalitu výsledného zvukového záznamu po komprimaci jsem porovnal 
s původním zvukovým záznamem. Posuzoval jsem subjektivně poslechem ze 
stereofonních sluchátek. Pro komprimaci do formátu Speex jsem použil program Milan's 
GUI convertor. 

 Testoval jsem pro hodnoty bitrate 61 kbps, 41 kbps, 31 kbps, 21 kbps a 14 kbps. 
Vše v módu CBR (Constante Bitrate), kdy je celý záznam uložen stejným datovým tokem 
a pevnou vzorkovací frekvencí. 
 

6.3.1 Hodnocení kvality kompresního algoritmu hovorového slova 
 

formát stupeň komprese rychlost kódování velikost (MB) úspora (%)
wv 2 119,6x 21,5 39,3
flac 2 73,3x 21,8 38,4
ape 2 59,5x 20,51 42,1

formát stupeň komprese rychlost kódování velikost (MB) úspora (%)
wv 1 126,1x 22,04 37,8
flac 1 99,3x 22,98 35,1
ape 1 93,1x 21,14 40,3
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Tab. 11 Hodnoty komprese CBR hovorového slova 

 Jak je z tabulky hodnot vidět, nejlepších výsledků dosáhl kompresní algoritmus 
při zvolené CBR 14 kbps, kde výsledná rychlost komprimovaného formátu je 19,1 
a velikost 115,3 kB. Kvalita je srovnatelná s  nekvalitním rozhlasovým vysíláním.  
 Při kompresi s nastavenou hodnotou CBR na 21 kbps je výsledný formát o něco 
větší než výše popsaný výsledný formát, ale kvalita je srovnatelná s  kvalitním 
rozhlasovým vysíláním. A rychlost komprimace se snižuje. 
 V případě hodnoty CBR nastavené na 31 kbps se rychlost komprimace snižuje 
a velikost výsledného formátu je větší. Kvalita při poslechu se naopak přibližuje kvalitě 
původnímu referenčnímu záznamu. 

 Při kompresi s nastavenými hodnotami CBR na 41 kbps a 61 kbps je kvalita 
komprimovaných výsledných záznamů při poslechu srovnatelná a je rovněž srovnatelná 
s původním referenčním záznamem. 

 V porovnání s ostatními ztrátovými kompresními algoritmy je výsledná velikost 
komprimovaného formátu rapidně menší oproti původnímu referenčnímu záznamu 
(dosahuje vysokého kompresního poměru), a přitom je zachována srozumitelnost 
při poslechu, která hraje asi největší roli (při výběru).  

�Kontrolní otázky: 

• jakým způsobem nejlépe posoudíme kvalitu kompresního algoritmu? 

� Úkoly: 

• otestujte jednotlivé kompresní algoritmy 
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