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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou animací ve vývojovém prostředí Adobe Flash 

CS4 s použitím programovacího jazyka Action Script 3.0. Vytvořené animace popisují 

komprimační mechanismy metod bezeztrátové komprimace dat a slouží jako dodatečná 

výuková opora do předmětu Přenos dat. Práce se dále zabývá tvorbou jednotné šablony pro 

animace do předmětu Přenos dat.  

Klíčová slova  

Adobe Flash, Animace, Bezeztrátová komprimace, Metoda proudového kódování, 

Huffmanovo kódování, Komprimace LZW 



Abstract  

This master thesis deals with the creation of animations in the Flash authoring 

environment, Adobe CS4 with using a programming language, Action Script 3.0. Created 

animations describe lossless compression methods and their mechanisms. These animations are 

used as an additional learning support in the course of Data transmission. The thesis also deals 

with the creation of an integrated template for the animations in course Data transmission.  

Keywords  

Adobe Flash, Animations, Lossless data compression, Run length encoding, Huffmans 

coding, Comprimation LZW 



Seznam použitých symbolů a zkratek  

 

AS (Action Script)  Programovací jazyk 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)  Znaková sada 

AVM (Action Script Virtual Machine)  Jádro vykonávající bytový kód Action Scriptu 

CD (Compact Disc)  Datový nosič 

CS  (Creative Suite)  Balíček programů firmy Adobe Systems 

DOM (Document Object Model) Objektově orientovaná reprezentace XML nebo HTML 

dokumentu 

DVD (Digital Versatile Disc)  Datový nosič 

ECMA  (European Computer Manufacturers Association) Organizace vydávající 

standardy 

EXE (Executable)  Datový formát spustitelného souboru 

FLV (Flash Video)  Datový dormát pro předání videa pomocí Flash Playeru 

FPS (Frames Per Second) Snímků za sekundu 

GIF (Graphics Interchange Format)  Bitmapový obrázkový datový formát 

GS (Group seperator) Oddělovač skupin – ASCII znak 29 

GSM (Global System for Mobile Communications) Standard pro mobilní telefonní systémy 

HDD (Hard Disk Drive) Datový nosič 

HTML (HyperText Markup Language)  Skriptovací jazyk 

ITU-T (International Telecommunication Union) Organizace vydávající telekomunikační 

standardy 

ISO/IEC (International Organization for Standardization)  Organizace vydávající 

standardy 

JPEG Metoda ztrátové komprimace obrazu 

LZ77 (Lempel, Ziv)  Komprimační metoda 

LZ78 (Lempel, Ziv)  Komprimační metoda 

LZW (Lempel, Ziv, Welch)  Komprimační metoda 

MP3 Metoda ztrátové komprimace zvuku 

MPEG (Moving Picture Experts Group) Metoda ztrátové komprimace videa 

OGG Metoda ztrátové komprimace zvuku 

PD (Přenos Dat)  

PDF (Portable Document Format) Datový formát pro prezentaci dokumentů   



RAM (Random Acces Memory) Počítačová paměť s přímým přístupem 

RLE (Run Length Encoding)  Metoda bezeztrátové komprimace dat 

SEO (Search Engine Optimalization) Mechanismus optimalizace pro internetové vyhledávače 

SWF (Shock Wave Flash)  Datový formát flashové animace 

TIFF (Tagged Image File Format) Obrázkový datový formát umožňující bezeztrátovou 

komprimaci obrazu  

USB (Universal Serial Bus)  Specifikace datového rozhraní 

UTF-8 (UCS Transformation Format) Univerzální znaková sada 
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1 Úvod 

Tvorba, zpracování, uchovávaní a přenos informací, především multimediálního obsahu, 

se postupem let stala nedílnou součástí našich životů. Stále více se k tomuto účelu uplatňují 

metody užití digitálního signálu, který je oproti analogovému snadněji uchovávatelný, dobře 

zabezpečitelný a lze jej přenášet na velké vzdálenosti bez většího zkreslení obsahu. Pro přenos 

digitální informace obrazu, nebo zvuku jsou ovšem zapotřebí značné nároky na kapacitní rozsah 

médií, a proto se postupně vyvinuly procesy, které tyto kapacitní nároky zhušťují zpravidla  

na velikosti vyhovující uživatelovu požadavku přijatelné věrnosti obsahu. Tento proces se 

nazývá komprese, nebo častěji a lépe je označován jako komprimace.[1] 

Cílem této diplomové práce je vytvořit animace popisující jednotlivé základní metody 

komprimace dat. Výsledné animace jsou potom vhodné pro samostatnou výuku v předmětu 

Přenos dat, tedy především pro studenty dálkového studia, pro které je mnohdy jednodušší  

a přínosnější, než studovat vybranou látku z obsáhlých literárních zdrojů, shlédnout krátkou 

vysvětlující a názornou animaci, z které je tatáž látka stejně dobře pochopitelná.  

Pro tvorbu těchto druhů animací se stále více využívá vektorová grafika Flash a to hlavně 

z důvodu, že výsledný grafický obsah lze poměrně snadno nabídnout ke zhlédnutí 

prostřednictvím Flash animace umístěné na webových stránkách. Další velkou předností 

nástroje Flash je, že díky programovacímu jazyku Action script je možno animacím dodat 

potřebnou interaktivitu. 

Při vytváření animací sloužících ke vzdělávacímu účelu je nutno dbát na určitá pravidla, 

podle kterých by se měla animace odvíjet. Je vhodné potenciálního studenta animací zaujmout 

při zachování dostatečné odbornosti a názornosti vysvětlovaného obsahu. Každý zastává jiný 

názor na to, jaká by měla být struktura při vysvětlování látky. V této práci se vychází z osobních 

dojmů a zkušeností, které se prokázaly být nejpřínosnější při samostudiu a to je zaměření se  

na vysvětlovací příklady, v kterých je postup vysvětlen krok za krokem. Obsah takto vytvořené 

studijní látky by měl být pochopitelný a názorný i pro osobu, která se přímo danou 

problematikou hlouběji nezabývá. 

Pro tvorbu animací, které jsou určeny pro jeden vyučovaný předmět, je vhodné dodržet 

jednotný grafický styl, neboť by nebylo estetické a logické, kdyby grafický podklad jedné 
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animace byl například v červené barvě a druhý v barvě jiné. Proto jako prvním krokem před 

tvorbou samotných animací je vytvoření jednotné šablony, do které je možné dodatečně dotvořit 

prezentovaný obsah. Takováto šablona by měla být vytvořená v aktuální verzi Adobe Flash 

(CS4) a měla by být do té míry obsahem srozumitelná, že jí pak může využít i jiný vývojář, 

který chce při tvorbě dalších animací do stejného vyučovaného předmětu zachovat již 

zaběhnutý grafický styl. 

Z pohledu uživatele je animace vytvořena ve Flashi dávkovým souborem  

s charakteristickou příponou SWF, který se za předpokladu aktualizovaného Flash pluginu dá 

přehrát běžným internetovým prohlížečem. Jednou z variant přístupu k tomuto souboru je 

prostřednictvím velkokapacitního zařízení pro úschovu dat, jako je například CD, DVD, HDD, 

nebo USB flash paměť. Další z možných variant je, nahrát prezentaci na webový server, kde je 

pak tento soubor přístupný z lokální sítě, nebo sítě internet. Způsob, jak animace tvořené  

ve Flashi prezentovat na webovém serveru, je v této práci pro úplnost také nastíněn. 
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2 Komprimace dat 

Pod pojmem komprimace (nebo taky komprese) dat si lze představit principy a postupy, 

které vedou ke snížení kapacitního objemu dat. Nutnost využití komprimačních metod začala 

vyplývat ze základního nedostatku - omezenosti kapacity datových médií a přenosových 

rychlostí v některých sítích (např. GSM). V případě, že by existovalo a bylo běžně užívané 

kapacitní médium, které by nebylo omezenou svou kapacitní velikosti, postrádalo by jakékoliv 

komprimování dat smysl. Tato varianta ještě ovšem nenastala, a proto se začaly hledat způsoby, 

jak do co největší míry zkrátit délku řetězce znaků (nebo velikost souboru) tak, aby mohl být při 

zpětné rekonstrukci vhodný pro další využití.   

Se zkomprimovanými daty se setkáváme prakticky všude. Většina digitálních obrázků 

prošla nějakým způsobem komprimace, aby se tak omezila jejich velikost. Přehrání 

nezkomprimovaného záznamu videa by totiž nebylo reálné, neboť ani současné technologie 

přenosu dat by si nedovedly poradit s tak enormním datovým proudem, jako je přehrávání 

záznamu skutečného obrazu v reálném čase.[1]  

Při komprimaci dat je základním kvalitativním parametrem faktor komprimace (nebo 

poměr komprimace), který popisuje účinnost komprimace. Poměr komprimace je veličina 

udávající poměr, který vyjadřuje, do jaké míry jsou data po komprimaci kapacitně změněna 

oproti velikosti před komprimací. Tuto veličinu lze vyjádřit vztahem (2.1). Když se vynásobí 

poměr komprimace hodnotou 100, výsledné číslo udává procentuální velikost původního celku. 

Užívanějším vztahem (2.2) pro vyjádření kvality komprimace je faktor komprimace, který je 

pouze obracenou hodnotou poměru komprimace. Jestliže je faktor komprimace menší, než 

jedna, došlo při komprimaci k nárůstu objemu dat a taková komprimace není přínosná. Při 

hodnotách faktoru komprimace vyšších, než jedna je komprimace tím účinnější, čím je faktor 

komprimace vyšší.[1] 

prouduvstupníhoreRozm

prouduvýstupníhoreRozm
komprimacerePom 




    (2.1) 

prouduvýstupníhoreRozm

prouduvstupníhoreRozm
komprimaceFaktor 


    (2.2) 
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Dále se rozlišuje do kategorií, jakým způsobem jsou data komprimována. Pro některé 

aplikace je nutné, aby při zpětné rekonstrukci stlačených dat vyšel původní nezměněný datový 

řetězec. V tomto případě se jedná o bezeztrátovou komprimaci. Další a běžnější bývají ztrátové 

komprimace, kde zas až tolik nezávisí na přesné rekonstrukci původních dat. Využití ztrátové 

komprese lze naleznout především v digitální audio a videotechnice, zatímco s bezeztrátovou 

kompresi je možné se setkat hlavně u komprimace textového obsahu. Takový textový obsah, 

který by byl komprimován některou ze ztrátových metod komprimace, by při zpětné 

rekonstrukci zjevně nedával smysl. 

Ztrátové a bezeztrátové komprimace se dále člení dle použité metody, nebo kombinace 

metod, které byly při komprimaci užity. Nejlepších výsledků se při komprimaci dosahuje právě 

kombinací jednotlivých komprimačních metod. 

Komprimace jako celek má i své stinné stránky. Uvažuje-li se se ztrátovostí dat na 

přenosové cestě, pak jsou v takovém případě hlavně u bezeztrátových metod komprimace dat o 

to větší ztráty užitečného obsahu, čím účinnější byla komprese. Chyba, byť jen v jednom bitu, 

může rozhodnout o nesmyslnosti celého zakódovaného obsahu. Další podstatnou nevýhodou 

komprimování je, že vždy je zapotřebí dostatečný hardwarový výkon pro samotný proces 

komprimace a dekomprimace, což může být v některých případech dosti omezující. U ztrátové 

komprimace pak ještě nastává „třísměrné dilema“, v kterém je zapotřebí se rozhodnout mezi 

výslednou kvalitou, velikosti souboru a kompresní rychlosti.  

2.1 Metody komprimace 

Tato práce se zabývá popisem a rozborem především textově orientovaných 

bezeztrátových metod komprimace, které jsou pro vysvětlení základů komprimačních principů 

nejvíce názorné.  

Existuje hned několik způsobu, jak dále členit jednotlivé metody komprimace dat. Ten 

nejobvyklejší je dělení dle nejvhodnějšího využití dané metody. Takto se jednotlivé metody dají 

rozdělit na metody vhodné ke komprimaci textu, obrazu, zvuku a videa. Jednotlivé metody jdou 

rovněž rozdělit podle principu, na kterém pracují a tímto se dají metody komprimace začlenit  

do skupin využívajících základní (nebo obecné) principy, statistické principy a slovníkové 

principy. 
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2.1.1 RLE 

Metoda proudového kódování (Run-length encoding) je bezeztrátovou znakově 

orientovanou metodou pro komprimaci dat, ve které se proud identických datových hodnot 

nahrazuje jednoduchým kódem obsahujícím indikátor komprimace, datovou hodnotu a délku 

proudu. [3] 

Tato stručná definice shrnuje celý princip metody. Znaky vstupního proudu dat, které se 

vícekrát opakují, jsou nahrazeny zakódovanou sekvencí. Zakódovaná sekvence je složena z 3 

znaků (obr. 2.1). 

 

Obr. 2.1 Zakódovaná sekvence pomocí RLE 

Indikátor komprimace je speciální symbol, upozorňující na to, že se v proudu dat 

(například v textu) vyskytlo dostatečné množství opakujících se znaků. Tyto znaky jsou 

v zakódované sekvenci reprezentovány jako X. Pz je číslo udávající množství opakujících se 

znaků. Na obrázku (obr. 2.1) je pouze symbolická podoba komprimačního řetězce. Praktické 

ukázky podoby zkomprimovaných toků dat (textů) metodou RLE jdou vidět v tabulce (tabulka 

2.1). [1, 8] 

Původní text Komprimovaný 

text 

ČAAAAAAAU ČIcA7U 

BBBBB IcB5 

ABCDEF ABCDEF 

CCCC IcC4 

A……………B AIc.15B 

Tabulka 2.1 Příklady komprimace textové informace pomocí RLE 
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Jelikož samotná zakódována sekvence se skládá ze tří znaků, je zřejmé, že se kódování 

pomocí RLE uplatňuje, až když počet po sobě se opakujících znaků přesáhne hodnotu 3. 

Komprimovat touto metodou datový tok skládající se z tří a méně znaků postrádá smysl. Takto 

nemůže při komprimaci metodou RLE dojít k nežádoucí expanzi dat. 

Vnitřní algoritmus metody je znázorněn na vývojovém diagramu (obr. 2.2). Na začátku 

cyklu je vždy načten nový znak ze vstupního řetězce jako znak A. Jelikož přišel první znak je 

počítadlo znaků nastaveno na 1. V prvním rozhodovacím členu se dále upřesňuje, že šlo o první 

znak a načte se znak další. V druhém rozhodovacím členu se porovnává, jestli dva po sobě 

následující znaky jsou si rovny. Jestliže si jsou rovny, znamená to, že došlo k opakování znaků  

a je inkrementováno počítadlo opakování (PO). V případě, že se dva po sobě se následující 

znaky nerovnají, cyklus se přesune do ukončovací fáze, kde se ve třetím rozhodovacím členu  

na základě množství počtu opakování (PO musí být větší, nebo rovno 3) rozhodne, jestli se bude 

výsledek ukládat jako zakódovaná sekvence. Formát zakódované sekvence se v jádře algoritmu 

skládá z indikátoru komprimace (Ic), komprimovaného znaku (v algoritmu B) a počtu 

opakování (PO). [1] 

 

 

Obr. 2.2 Jádro algoritmu RLE 
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V běžných aplikacích RLE se pro indikátor komprimace, který je zde symbolizován Ic, 

využívá speciálních znaků, které se nemohou v komprimovaném textu vyskytnout. Typickým 

příkladem je využití 7 bitové textové tabulky kódů ASCII, která se skládá z 94 tisknutelných  

a 33 řídicích znaků. Řídicí znaky byly původně určeny pro ovládání dálnopisu, nebo tiskárny, 

nebývají tedy běžně využívány. Jelikož se tyto znaky v textu nevyskytují, může být některý 

z nich použit jako indikátor komprimace metody RLE. V praxi se používá například 

netisknutelný znak oddělovače skupin GS (Group seperator – ASCII 29). [3, 1] 

   RLE je zobecněná metoda Potlačení nul. Kvůli nutnosti využití speciálního symbolu Ic 

je využitelná hlavně pro komprimaci textové informace. Účinnost metody je navíc silně závislá 

na komprimovaném obsahu, ve kterém se musejí za sebou opakovat symboly. Tato 

charakteristická specifikace se vyskytuje například u FAXových zpráv, kde bývá velké 

množství mezer. Široké uplatnění metody proudového kódování lze naleznout především 

v jejich modifikacích, kde je vždy snaha o nahrazení speciálního symbolu indikátoru 

komprimace.  

Modifikace RLE – MNP třídy 5 

Síťový protokol firmy Microcom (Microcom Networking Protocol – MNP) je protokol, 

definující standardy datové komprese a opravy chyb u ranných modemových zařízení 

(2 400bit/s a více). MNP byl postupně začleněn do doporučení ITU-T V.42. Protokol definuje 

celkem 10 tříd, v třídách 2-4 se popisují principy opravy chyb a třída 5 se zabývá komprimaci 

dat. Při této komprimaci se u protokolu MNP využívá modifikace metody proudového 

kódování. [9, 3] 

Modifikace metody spočívá v tom, že indikátor komprimace již není speciální symbol, 

ale je nahrazen trojicí po sobě se opakujících stejných znaků z datového proudu. Symbolická 

podoba kódované sekvence se skládá ze 4 znaků. (obr. 2.3). 
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Obr. 2.3 Zakódována sekvence pomocí Modifikované metody RLE v protokolu MNP třídy 5 

Symboly X reprezentují část znaků z textu, který byl metodou komprimován a jejich 

specifický počet je zároveň indikátorem komprimace, tedy ukazatelem, že se jedná o část 

kódované sekvence. Číslo Pz udává počet dalších výskytu kódovaných znaků. Hodnota Pz je 

rovna celkovému množství opakování znaků mínus 3 (znaky X sloužící jako indikátor 

komprimace). 

Původní text Komprimovaný 
text 

ČAAAAAAAU ČAAA4U 

BBBBB BBB2 

ABCDEF ABCDEF 

CCCC CCC1 

RRR RRR0 

A……………B A...12B 

Tabulka 2.2 Příklady komprimace textové informace pomocí Modifikované metody RLE 

v protokolu MNP třídy 5 

Jádro algoritmu je stejné, jako u metody RLE (obr. 2.2). Jediná odlišnost je v zápisu 

kódové sekvence (Tvorba komprimačního formátu), která se pro tuto modifikaci metody skládá 

z třikrát po sobě zapsaných znaků B a hodnoty počtu opakování o tři hodnoty nižší (PO – 3). 

Komprimace touto metodou má jednu nevýhodu. Při komprimaci 3 znaků (viz. Tabulka 

2.2) je zkomprimovaný řetězec delší, než před komprimací a tím pádem dochází k expanzi dat, 

což je pro komprimaci nežádoucí. Tato nevýhoda je ale částečně kompenzovaná tím, že 

indikátor komprimace je univerzální a nemusí být pro něj vyhrazen speciální symbol ze znakové 

sady. 

Díky tomu, že není zapotřebí užití speciálního znaku v kompresní sekvenci, je tato 

modifikace metody proudového kódování použitelná kromě komprimace textu (modemy, faxy) 
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i při komprimaci obrazové a zvukové informace. Použitelnost metody se odvíjí od 

komprimovaného obsahu a využívá se drobných změn vstupního datového proudu. Proto pro 

komprimaci obrazu je tato metoda použitelná jen na obrázky s malou barevnou hloubkou (do 

256 barev) a u zvukových souborů jen pro komprimaci řeči. 

2.1.2 Huffmanovo kódování 

Huffmanovo kódování je metoda bezeztrátové komprimace dat popsaná Davidem 

Albertem Huffmanem v roce 1952. Cílem této metody je ke vstupnímu proudu dat nalézt co 

nejefektivnější binární kód. To lze provést pomocí frekvenčně tříděného binárního stromu,  

a jelikož k frekvenčnímu třídění se využívá principů statistické pravděpodobnosti, je tato 

metoda řazena mezi statistické komprimační metody. [1, 3, 8, 13] 

Principem statistických komprimačních metod je, že na základě množství výskytu 

jednotlivých znaků se často vyskytující znaky ve výstupním datovém proudu upřednostní. To se 

provádí přiřazením znaků s nejkratší délkou ve výstupním řetězci. Například nejčastěji se 

vyskytující znaky jsou nahrazeny hodnotou logické 1. 

Kód vytvořený pomocí metody Huffmanova kódování je prefixovým kódem. To 

znamená, že každé další vytvořené kódové slovo není prefixem předešlého kódového slova a při 

zpětném zpracování komprimovaného binárního řetězce nemůže dojít k záměně jednotlivých 

sousedících znaků (je jednoznačně dekódovatelný). [10] 

  Prefixový kód Neprefixový kód 

A   00   00 

B   01   001 

C   100   0011 

D   1010   00110 

E   1011   001101 

Tabulka 2.3 Ukázka prefixového a neprefixového kódu 

Huffmanovo kódování je dvouprůchodová komprimační metoda. Jeden průchod 

algoritmem je zapotřebí pro vytvoření komprimačního stromu a pro samotné zakódování je 

zapotřebí druhý průchod algoritmem. 
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Princip metody se skládá ze tří kroků: 

1) Znaky zdrojové abecedy se seřadí dle četnosti jejich výskytu od nejmenšího po 

největší 

2) Vytvoří se binární strom 

3) Zakóduje se vstupní proud pomocí kódových slov vytvořených z binárního 

stromu 

Seřazením znaků se provede jejich statistické roztřídění. Nejméně se vyskytující znaky 

budou dále považovány za nejméně prioritní a naopak. Problém při seřazování znaků nastává, 

když je množství výskytu některých znaků stejné. V takovém případě se může jako méně 

prioritní znak využít ten znak, který byl algoritmem načten dříve. Je ovšem možné se setkat 

s implementacemi, které upřednostňují znaky se stejným množstvím výskytu na základě jiného 

mechanismu, nebo tuto eventualitu vůbec neřeší. Důsledkem pak jsou naprosto odlišné binární 

stromy, avšak výsledná délka kódu bude vždy stejná - optimální. [11, 1] 

Binární strom je orientovaný graf s logickým uspořádáním znaků do architektury 

připomínající stromové větvení. Každý vrchol může mít maximálně 2 větve a pozicím na každé 

větvi stromu je přiřazena kombinace binárních hodnot 0 a 1. 

Při sestavování binárního stromu se u Huffmanova kódování začíná od znaku s nejnižší 

četnosti, který se v architektuře spojí se znakem s druhou nejnižší četnosti. Znak s nižší četnosti 

se umístí do levé větve. Do vrcholu takto vytvořených dvou větví se jejich četnosti sečtou (Obr. 

2.4) a mechanismus se opakuje, dokud nezůstane jediný vrchol se součtem všech četností 

dohromady, ten se nazývá kořen. 

 

Obr. 2.4 Ukázka části binárního stromu pro znakovou kombinaci ABB  
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Po sestavení celého stromu se jednotlivým větvím přiřadí binární hodnoty. Větvi s nižší 

četnosti – větvi nalevo je přiřazena hodnota logické 0 a větvi s vyšší četnosti je přiřazena 

hodnota log. 1. I v tomto případě se lze setkat s odlišnou implementací (1 vlevo, 0 vpravo). 

Ukázka celého sestaveného stromu je znázorněna na obrázku (Obr. 2.5), červenou barvou jsou 

na obrázku vypsány binární hodnoty jednotlivých větví. 

   

Obr. 2.5 Ukázka celého binárního stromu pro znakovou kombinaci ABBCCCCC 

Znaky kódové abecedy se odečítají z kompletně sestaveného binárního stromu. 

Z každého patra stromu je odečtena binární hodnota určující směr ke konečnému znaku 

v konečné větvi. V obrázku (Obr. 2.5) jsou to pro tento příklad C = 1, B = 01, A = 00. Znaky 

zdrojové abecedy s nejmenším množstvím výskytu se nacházejí v nejnižších vrstvách stromové 

architektury a je jim potom přidělen nejdelší (nejméně prioritní) znak kódové abecedy. 

Během popisu Huffmanova kódování byla nastíněná některá úskalí metody. Většina 

z nich vychází z toho, že v roce 1952 Huffman neměl přesnou představu, kde konkrétně bude 

jeho metoda mít praktické využití, proto ve své metodě nedefinoval, na které straně větve má 

být log. 1 a log. 0 při vytváření binárního stromu. Snažil se pouze vytvořit algoritmus pro tvorbu 

co nejefektivnějšího binárního kódu. Celý mechanismus navíc vychází z již dříve používaného 

Shanon-Fanova kódování (1948), kde je mechanismus kódování obdobný, akorát se binární 

strom sestavuje od kořene k větvím a výsledný kód není vždy optimální. 

Hlavní nevýhodou této metody je, že při dekomprimaci se musí spolu se 

zkomprimovaným datovým tokem přenášet i tabulka kódové a zdrojové abecedy. Metoda řeší 

pouze vytvoření optimálního kódu, nikoliv jeho využití. Při různých předpokladech (ASCII, 
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anglický text) existují algoritmy na její výpočet ze zakódovaného řetězce, avšak těchto 

algoritmů je více, a proto by nebylo jednoznačné, který se má využít.  

Princip sestrojení optimálního kódu založený na Huffmanově algoritmu lze využít i  

pro generování nebinárních kódů (4 bitových, 3 bitových). Takto je potom možné tuto metodu 

využít pro kompresi jak textové, tak obrazové i zvukové informace. Částečně se Huffmanovo 

kódování využívá u ztrátových komprimací formátů JPEG, MPEG, MP3, OGG a ACC. 

2.1.3 Komprimace LZW 

Komprimační metoda LZW je slovníková metoda pro bezeztrátovou komprimaci dat 

publikována v roce 1984. Název metody je odvozen od jmen jejich autorů - Abrahama Lempela, 

Jacoba Ziva a Terryho Welche. [8, 3, 12] 

Základní myšlenkou slovníkových metod je, že často se opakující zdrojové slovo (nebo 

jeho část) je uloženo ve slovníku a při jeho dalším výskytu se pouze odkazuje na předešlý 

výskyt, tedy na položku ze slovníku. Slovníkových metod komprimace dat je hned několik  

a většinou se liší ve způsobu vytváření slovníku. 

U metody LZW se s každým novým načteným znakem prohledává celý slovník  

na případnou shodu jednoho a více znaků. Tato shoda nastane vždy, neboť ze začátku je  

ve slovníku obsažena pouze základní abeceda obsahující všechny jednotlivé znaky (v případě 

anglické abecedy by to bylo 26 znaků). Po nalezení shody se slovníkem se vytvoří ve slovníku 

nový zápis, který je složen z posloupnosti shodného znaku a znaku, který po něm následuje. 

Nový záznam je uložen na novou pozici ve slovníku a při dalším průběhu algoritmu je i tento 

nový záznam zahrnut do porovnávání. Slovník se tedy každým novým načteným symbolem 

zvětšuje, dokud se nevyčerpají všechny pozice slovníku. 
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Obr. 2.6 Ukázka komprimace a sestavení slovníku LZW pro znaky anglické abecedy a vstupní 

kombinaci znaků AAAA 

Pro původní slovník, který v ukázce zahrnoval pouze 26 znaků anglické abecedy, se 

zpravidla při komprimaci textové informace využívá některá běžně užívaná znaková sada, 

například UTF-8. Při použití 12 bitového kódu je prvních 256 znaků (7 bitů) tvořeno základním 

slovníkem UTF-8 a zbývající místo (256-4095) je využito pro nové sekvence znaků.  

LZW komprimace má nejlepší výsledky, jestliže je užita na často se opakující data. Těmi 

může být například text, nebo monochromatické obrázky. Jestliže se zdrojová data dostatečně 

neopakují, nejsou využity ani položky ve vytvořeném slovníku, a může tak dojít dokonce 

k expanzi dat, což je pro komprimaci nežádoucí. Při komprimaci rozsáhlého anglicky psaného 

textu je možné touto metodou text zredukovat na 50% původní délky. Dobrých výsledku 

metoda zaznamenala i u komprimace obrázků s malou barevnou hloubkou (16 barev). 

Komprimační metoda LZW se využívá při komprimaci textové a obrazové informace, 

především u široce užívaného formátu GIF (dříve spadající mezi komerční obrazové formáty). 

Dále se lze s jejím využitím setkat u formátů TIFF a PDF. 

2.2 Předmět přenos dat 

Předmět Přenos dat se vyučuje v 3. semestru bakalářského oboru Telekomunikační 

technika. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti přenosu dat. 
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Mezi tyto pojmy patří i teorie kódování opravnými kódy, zabezpečovacími kódy a kódy 

pro komprimaci dat. Kromě komprimačních mechanismů popsaných v této práci se v předmětu 

vyučuje i komprimace pomocí Shanon Fanova kódování, Adaptivního Huffmanova kódování, 

algoritmu potlačení nul, algoritmu bitové mapy, půlbajtové komprimace, komprimace  LZ77 a 

komprimace LZ78. 

Šablona animací v Přenosu dat 

V studijních podporách pro předmět Přenos dat se již nacházejí animace popisující 

některé kódovací mechanismy. Tyto animace jsou založené na již zaběhnutém grafickém 

vzhledu. Aby se předešlo zbytečným komplikacím v návrhu grafické podoby nových animací, 

je vhodné z těchto předešlých animací vycházet.  

Šablona použitá u předešlých animací vychází z podkladů pro projekt Personalizace 

výuky prostřednictvím e-learningu (v projektu se zpracovávají nové výukové opory pro odborné 

předměty) [14]. Stávající grafické zpracování navrhnul a poskytnul Ing. Jaromír Mec. 

Původní předmětu Přenos dat graficky přizpůsobena šablona Ing. Jaromírem Mecem je 

již trochu zastaralá a má zásadní nedostatek – její programová část je psaná ve starší verzi 

jazyka Action Script (AS2). V této práci je pro tvorbu animací využit novější Adobe Flash CS4 

umožňující práci s Action Scriptem verze 3. Verze jazyka Action Script nejsou vzájemně 

kompatibilní, proto je součástí této práci i tvorba nové šablony do předmětu Přenos dat, 

využívající grafický návrh Ing. Jaromíra Mece, verzi Action Scriptu 3 a rozložení prvků 

vycházející z šablony pro projekt Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu [14]. 
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3 Animace 

Animace je rychlé zobrazování sekvence obrázků za účelem vytvoření iluze pohybu. 

První primitivní zařízení umožňující přehrávání animace bylo vynalezeno v Číně již v roce 180 

př.n.l. Největší pokrok v technikách animací byl zaznamenán v 19. století. Oblíbené byly tzv. 

otočné knihy (každá stránka knihy vyobrazovala jedno políčko snímku), ale vývoj animací se 

zdokonaloval až nástupem kinematografie (filmové animace). [3] 

V současné době se pojmem animace většinou označuje animace realizovaná počítačovou 

grafikou. Je tomu tak z důvodu, že od konvenčního kreslení animací rukou se částečně upouští, 

anebo je tento druh kreslení do jisté míry automatizován počítačovým programem. Ve většině 

animací se některý prvek na mnoha snímcích opakuje a právě opakování je snadno 

realizovatelné počítačovými algoritmy. 

3.1 Animace pro výukové účely a jejich interaktivita 

Jelikož animace tvořené v této práci slouží ke vzdělávacím účelům, jsou pro jejich 

dostatečnou efektivnost využity principy převzaté z klasické prezentace. Je tomu tak z důvodu, 

že u klasické prezentace, která se ke vzdělávacím účelům běžně používá, bývají využity některé 

didaktické mechanismy, které se dají do výukových animací převzít a tím pádem je  

i pozvednout na požadovanou úroveň. Mezi zmiňované mechanismy patří například: [7] 

- správná intonace hlasu u zvukových stop (84% sdělované informace závisí  

na hlasu) 

- dostatečně kontrastní pozadí a text (při projekci na projektorech dochází  

ke splynutí textu s pozadím) 

- důraz na stručnost a relevantnost (většina lidí během několika minut zapomene 

95% vyslechnutých informací) 

- podrobení výsledných animací kritice (shromaždování názoru i neodborníků) 

- snaha o zdokonalení  

Dosti žádaným prvkem výukových animací je, že uživatel má možnost zasahovat  

do průběhu promítání animace. To se především vztahuje na možnost přeskočení některých 

pasáží, pozastavení promítání a opětovné spuštění animace. Při tvorbě klasických prezentací 
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(např. v Office Powerpoint) tato možnost téměř ani nepřipadá v úvahu. Nástroj Flash je ovšem 

pro tuto možnost dosti dobře vybaven díky programovacímu jazyku Action Script.  

Prvky, které by měla taková interaktivní prezentace obsahovat, jsou například tlačítka  

pro funkce přehrávání, jako je: přehrát, pauza, zastavit, posunout vpřed a posunout vzad. Tyto 

prvky se dají poměrně snadno implementovat díky posluchačům událostí (viz. kapitola 3.3.1). 

3.2 FLASH 

Flash je program představený firmou Macromedia v roce 1997, který se používá  

pro tvorbu vektorové grafiky. Původní název produktu před vydáním firmou Macromedia byl 

FutureSplash a současný název „Flash“ vznikl spojením výrazů „future“ a „splash“. S grafikou 

tvořenou ve Flashi se lze setkat především na webových stránkách a to prakticky všude, kde se 

vyskytují upoutávky a tzv. reklamní bannery. Původním a za tímto účelem do té doby nejvíce 

užívaným grafickým formátem byl GIF, který v té době spadal mezi komerční obrazové 

formáty. Byla to právě malá velikost souboru u obrázků vytvořených pomocí vektorové grafiky, 

co zapříčinilo široké rozšíření flashové grafiky. Flashové hry, reklamy, prezentace, animace, 

videa, atd. se vytvářejí v programu Flash, proto se označují jako „flashové“. [3, 6] 

Základní rozdíl mezi vektorovou a bitmapovou grafikou je v tom, že bitmapová grafika 

předává počítači informace o poloze a barvě každého jednotlivého pixelu obrázku, kdežto prvky 

vektorové grafiky jsou určeny matematickým popisem sady čar a oblouků. Na obrázku (Obr. 

3.1) je uveden příklad znázornění jednoduché čáry pomocí bitmapové a vektorové grafiky. Čára 

vytvořena bitmapovou grafikou je reprezentována informací o všech 100 pixelech v obrázku (90 

bílých, 10 černých). Tato konkrétní stejná čára by se dala pomocí vektorové grafiky popsat 

vztahem pro směrnicovou rovnici přímky qxky  * , kde směrnice přímky 1k  a úsek  

na ose 0q . Potom pro popis bodů křivky platí xy  . 
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Obr. 3.1 Čára kreslená pomocí bitmapové (100 pixelů) a vektorové grafiky 

Při vyšších nárocích na kvalitu obrázku se začínají projevovat nedostatky bitmapové 

grafiky, kde pro vykreslení obrázku ve vyšším rozlišení (Obr. 3.2) je zapotřebí znát hodnoty 

mnohem více pixelů. V příkladu má obrázek velikost 400 pixelů (380 pixelů bílé barvy a 20 

pixelů černé barvy). Pomocí vektorové grafiky je obrázek kompaktní a škálovatelný a pro jeho 

popis je i v tomto příkladu užito jednoduchého matematického popisu xy  . Bitmapovou 

grafiku nelze zvětšovat, aniž by se ztratila kvalita. 

 

Obr. 3.2 Čára kreslená pomocí bitmapové (400 pixelů) a vektorové grafiky 

K vytvoření animace ve Flashi je využito standardní animační metody. V rychlém sledu 

se promítají jeden po druhém jednotlivé obrázky s tím, že následující snímek je trochu odlišný 

od předchozího a takto vzniká iluze pohyblivého obrazu. Za plynulou grafiku se považuje, když 

lidské oko nerozezná jednotlivé promítané obrazy (vnímá obraz zcela plynule) a při vysílání 

obrázků snímek za snímkem je potřebná četnost snímků 25 snímků za sekundu. Rychlost 

vysílání snímků se udává v jednotce FPS (Frames per second) a právě 25 fps se v počítačové 
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grafice užívá pro plynulé zobrazování. Pro jednoduché animace, jako je například výuková 

prezentace ve Flashi však postačí i rychlost přehrávání 12 fps a obraz se jeví stále dostatečně 

plynulý. Menší počet snímků za sekundu (fps) rovněž souvisí s výslednou velikosti souboru 

animace. Při přehrávání flashového obsahu z internetové stránky nemusí být ovšem velikost 

přehrávaného souboru vždy limitující. Flash předává obsah webové stránky počítači po částech 

v tzv. datových proudech (stream, streamování) a vždy se ke zpracování odešle jen část proudu, 

zatímco se již dříve poslaná část grafiky zobrazuje. Přehrávané snímky by neměly nikdy 

dostihnout ty právě načítané, aby divák viděl pouze plynulou animaci.  

Základní výstupní formát pro soubory vytvořené ve flashi je SWF (Shock wave flash, 

zkratka je vyslovována jako „swif“). Ke spuštění tohoto typu souboru je zapotřebí flashového 

přehrávače (Adobe Flash Player, swfdec, scaleform, gnash, lightspark), nebo webového 

prohlížeče, který flashový přehrávač obsahuje. Firma Adobe tvrdí, že dle průzkumů má 99% 

uživatelů internetu na svých počítačích nainstalovaný Flash Player s tím, že až 95% uživatelů 

má nejnovější verzi přehrávače. Flash přehrávač firmy Adobe (Adobe Flash Player) je zdarma 

dostupný ke stažení pro základní webové prohlížeče (Mozzila firefox, Opera, Internet Explorer). 

V programu flash lze vygenerovat i samospustitelný soubor s příponou EXE, který je 

spustitelný pod operačním systémem Microsoft Windows. Tento soubor má o něco větší 

velikost, neboť je v něm zakomponován i samotný flashový přehrávač. 

3.2.1 Vývojová prostředí pro tvorbu vektorové grafiky 

Pro tvorbu vektorové grafiky jsou k dostání především vývojová prostředí firmy 

Macromedia, která se později (2005) integrovala do společnosti Adobe Systems. Roku 2010 

firma Adobe Systems začala ovládat veškeré produkty firmy Macromedia. Před integrací těchto 

společností měla firma Macromedia několik prostředí pro tvorbu vektorové grafiky. Aktuální  

a široce používané prostředí pro tvorbu vektorové grafiky, ke kterému je k dostání velké 

množství podkladů, návodů a výukových kurzů je prostředí Adobe Flash Professional CS4. 

Proto se ve své práci zaměřuji na tvorbu právě v tomto prostředí. [3] 

V novější verzi vývojového prostředí lze zpravidla pracovat i se staršími verzemi Flash 

projektů, tato kompatibilita ovšem neplatí obráceně, proto pro práci a vývoj nejnovější verze 

Flash projektu je zapotřebí nejnovější verze vývojového prostředí. Vydáváním rozšíření, která 

by takto starší verze vývojových prostředí aktualizovala se firma Adobe Systems nezaobírá. 
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Pro přehled je zde uvedena posloupnost vydání jednotlivých nástrojů pro tvorbu flashové 

grafiky: 

Rok Název Popis 

1996 FutureSplash 

Animator 

První verze flashe s časovou osou. 

1996 Macromedia Flash 1 Verze FutureSplash Animatoru vydaná firmou Macromedia. 

1997 Macromedia Flash 2 Zavedeny objektové knihovny. 

1998 Macromedia Flash 3 Zaveden prvek filmového snímku, průhlednosti a integrace  

s JavaScriptem. 

1999 Macromedia Flash 4 Zavedeny vnitřní proměnné ve vylepšeném Action Scriptu, 

vstupní pole a streamování MP3. 

2000 Macromedia Flash 5 Action Script verze 1.0 (velmi podobný JavaScriptu), podpora 

XML, zavedení komponent, podpora HTML značek. 

2002 Macromedia Flash 

MX 

Video kodek, podpora UNICODE (umožněna čeština), 

komprese. 

2003 Macromedia Flash 

MX 2004 

Action Script 2.0 (již objektově orientovaný jazyk).  Efekty  

na časové ose, integrace webové služby (export HTML), 

import videa, umožněno vložit MP3 a FLV jako komponentu. 

2005 Macromedia Flash 8 Verze zaměřená na nové uživatele, kteří chtějí jen základní 

tvorbu ve flashi, přidány funkce filtrů a přimíchávání, alfa 

průhlednost i ve videích. 

2007 Adobe Flash CS3 

Professional  

Action Script 3.0, lepší integrace s ostatními Adobe produkty, 

lepší vektorové kreslení. 

2008 Adobe Flash CS4 

Professional 

Inverzní kinematika (Kostra a kosti), manipulace s objekty 

v třetím prostoru (3D) 

2010 Adobe Flash CS5 

Professional 

Nový textový engine, další vylepšení inverzní kinematiky.  

Tabulka 3.1 Přehled vývojových prostředí pro tvorbu flashové grafiky 
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Macromedia Flash MX 2004 

Stále oblíbeným prostředím pro tvorbu vektorové grafiky je starší produkt: Macromedia 

Flash MX 2004. Tato verze vývojového prostředí z roku 2003 využívá verzi Flashe 7 a je 

v dnešní době vhodná pro vývoj spíše jednodušších aplikací na slabších počítačových sestavách, 

neboť nemá tak velké nároky na počítačový výkon, jako nové verze vývojových prostředí Flash 

a taky je oproti novým verzím kompaktní (zabírá málo místa na disku a má jednoduchou 

instalaci). Hlavním omezením tohoto prostředí je, že pracuje pouze s verzí Action Scriptu 2.0, 

avšak rozmístění ovládacích prvků pro tvorbu základní grafiky se od této verze po nejnovější 

verzi Adobe Flash zas až tolik nezměnilo. Často se lze setkat s názorem, že prostředí Flash MX 

2004 je v některých ohledech lepší a přehlednější, než nejnovější verze Flash Adobe, neboť 

neobsahuje tak velké množství běžně nevyužitelných prvků, které do prostředí dodala firma 

Adobe. 

Minimální systémové požadavky pro práci v tomto vývojovém prostředí jsou pro velikost 

využitelné paměti RAM 128MB (doporučeno 256MB) a taktovací frekvence procesoru 

600MHz (Pentium), nebo vyšší. Na pevném disku instalace zabere okolo 130MB, verze 

Professional vyžaduje 275MB místa na disku. [6] 

Adobe Flash CS4 Professional 

Adobe Flash CS4 je vývojové prostředí určené pro tvorbu vektorové grafiky. V době 

započetí tohoto projektu se jednalo o aktuální, nejnovější verzi produktu firmy Adobe pro 

tvorbu vektorové grafiky, nyní je aktuální Adobe Flash CS5 (viz. Tabulka 3.1). [5] 

Produkt Adobe Flash CS4 Professional obsahuje kromě samotné aplikace také další 

nástroje balíčku Creative Suite 4. Jedná se o Adobe Media Encoder CS4 (kódování videa  

a zvuku), Adobe Extension Manager CS4 (správa doplňků), Adobe Device Central CS4 

(vytváření obsahu pro mobilní zařízení) a Adobe Bridge CS4 (správce médií). Tyto doplňkové 

aplikace slouží především pro úpravu již vytvořených projektů. Jsou určeny pro konverzi videí, 

nebo optimalizaci souborů pro koncová zařízení. Všechny tyto doplňující aplikace dokážou 

pracovat se soubory vytvořenými pomocí Adobe Flash CS4. 

Samotný vzhled a rozmístění prvků pracovní plochy, umístění časové osy a uspořádaní 

panelu nástrojů se od předešlých verzí programu Flash příliš neliší. Nový je způsob přístupu 
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v oblasti importování obrázků a videí do projektu. K plnému využití všech možností, které 

Adobe Flash nabízí, je nezbytně nutná spolupráce s dalšími aplikacemi firmy Adobe. Jsou to 

například aplikace Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, nebo program Adobe After Effects pro 

úpravu videí. Výhoda a nejspíš i hlavní myšlenka této vynucené spolupráce programů firmy 

Adobe je, že pro celistvou tvorbu flashové grafiky pak stačí ovládat stěžejní programy firmy 

Adobe. 

Adobe Flash CS4 využívá nejnovější verzi skriptovacího jazyka technologie Flash – 

skriptovací jazyk Action Script 3.0. S jeho pomocí se dají animacím přidávat interaktivní prvky 

(viz. kapitola 3.3). 

Minimální systémové požadavky pro práci v tomto vývojovém prostředí jsou  

pro pracovní frekvenci procesoru alespoň 1GHz, nebo rychlejší. Potřebná velikost paměti RAM 

je 512MB (Doporučeno 1 GB RAM). Pro instalaci je zapotřebí mít na pevném disku 3.5 GB 

volného místa. Po instalaci na disku samotný Flash zabírá 600 MB. Ke svému běhu Flash 

vyžaduje nainstalovaný přehrávač Apple QuickTime ve verzi 7.1.2 nebo vyšší. 

U nejnovější verze Adobe Flash CS5 se dají očekávat o něco větší nároky na systémové 

požadavky a podpora dvou jádrových procesorů. 

Adobe Creative Suite (CS) 

Firma Adobe Systems se zabývá vývojem více druhů vývojových prostředí a programů. 

Za účelem sjednocení aplikací a vývojových prostředí do souhrnného balíčku, začala firma 

Adobe Systems od roku 2003 vydávat kolekce obsahující související verze jednotlivých 

nabízených programů pro editaci videa, návrh grafiky, či webových stránek. Tyto kolekce nesou 

název Adobe Creative Suite, zkráceně CS a mezi aplikace patřící do kolekce pro návrh grafiky 

(Adobe Creative Suite Design Premium) patří právě i Adobe Flash. [3] 

Při práci s vektorovou grafikou v prostředí Adobe Flash je typické, že pro úpravu 

některého obrázku, nebo vložení videa, či převod jeho formátu je zapotřebí jeden z programů  

z balíčku Adobe Creative Suite. [5] 

Poprvé se v balíčcích Creative Suite začala vyskytovat vývojová prostředí pro tvorbu 

vektorové grafiky až od verze CS3. Tato verze flashe byla vyvinuta firmou Macromedia, tedy v 

době, kdy už byla firma Macromedia vintegrována ve firmě Adobe Systems. Nejnovější verze 

balíčků Creative Suite je CS5 vydaná 30. dubna 2010. Tato verze obsahuje další aplikace (Flash 
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builder, Flash catalyst) a nabízí vyšší kompatibilitu s 64bitovými operačními systémy firmy 

Microsoft, avšak v době zahájení této diplomové práce byla aktuální verze Adobe Flash 

Professional z balíčku Adobe Creative Suite 4. 

3.3 Action script 

Action Script (AS) je skriptovací jazyk speciálně vyvinutý (původně firmou Macromedia) 

pro program Flash. Tento jazyk zprostředkovává prvkům flashové animace potřebnou 

interaktivitu a vychází ze specifikace ISO/IEC 16262 známou také jako ECMAScript. 

ECMAScript je standardizovaný skriptovací jazyk, který se užívá pro tvorbu webových skriptů 

na straně klienta. Na dialektu ECMAScriptu je založený například i JavaScript. Z JavaScriptu 

také AS částečně vychází. [3, 6, 15] 

V počátečních verzích Flashe (4) bylo vývojářům umožněno přiřazovat tlačítkům  

a snímkům jednoduché příkazy. Jednalo se o tzv. příkazy „Akce“ (Actions) a obsahovaly 

základní navigační funkce (play, stop, getURL, nebo gotoAndPlay). V roce 2000, společně 

s vydáním Flash verze 5, byly tyto funkce sjednoceny a rozšířeny do programovacího jazyka AS 

1.0. 

S každou další verzi Flashe docházelo i ke drobným vylepšením jazyka Action Script 

(např. podpora přepínače, nebo manipulátor události). Ke větším změnám však došlo až 

při nástupu revize AS 2.0, která byla představena v roce 2003, jako součást Flashe verze 7. 

(K přehrání obsahu AS 2.0 ale stačí i Flash Player verze 6, to proto, že AS 2.0 lze 

překompilovat do bajtového kódu, který se užívá v AS 1.0). Na požadavky uživatelů byl Action 

Script 2.0 obohacen o syntaxi založenou na třídách obdobně jako je tomu u jazyka C++, C#, 

nebo Java a o ověřování syntaxe během kompilace. Action Script 2.0 se takto stal 

plnohodnotným objektově orientovaným programovacím jazykem, který je navíc částečně  

v souladu se specifikaci ECMA-262. Tímto je mimo jiné i garantována plná podpora 

UNICODE znaků a AS od verze 2.0 tedy nemá problém s českou abecedou. Navzdory této 

pozitivní vlastnosti se obecně vývojářům doporučuje ve svých skriptech znaky české abecedy 

nepoužívat kvůli možným chybám v překlepech. [15, 5, 6] 

Další a v současné době aktuální verze Action Scriptu je verze 3.0 (již plně v souladu se 

specifikaci ECMA-262) vydaná v roce 2006 pro verzi Flashe 9. Flash 9 umí přehrávat i starší 

verze AS 1.0 a AS 2.0. Jejich obsah je kompilován a přehrán Flash přehrávačem za použití 
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AVM verze 1 (Action Script Virtual Machine), jak tomu bylo i u předešlých verzí Flashe. Pro 

obsah v jazyce AS 3.0 přehrávač využívá novější od základů předělanou verzi virtuálního stroje 

AVM2. Předešlé verze Flashe obsahovaly pouze AVM1, proto je obsah AS 3.0 primárně 

zaměřen na Flash přehrávače verze 9 a novější. Oproti verzi AS 2.0 přinesl AS 3.0 spoustu 

nových vylepšení jako je například podpora vložení balíčků (packages), využitelnost jmenných 

prostorů (namespaces), zavedení posluchačů událostí založených na DOM (Document Object 

Model) standardu, možnost zpracování XML obsahu, nebo částečná podpora práce s objekty 

v 3D (rotace os). Hlavní změnu ale vývojáři pocítili v samotné syntaxi jazyka, která byla 

kompletně přebudována. Změnily se datové typy (např. v AS 2.0 neexistuje datový typ Integer), 

třídy a parametry. U AS 3.0 jsou také kladeny větší nároky na znalosti objektově orientovaného 

programování. To je i důvodem, proč se AS 3.0 obecně považuje za složitější. 

3.3.1 Skripty 

Skript je program napsaný ve skriptovacím jazyce. Skriptovacím jazykem používaným ve 

flashových animacích je Action Script. V této kapitole jsou rozebrány a popsány jednotlivé 

skripty, které jsou užity ve vytvořených animacích kompresních metod a šablony do předmětu 

Přenos dat. U skriptů, jejichž obsah není zas až tolik obecně pochopitelný (velikost skriptu, 

množství proměnných, nejasný význam všech proměnných), je pak alespoň popsán algoritmus a 

stručný popis algoritmu, ze kterého skript vytvořený v animaci vychází. 

Tlačítka a ovládací panel šablony do PD 

Šablona do předmětu Přenos dat vychází z dřívější grafického a funkčního návrhu Ing. 

Jaromíra Mece (viz. kapitola 2.2). Oproti předešlé verzi, jejíž programová část byla napsána 

v jazyce AS 2.0, se v mnou vytvořeném návrhu šablony objevilo několik zásadních odlišností: 

- Programová část byla kompletně přepsána do jazyka AS 3.0 

- Přibylo tlačítko STOP, které zastavuje běh celé animace a vrací ji na začátek. 

Nyní je ovládacích tlačítek 5, jak bývá zvyklostí u běžných přehrávačů (např. 

Winamp) viz. obrázek (Obr. 3.3). 

- Přibylo tlačítko Ukázka / Prezentace. U animací obsahujících praktickou ukázku 

s možnosti zadávání vstupu toto tlačítko přepíná mezi části s ukázkou a části 

s prezentací. 
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- Tlačítko Posun vpřed a Posun vzad se nyní neodkazuje na předešlé a následující 

klíčové snímky, ale posunuje animaci o 10 s vpřed, nebo vzad. 

- Číselník zobrazující uplynulý čas animace již nezobrazuje čas i s desetinami 

vteřin. 

 

Obr. 3.3 Rozložení a popis tlačítek ovládacího panelu šablony do PD 

 

Přehrát: 

Pomocí tlačítka TlacitkoPlay se skriptem přehrávači předává informace o tom, aby se 

pokračovalo v přehrávání animace. Posluchač události pro toto tlačítko reaguje na stisknutí 

(CLICK) a spustí funkci Prehrat. V těle funkce Prehrat  se aktuálnímu snímku (this) přiřadí 

akce play(), která zajistí posun přehrávací hlavy vpřed po časové ose. 

 

TlacitkoPlay.addEventListener(MouseEvent.CLICK, Prehrat); 

function Prehrat(event:MouseEvent):void { 

 this.play(); 

} 

Pauza: 

Obdobně jako je tomu u tlačítka TlacitkoPlay je na tlačítku TlacitkoPause nastaven 

posluchač události, který na základě stisku (CLICK) tlačítka spustí funkci Pauza. V tomto 

případě je zapotřebí dosáhnout zastavení přehrávaní na aktuálním snímku (this), to se zajistí 

pomocí akce stop(). 
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TlacitkoPause.addEventListener(MouseEvent.CLICK, Pauza); 

function Pauza(event:MouseEvent):void { 

 this.stop(); 

} 

Stop: 

Tlačítko TlacitkoStop zastává obdobnou funkci jako TlacitkoPause. Rozdílem je, že 

v tomto případě se přehrávání zastaví a zároveň se přeskočí na první snímek animace. Toho se 

docílí tak, že místo akce stop() se využije akce gotoAndStop(). Parametr v závorce udává,  

na který snímek se má v animaci přejít. 

 

TlacitkoStop.addEventListener(MouseEvent.CLICK, Stop); 

function Stop(event:MouseEvent):void { 

 gotoAndStop(1); 

} 

Krok vpřed: 

Skript pro tlačítko TlacitkoForward posune animaci o 10 sekund dopředu. Celá animace 

má rychlost přehrávání 12 snímků za sekundu. Množství snímků, které se mají přeskočit je tedy 

120. Přeskočení snímků lze realizovat pomocí smyčky for, v které se 120 krát přejde  

na následující snímek. Akce, která dává příkaz pro přechod k následujícímu snímku a zastaví 

přehrávání je nextFrame. 

 

TlacitkoForward.addEventListener(MouseEvent.CLICK, Forward); 

function Forward(event:MouseEvent):void { 

 for (var iForward:int=0; iForward<121; iForward=iForward+1){ 

 this.nextFrame(); 
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 }; //for 

} 

Krok vzad: 

Funkce tlačítka TlacitkoRewind je obdobná, jako ve skriptu pro krok vpřed. Jedinou 

odlišností je, že namísto 120 krát se opakující příkaz následujícího snímku se 120 krát přejde  

na předešlý snímek. Příkaz pro přechod k předešlému snímku je prevFrame. 

 

TlacitkoRewind.addEventListener(MouseEvent.CLICK, Rewind); 

function Rewind(event:MouseEvent):void { 

 for (var iRewind:int=0; iRewind<121; iRewind=iRewind+1){ 

 this.prevFrame(); 

 }; //for 

} 

Posuvník šablony do PD 

Posuvník (seeking bar, slider) je interaktivní prvek sloužící pro rychlou orientaci 

v průběhu animace. Posuvník má zpravidla dvě funkce. Zobrazuje orientačně, jaká část animace 

již uplynula a v případě potřeby se pomocí něj dá do požadované části animace přesunout. 

Posuvník v šabloně do PD je složen ze dvou částí. Aktivní část – prvek (tlačítkový objekt 

označován jako mc) se pohybuje na pasivním nehybném pozadí. 

V moji realizaci posuvníku se objevují postupy, které se částečně odlišují od běžných 

návrhů posuvníků, avšak funkčnosti je můj koncept posuvníku pro daný účel plnohodnotný. 

Základní myšlenkou moji realizace je, že existuje přímá úměra mezi pozici posuvníku  

a snímkem, který je animaci právě přehráván. Dá se tedy předpokládat, že na prvním snímku 

animace je posuvník na 0% své dráhy, v polovině animace je na 50% své dráhy a na konci 

animace je na 100% své dráhy. Další předpoklad je, že poloha objektů je ve vývojovém 

prostředí vyjádřena kartézským souřadným systémem. Na obrázku (obr. 3.4) jsou zobrazeny 

základní parametry posuvníku.  
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Obr. 3.4 Základní parametry posuvníku 

Aktivní (pohybující se) prvek posuvníku je mc. Poloha objektu mc na ose x je označena 

jako mc.x. Na ose y je pak poloha objektu mc označena jako mc.y a tato hodnota je konstantní, 

neboť se posuvník pohybuje pouze horizontálně. Po ose x se posuvník pohybuje v rozmezí 

startovní pozice x1 a koncové pozice x2. Rozdíl hodnot 12 xx   udává množství pixelů, po 

kterých se objekt mc pohybuje. Když jsou definovány tyto parametry posuvníku, lze pak 

sestavit rovnice, které odvozují z aktuálního snímku polohu objektu mc (3.1) a opačně, z polohy 

objektu mc, který snímek má být zobrazen (3.2). 

 
snímkůetcpocelkový

xxsnímekehrávanýrp
xxmc 


12*

1.


     (3.1) 
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Obě rovnice nelze použít současně. Která z rovnic se má aktuálně použít závisí na tom, 

jestli je zrovna stisknuto tlačítko mc. Jestliže je stisknuto, znamená to, že se bude posuvníkem 

hýbat a na základě jeho polohy se bude zobrazovat patřičný snímek animace. Využije se rovnice 

(3.2). Jestliže není tlačítko mc stisknuto, animace probíhá a poloha objektu mc je podle 

přehrávaného snímku aktualiziována dle rovnice (3.1). 

Zde je vypsán celý skript včetně komentáře jeho částí: 

Booleovská proměnná Dragged indikuje, zdali se objektem mc právě posunuje. 

Implicitně je tato hodnota nastavena do záporu (false), neboť se dá předpokládat, že v momentě 

po spuštění animace není tlačítko mc stisknuto.  
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var Dragged:Boolean = false; 

Tato část skriptu se vykonává v případě, že tlačítko mc stisknuto není (objektem mc se 

neposunuje). Posluchač události je nastaven na celou scénu (stage.addEventListener) a každým 

novým snímkem (Event.ENTER_FRAME) aktualizuje pomocí funkce PolohaPosuvniku polohu 

objektu mc. K tomu je využit vzorec (3.1). Poloha objektu mc na ose y je fixní. 

if (Dragged == false){ 

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, PolohaPosuvniku); 

function PolohaPosuvniku(evt:Event):void { 

 mc.y = 570;  

 mc.x = 248 + (currentFrame * 270)/totalFrames; 

Následující posluchače události ošetřují stisknutí tlačítka myši na objektu mc a odkliknutí 

tlačítka myši na objektu mc nebo kdekoliv jinde na scéně (mc.stage.addEventListener).  

mc.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, mouseDownHandler); 

mc.stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, mouseUpHandler);  

} //function PolohaPosuvniku 

} //if dragged == false 

Druhá část skriptu řeší samotné posouvání objektem mc a následný výpočet aktuálního 

snímku na základě jeho polohy. Aby se prvku mc při jeho manipulaci zamezilo posunování  

po celé obrazovce, ale jen v části posuvníku, je jeho pohyb omezen obdelníkovým vytyčením 

(Rectangle). Rozměry obdelníkového vytyčení odpovídají rozměrům pozadí posuvníku. 

Nastavením parametru výšky obdelníku na 0 pixelů se zajistí, že objektem mc bude možné 

pohybovat pouze horizontálně. 

var Obdelnik:Rectangle = new Rectangle(260, 570, 265, 0); 

Při stisknutí tlačítka mc se spustí funkce mouseDownHandler. Ta prvku mc přiřadí 

vlastnost posunování (startDrag) na vytyčeném obdélníku. Zároveň se proměnné indikující, 
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zdali se objektem posunuje (Dragged), přiřadí hodnota true. Také je zapotřebí odstranit 

posluchač události (stage.removeEventListener), který by se snažil objektem mc hýbat.  

function mouseDownHandler(evt:MouseEvent):void { 

 mc.startDrag(false,Obdelnik);  

 Dragged = true; 

 stage.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, PolohaPosuvniku);  

} 

Jestliže se objektem mc dohýbalo se dá zjistit monitorováním odkliknutí tlačítka mc. Je 

spuštěna funkce mouseUpHandler, která provede úkony obdobné, jako při stisku tlačítka, ale 

v obráceném pořadí. Odebere se objektu mc vlastnost posunování (mc.stopDrag), indikátor 

posunu se opět nastaví jako false, neboť už se objektem neposunuje, vypočte se hodnota 

aktuálního snímku za použití vzorce (3.2) a na tento snímek se také přejde (gotoAndStop). 

(Kvůli zaokrouhlení při operaci dělení je hodnota čísla snímku předávaná přes proměnnou typu 

integer). Posledním krokem je, že se zpět nastaví posluchač události aktualizující polohu 

objektu mc. Ten byl totiž v předchozím bodě odstraněn.  

function mouseUpHandler(evt:MouseEvent):void { 

 mc.stopDrag(); 

 Dragged = false; 

 var Cislo:int = (mc.x-247)*totalFrames/270; 

 gotoAndStop(Cislo); 

    stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, PolohaPosuvniku) 

}   
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Ukazatel uplynulého času v šabloně do PD 

Kvůli zvýšení všeobecné přehlednosti průběhu děje animace je součástí interaktivních 

prvků šablony i ukazatel zobrazující číselnou informaci o čase uplynulém od začátku animace. 

Uplynulý čas je počítán z aktuálního snímku při znalosti rychlosti přehrávání snímků.  

Skript začíná definováním proměnných a nastavením rychlosti přehrávání snímků 

v animaci, jejíž hodnota je 12 fps. 

var SnimkuZaSekundu:int = 12; 

var Doba:int;   

var TextCasomiry:String;  

Čas je vyobrazován ve formátu minut a sekund. Jelikož je výstupní text předáván formou 

textového pole, jsou pro výpočetní část definované proměnné typu integer a pro samotný zápis 

na výstup se pak tyto hodnoty převedou do textové podoby proměnnou typu string.  

var Minuty:int; var MinutyStr:String; 

var Sekundy:int; var SekundyStr:String; 

Pro výpočet uplynulého času v sekundách (Doba) stačí vydělit hodnotu aktuálního 

snímku (currentFrame) rychlosti přehrávání. Hodnota minut je vypočtená z podílu celkového 

množství sekund (Doba) a číslem 60. Hodnota množství sekund je pak zbytkem po tomto 

celočíselném dělení (operace modulo). 

function ZapisHodin(currentFrame) { 

 Doba = currentFrame / SnimkuZaSekundu; //vypocet doby v sekundach 

 Minuty = Doba / 60; 

 Sekundy = Doba % 60; 

 Pro samotné zobrazení jsou pak tyto hodnoty převedeny do proměnné typu string. 

Výstupní pole zobrazující časomíru je textové pole a textová pole umí zobrazovat pouze 

hodnoty typu string. 
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 MinutyStr = String(Minuty);  

 SekundyStr = String(Sekundy);  

 V mechanismu je rovněž ošetřeno zobrazování desítek sekund při hodnotě menší, 

než 10 sekund. Takto se zajistí, aby se hodnota sekund zobrazovala ve formátu 00-59 (00, 01, ... 

, 09, 10, 11, ... , 59). Číselník pak vzhledově působí přirozeněji. 

 if(Sekundy<10){  

 Hodiny.text = MinutyStr + ":0" + SekundyStr; //zapis na obrazovku 

   }//if sekundy 

 else { 

 Hodiny.text = MinutyStr + ":" + SekundyStr; //zapis na obrazovku 

   }//else 

 };//function ZapisHodin 

Aktualizace a výpočet nové hodnoty textu ukazatele časomíry (Hodiny.text) se provádí  

u každého nového snímku. To lze realizovat tak, že se u každého snímku zavolá funkce 

ZapisHodin s předaným parametrem aktuálního snímku (currentFrame).  

ZapisHodin(currentFrame); 

Posluchač události volající tuto funkci lze například nastavit na celou scénu 

(stage.addEventListener) s voláním funkce při každém novém snímku (ENTER_FRAME). 

stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, AktualizaceHodin); 

function AktualizaceHodin(evt:Event):void { 

 ZapisHodin(currentFrame);  

} //funct AktualizaceHodin 

LZW ukázka 

Obecně chápaný mechanismus komprimační metody LZW je stručně vysvětlen v kapitole 

2.1.3. Algoritmus, který tuto metodu popisuje, je ve své obecné podobě jiný, než algoritmus 
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popsaný v této kapitole. Základní myšlenka a funkčnost je zachována, ale přístup k řešení 

problematiky je odlišný. Je tomu tak proto, že k implementaci algoritmu v programovacím 

jazyce AS3 je nutné tento mechanismus poupravit a přizpůsobit jej pro práci s poli. Jádro 

algoritmu mého řešení komprimace LZW ve Flashi je znázorněno na obrázku (obr. 3.5). Prvky  

a komponenty pro zadávání vstupu a výstupu textu nejsou v jádře algoritmu zobrazeny. 

Znázorněný algoritmus pracuje s již ošetřenými poli. 

Princip je založen na předpokladu, že za určitých okolností dojde vždy ke shodě hodnoty 

vstupního řetězce se slovníkem. Vstupní řetězec ve své původní délce většinou shodný se 

slovníkem není, to kvůli tomu, že slovník ze začátku obsahuje pouze jednoznakové hodnoty  

a vstupní řetězec by musel být jednoznakový, aby ke shodě došlo. Pokud tedy jednoznakový 

není, je z něj postupně odebírán poslední symbol a znovu se porovnává se slovníkem, až do 

doby, kdy shoda nastane. Shoda může nastat i v případě že posledních symbolů řetězce bylo 

odebráno tolik, až zůstal pouze jeden znak a právě tento znak se musí vždy se slovníkem 

shodovat. Do slovníku je poté připsána sekvence znaků skládající se ze shodného znaku  

a znaku, jenž po něm následuje. 

Po tomto nálezu shody a aktualizace slovníku je upraven i vstupní řetězec a to tak, že je 

mu odejmuta počáteční část znaků, která se v předchozím kroku shodovala a celý postup se 

opakuje, dokud nejsou vyčerpány všechny znaky vstupní sekvence znaků.  

Hlavním problémem algoritmu je, že nový znak, který se má přidat do slovníku se odhalí 

až v následujícím běhu smyčky, když dojde ke shodě se slovníkem. Algoritmus tedy pracuje  

o krok dopředu. 
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Obr. 3.5 Jádro algoritmu implementace LZW ve Flashi 

Rozbor bloků algoritmu:  

1) Bylo stisknuto tlačítko spouštějící algoritmus. Do pole Vstup je zkopírován obsah 

vstupního řetězce znaků. 

2) Inicializací Slovníku se provede to, že do pole Slovník jsou vloženy znaky 

původní abecedy.  

3) Obnovení slovníku znamená, že se ve slovníku aktualizují jeho řádky o případné 

nové položky (sekvence znaků), zároveň se ukazatel pozice ve slovníku nastaví  

na první pozici, Slovník je takto připraven na nové prohlížení. 

4) Každým průchodem se načte nová položka slovníku (Slovník[i]).  

5) V tomto rozhodovacím členu se zjišťuje, zdali došlo k projití celého slovníku. 

Pokud Ano, je třeba jej procházet znovu. 



Animace  34 
_____________________________________________________________________________ 

6) V tomto rozhodovacím členu se zjišťuje, jestli hodnota ze vstupu je shodná 

s položkou slovníku. Je zde pro tento účel využit Upravený vstup, který se v případě 

neshody bude upravovat. 

7) Do proměnné Nový znak je načtena současná hodnota Upraveného vstupu. 

Uplatnění Nového znaku bude vždy až v následujícím cyklu smyčky a to  

za předpokladu, že v bloku 6 nastane shoda. Tato proměnná slouží k pamatování si 

posledního stavu Upraveného vstupu před jeho upravením (odejmutí posledního 

znaku). 

8) Za předpokladu shody v bloku 6 je do Výstupu zapsána hodnota indexu slovníku, 

což odpovídá řádku Slovníku. Hodnota Výstupu je dále zobrazována v rámci 

výstupního řetězce. Do Slovníku je na novou pozici zapsána hodnota Nového znaku. 

9) V tomto bloku se v případě, že si již vyčerpaly všechny znaky, celý algoritmus 

ukončuje. 

10) V ukončovací fázi se pouze přepíše obsah Výstupu na obrazovku. 

11) Před dalším novým během cyklu je ještě upravena podoba Vstupního řetězce. 

Z něj je nutno odejmout znaky, které byly zapsány do Výstupu. Jedná se tedy  

o znaky, u kterých nastala shoda se Slovníkem. Je to v podstatě způsob, jak přejít  

ke komprimaci dalších znaků vstupního řetězce. 

Na základě znalostí významu bloků a pochopení algoritmu z obrázku (obr. 3.5) lze 

sestrojit ukázku principu algoritmu LZW téměř v jakémkoliv programovacím jazyce, který 

pracuje s poli a textem. 

Výsledná implementace ve flashi může vypadat například jako na obrázku (Obr. 3.6). 



Animace  35 
_____________________________________________________________________________ 

 

Obr. 3.6 Grafická podoba implementace LZW ukázky ve flashi 

3.4 Práce se zvukem 

Vývojové prostředí Adobe Flash CS4 umožňuje mimo tvorby vektorové grafiky i vkládat 

zvukové stopy do animací. Za účelem zkvalitnění obsahu animací do předmětu Přenos dat jsem 

se rozhodl, že tuto možnost prostředí Adobe Flash ve svých animacích využiji. Zvuková stopa 

v těchto animacích obsahuje namluvený komentář, který se shoduje s textem popisujícím výklad 

látky. Prostředí Adobe Flash CS4 umožňuje pouze zvukové stopy do snímků vkládat, nikoliv je 

nahrávat. K nahrávání a úpravě zvuku je firmou Adobe Systems doporučen program z balíčku 

Creative Suite Production Premium – Adobe Soundbooth. Ve své práci jsem se navzdory 

doporučení firmy Adobe Systems rozhodl využít populární program GoldWave v5.10, který 

umožňuje nahrávání zvuku a dynamickou úpravu jeho obsahu.  

Při práci se zvukovým obsahem lze narazit hned na několik komplikací. Ty základní 

vycházejí z použitého technického vybavení, avšak vytvoření zvukové nahrávky  

na profesionální úrovni není účelem této práce. Hlavní úskalí souvisí především s hlasitostí 

nahrávky (nízká citlivost mikrofonu), absenci ozvěny (při nahrávání v otevřeném prostoru, nebo 

odzvučené místnosti), hlasitosti retních hlásek měnících charakter zvuku (odstraňuje se pop-

filtrem) a výrazným šumem (špatné stínění kabelu mikrofonu). Mnoho nedokonalostí lze 

dodatečně po nahrání záznamu odstranit softwarově právě v programu GoldWave. 
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Jedna z těchto komplikací, absence ozvěny v nahrávce, při nahrávání v běžné místnosti 

odpadá. Při nahrávání v příliš rozlehlé místnosti je ozvěna poslechově nepřirozená (dojem 

kostela, nebo jeskyně) a působí rušivě. Ozvěna se z nahrávky odstranit nedá, lze jí pouze do 

nahrávky dodatečně vytvořit pomocí efektu ozvěny (echo). Další z problémů je nízká hlasitost 

nahrávky a tento problém lze částečně odstranit zvýšením hlasitosti (maximize volume), což 

ovšem není nejvhodnější řešení, neboť společně se zvýšením hlasitosti nahrávky se zvyšuje i 

hlasitost šumu v nahrávce. U nahrávky by průměrná hlasitost měla odpovídat normalizované 

hlasitosti zvuku, což je nejvyšší rozumná hlasitost zvuku stejná pro celou nahrávku. K tomuto 

účelu je v programu GoldWave dostupný efekt srovnání hlasitostí (match volume), který lze 

aplikovat i na více zvukových souborů zároveň. Vzniklý nežádoucí šum se dá částečně odstranit 

efektem redukce šumu (noise reduction/hiss removal), tento nástroj však na druhou stranu 

degeneruje „ostrost“ hlasu. 

Všechny zvukové nedokonalosti se softwarově odstranit nedají, proto je i třeba dbát na 

zásady, které se uplatňují při nahrávání zvukového záznamu. Mezi tyto patří především 

srozumitelná a dostatečně hlasitá mluva s artikulací směřující ne přímo na mikrofon. Jelikož 

postup při vytváření komentáře do flashové animace je takový, že se nejprve namluví zvukový 

záznam a k němu se následně dotvoří grafická část, je po dokončení animace velmi obtížné 

některé zvukové části dodatečně měnit a opravovat tak, aby výsledek zněl plynule, stejnorodě  

a nezkresleně. 

3.5 Publikace Flash animací 

Nejběžnější způsob prezentace flashových animací je prostřednictvím webových stránek. 

K přehrání obsahu vytvořeného ve flashi totiž stačí internetový prohlížeč s aktualizovaným 

flash pluginem, nebo samostatný flash přehrávač. [16] 

Obvyklý postup při přístupu k flashové animaci je prostřednictvím html stránky 

obsahující ve svém těle odkaz na flashový soubor (swf). Vývojové prostředí Adobe Flash CS4 

umožňuje pomocí „publikování obsahu“ tento html soubor vygenerovat. Problém tohoto 

generátoru je, že v html skriptu se společně s odkazem na animaci vytvoří i další množství 

skriptů sloužících ne přímo k zobrazení animace na stránkách. Mezi tyto patří například  

zakomentovaná část „text used in animation“ obsahující všechny texty obsažené v klíčových 

snímcích. Význam těchto zakomentovaných řádků není příliš zřejmý, ale pravděpodobně je to 
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jeden ze způsobu, jak obsah animace zviditelnit pro SEO (Search Engine Optimalization) 

mechanismy. Například u běžné 5 minutové výukové animace s rychlosti přehrávání 12 fps se 

pak jedná o 3600 snímků a ke každému snímku (pokud je v něm obsažena proměnlivá textová 

informace) je v html kódu přidán nový řádek. Takto vznikne enormní kvantum textové 

informace a výsledný html kód je pak natolik robustní, že se pro vložení na webové stránky 

nehodí. 

Samotný skript, který postačuje pro vložení animace do html stránek, je velmi prostý:  

 

<object width="800" height="600"> 

<param name="movie" value=" NazevAnimace.swf "> 

<embed src="NazevAnimace.swf" width="800" height="600"> 

</embed> 

</object> 

 

 



Závěr  38 
_____________________________________________________________________________ 

4 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou flashových animací sloužících ke studijnímu 

účelu. Vytvořené animace popisují vybrané bezeztrátové komprimační metody, které se užívají 

v přenosu dat. Mezi zpracovanými komprimačními metodami to jsou: 

- Metoda proudového kódování (RLE) 

- Modifikace metody proudového kódování (protokol MNP třídy 5) 

- Huffmanovo kódování 

- Komprimace LZW 

V práci a animacích jsou vysvětleny principy a mechanismy, kterými se tyto 

komprimační metody řídí. Součástí animací je i programová implementace komprimačních 

metod ve flashi s použitím skriptovacího jazyka Action Script 3.0. Takto je umožněno 

uživatelům animace (potenciálním studentům) zadávat textové řetězce vstupující  

do komprimačního algoritmu a sledovat komprimovanou podobu textových výstupů. 

V práci se také pojednává o vývojových prostředích pro tvorbu vektorové grafiky,  

o výhodách užití programovacího jazyka Action Script 3.0 oproti předchozím verzím, o postupu 

při nahrávání a vkládání zvukové stopy do animace a o možnostech publikace flashových 

animací v síti internet. 

Vytvořené animace jsou založené na jednotné šabloně do předmětu Přenos dat. Původní 

šablona pro animace byla optimalizována pro Macromedia Flash verze 8 (z roku 2005), proto 

jsem v rámci modernizace této šablony vytvořil šablonu novou. Nová šablona je optimalizována 

pro aktuální verze programu Adobe Flash. Hlavní změnou oproti předchozí verzi šablony je 

v její interaktivní části, která byla kompletně předělaná do skriptovacího jazyka Action Script 

3.0. Verze jazyka Action Script (AS 2.0, AS 3.0) nejsou vzájemně kompatibilní a nelze je 

kombinovat v rámci jedné animace. V případě dalších možných dodatečných úprav  

a modernizací šablony je součástí této práce i podrobný popis jednotlivých skriptů, které jsou 

v šabloně využity.  

Zdrojové kódy skriptů programových implementací komprimačních algoritmů v práci 

uvedeny nejsou. Je tomu tak z důvodu, že jejich obsah není obecně pochopitelný (velikost 
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skriptu, množství proměnných, nejasný význam všech proměnných), avšak v těchto případech 

je v práci popsán algoritmus a stručný popis algoritmu, ze kterého skript v animaci vychází. 

Pro zefektivnění výukového obsahu animací byly v animacích užity některé didaktické 

postupy. Tím hlavním je celkové zaměření obsahu na vysvětlující příklady. Ty jsou  

pro pochopení odborné látky klíčové. Právě možnost zadávat textové vstupy do komprimačních 

algoritmů je optimální cestou k plnému pochopení látky a zároveň při procvičování znalostí si 

lze touto cestou rychle a snadno ověřit správnost naučené látky. 

Jako hlavní komplikace během podrobnějšího studia komprimačních metod a s tím 

spojené přípravy obsahu animací se ukázala být častá odlišnost ve výkladech stejné látky 

v použitých literárních zdrojích. Z tohoto důvodu jsem primárně vycházel z knižního zdroje [1], 

anebo jsem se přiklonil k nejfrekventovanější verzi výkladu. Je tedy možné se setkat s odlišným 

výkladem komprimačního mechanismu, než jak je tomu v mnou vytvořených animacích. 

Obecně je pro tvorbu výukových materiálů zapotřebí značná odbornost v oblasti 

vysvětlované látky a určitá zkušenost s didaktickými principy. V této práci se snažím 

zmíněnému ideálu co nejvíce přiblížit, avšak o efektivitě a užitečnosti vytvořených studijních 

materiálů zpravidla rozhodují až samotní studenti.  
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