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ANOTACE  

Tato práce se zabývá grafickými soubory a jejich kompresemi. Dále obsahuje matematicky 

popsané transformace a filtry. Cílem je vytvoření aplikace prohlíţeče a editoru obrázků vyu-

ţívající transformace a filtry. 
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Počítačová grafika, grafické formáty, algoritmy, editor a prohlíţeč obrázků, transformace. 

TITLE  

Viewer and editor pictures 

ANNOTATION  

This task deals with graphics files and its compressions. Then it contains mathematically 

described transforms and sifters. The aim is to create the aplication of browser and the picture 

editor which can use transforms and sifters. 
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2 Úvod 

Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními grafickými soubory. Dále 

s kompresními algoritmy, kterými se mohou setkat v grafických souborech. Algo-

ritmy pracující s bitmapovou grafikou, jako jsou transformace a filtry. Prakticky uká-

zat způsoby práce s grafickými soubory a jejich pozdější úpravy. 

Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola vysvětluje rozdíl mezi bitmapo-

vou a vektorovou grafikou, druhá pojednává o kompresních schématech, které se 

mohou vyskytnout v grafických souborech. Třetí kapitola popisuje základní grafické 

soubory, čtvrtá kapitola se zabývá transformacemi a filtry, které lze vyuţít 

v počítačové grafice. Pátá kapitola je věnována programovacímu jazyku C#, ve kte-

rém je vytvořena aplikace prohlíţeč a editor obrázků. Šestá a sedmá kapitola se vě-

nuje implementaci a vytváření aplikace. 

Aplikace slouţící k prohlíţení a upravování obrázku byla vytvořena 

v programovacím jazyce C# s vyuţitím Visual Studio 2008. 
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3 Bitmapová versus vektorová grafika 

3.1 Bitmapová data 

Jsou sloţena z číselných hodnot specifikující barvu kaţdého pixelu, nebo obecně 

obrázkového elementu. Pixely jsou body, které mají svůj atribut ve formě barvy bo-

du, a které dávají dohromady celkový obraz. Běţně bývá uváděno, ţe bitmapa je pole 

pixelů (Obrázek 1), ačkoliv z technického hlediska je bitmapa sloţena z pole čísel-

ných hodnot, které nastavují, určují barvu a „zapínají“ příslušný pixel v průběhu zob-

razování bitmapy. 

V počítačové grafice je pojem bitmapa vztaţena k poli pixelů jakéhokoliv typu a 

specifikuje bitovou hloubku nebo hloubku pixelu, coţ je velikost pixelu v bitech ne-

bo jiných odpovídajících jednotkách (byty). Kaţdý pixel má pevně danou pozici v 

bitmapě. Hloubka bitu (pixelu) označuje počet barev, které můţe hodnota pixelu re-

prezentovat. Nejběţněji se pouţívají hloubky pixelu 1, 2, 4, 8, 16, 24 nebo 32 bitu. 

Hloubka pixelu o velikosti 1bitu má dvě hodnoty, a to černou a bílou. 

 

Obrázek 1 Bitmapa 

3.2 Vektorová data 

V počítačové grafice se vektorová data většinou vztahují k čarám, mnohoúhelníkům 

a křivkám, které jsou číselně specifikovány jako klíčové body (Obrázek 2). Program 

převede tyto klíčové uzly na výsledné čáry. S vektorovými daty je spojena také in-

formace o atributech, jako je síla a barva čáry.  
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Obrázek 2 Vektorová grafika - klíčový bod 

3.3 Výhody a nevýhody bitmapové grafiky 

Nevýhody: 

 Velké nároky na zdroje – při velkém rozlišení a barevné hloubce můţe veli-

kost obrázku dosáhnout několika MB, to neplatí při pouţití komprimovaných 

formátů. 

 Změna velikosti  - zvětšování vede ke zhoršení kvality obrázku. Při velkém 

zvětšení jsou vidět jednotlivé pixely. 

Výhody: 

 Pořízení obrázku je velmi snadné. 

3.4 Výhody a nevýhody vektorové grafiky 

Nevýhody: 

 Sloţitější pořízení obrázku. 

 Překročí-li sloţitost grafického objektu určitou mez, začne být vektorová gra-

fika náročnější na paměť, procesor a velikost disku neţ grafika bitmapová. 

Výhody: 

 Je moţné zmenšování a zvětšování obrázku bez ztráty kvality. 

 Pracovat s kaţdým objektem v obrázku odděleně. 

 Paměťová náročnost obrázku je obvykle menší neţ u bitmapové grafiky.   
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4 Komprese dat 

Komprese je proces, který se pouţívá pro zredukování fyzické velikosti bloku infor-

mací. V počítačové grafice má toto počínání odůvodnění v tom, ţe se snaţíme 

vměstnat na daný paměťový prostor co nejvíce informací. Datová komprese je typ 

datového kódování a to takového, který se pouţívá pro redukci velikosti dat. Kom-

primátor provádí kompresi a dekomprimátor rekonstruje původní data. 

Datová komprese pracuje pro tři nejběţnější typy grafických dat – bitmapa, vektor, 

metasoubor – na různých základech. V bitmapových souborech jsou komprimovány 

pouze data předlohy. Hlavička a ostatní data (pata, barevná mapa, atd.) se vţdy po-

nechávají v původním stavu, zabírají však v souboru pouze nepatrné místo. 

Vektorové soubory nemají své vlastní kompresní metody, protoţe obsahují spíše 

matematický popis zobrazených objektů. Důvody,  proč se vektorové soubory málo-

kdy komprimují jsou: 

 Data předlohy jsou uţ tak v kompaktním formátu a následná komprese by 

měla malý účinek. 

 Čtení vektorového souboru je samo o sobě sloţité a komprimace by to ještě 

víc zpomalila. 

4.1 Rozdělení komprese 

 Fyzická 

 Logická 

Rozdíl mezi logickou a fyzickou kompresní metodou je zaloţen na způsobu, jakým 

jsou data komprimována. Fyzická komprese se provádí na datech při vyloučení in-

formací, které v sobě nesou.  Logická komprese je dovršena procesem logické substi-

tuce (nahrazení). Nahrazení jednoho abecedního znaku, číselného nebo binárního 

znaku jiným. Příklad logické komprese je substituce United States of America za 

USA. 

 Symetrická 

 Asymetrická 
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Kompresní algoritmy se mohou rovněţ dělit na algoritmy symetrické a nesymetrické. 

Symetrická metoda komprese pouţívá stejné algoritmy a provádí stejné mnoţství 

práce jak pro kompresi, tak i pro dekompresi. Asymetrické metody většinou prove-

dou více práce v jednom směru. Většinou je více práce s kompresí, coţ má jakýsi 

reálný podklad. 

 Adaptivní 

 Semiadaptivní 

 Neadaptivní 

Neadaptivní kodéry jsou zaloţeny na slovnících. Obsahují statické slovníky nebo 

předdefinované podřetězce, o kterých je známo, ţe se velmi často objevují v datech, 

které mají být kódována. Adaptivní kodér neobsahuje ţádné statické slovníky či 

předdefinované podřetězce. Adaptivní kodéry dosahují datové nezávislosti pomoci 

slovníku, které se však tvoří aţ při kódování. Tento typ komprese je schopen nastavit 

se na jakýkoliv datový vstup a vrátit data na výstup s nejvýhodnějším kompresním 

poměrem. Kombinace těchto dvou slovníkových kódovacích metod se nazývá semi-

adaptivní metoda. Semiadaptivní kodéry provádí úvodní průchod dat kvůli vybudo-

vání slovníku a poté provedou druhý průchod, při kterém se provede vlastní kódová-

ní. Při pouţití této metody dojde k vybudování optimálního slovníku ještě předtím, 

neţ dojde ke kódování. 

 Ztrátová 

 Neztrátová 

Neztrátová komprese je ţe skupina dat se zakóduje a poté odkóduje a informace ulo-

ţena v původních datech zůstane zachována. Ztrátová komprese naopak některá data 

odstraní z toho důvodu, aby se dosáhlo lepšího kompresního poměru neţ u neztráto-

vé komprese.    
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4.2 Kompresní metody 

4.2.1 Pixelové zhušťování 

Pixelové zhušťování není typická metoda datové komprese. Z přísného hlediska ji 

nelze za kompresi označit. Je to účinný způsob ukládání dat v soustředných bytech 

v paměti. Většina bitmapových formátů pouţívá pixelové zhušťování kvůli uchování 

velikosti v paměti. Pokud pracujeme s daty předlohy, která obsahuje čtyři bity na 

pixel, zjistíme, ţe je velmi pohodlné ukládat kaţdý pixel do bytu, protoţe byte je 

většinou nejmenší adresovatelná část paměti na většině počítačových systémů. 

Kdyţ pouţijeme pixelové zhušťování, tak se do jednoho bytu uloţí dva pixely 

(Obrázek 3). 

 

Obrázek 3 Pixelové zhušťování 

 

Nevýhody pixelového zhušťování:  

 Čas, který je zapotřebí k rozdělení bytu na 4bitové pixely. 

 Vysoká obsluha CPU operací. 

4.2.2 Proudové kódování – RLE 

Proudové kódování je algoritmus neztrátové datové komprese, které se vyuţívá pře-

devším ve formátu TIFF, BMP a PCX. Kódování RLE je nezávislé na obsahu dat. Na 

obsahu však záleţí kompresní poměr. Proudové kódování pracuje na principu zmen-
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šení opakovaných řetězců znaků.  Řetězec se zakóduje do 2B, kde první byte obsahu-

je počet opakovaných znaků (proudové číslo) a druhý byte je hodnota znaku v řetězci 

(proudová hodnota).  

Př.: Nekomprimovaná podobá řetězece „AAA22227777BBB“ by po pouţití algorit-

mu RLE vypadala následovně 3A42473B. Ze 14B se velikost změnila na 8B. A 

kompresní poměr by se blíţíl k dvěma. 

Ale při pouţití RLE na obsahu dat s hodně různými hodnotami by nastalo to, ţe by 

nedošlo k redukci velikosti, ale naopak, například v textu nějakého dokumentu.  

Nevýhody RLE:  

 Při různorodém obsahu nulový kompresní poměr nebo zvětšení velikosti. 

Výhody RLE: 

 RLE schémata jsou jednoduchá a rychlá 

 Při stejnorodém obsahu vysoká míra komprese (černobílé předlohy) 

4.2.3 Lempel – Ziv - Welchova komprese (LZW) 

Tato metoda je jedna z nejrozšířenějších metod pouţívaných v počítačové grafice. 

LZW je metoda neztrátová a vyskytuje se v mnoha formátech předlohy, jako je GIF a 

TIFF. 

LZW je kompresní algoritmus, který je schopen zpracovat většinu jakýkoliv dat. Je 

oboustranně rychlý, jak při kompresi, tak i dekompresi dat a nepracuje s operacemi 

v pohyblivé řádové čárce. Algoritmus je povaţován za substituční algoritmus, který 

je zaloţen na slovníkovém kódování. Algoritmus buduje datový slovník dat, která se 

vyskytují v nekomprimované podobě. Pokud se podřetězec ve slovníku nevyskytuje, 

je podle obsahu informace vytvořena kódová fráze a je uloţena do slovníku. Fráze je 

poté zapsána do komprimovaného výstupního toku. Pokud se daný řetězec znovu 

objeví v datech, je fráze tohoto podřetězce, uţ zaznamenaného ve slovníku, přímo 

zapsána na výstup. Protoţe fráze má menší fyzickou velikost neţ řetězec, je dosaţe-

no datové komprese.  
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Dekódování LZW dat je opačný proces ke kódování. Dekompresor čte kód 

z dekódovaného datového toku a poté přidává kód do datového slovníku. Kód je poté 

přeloţen do řetězce, který reprezentuje, a ten je zapsán do výstupního toku dat. 

4.2.4 Komprese JPEG 

JPEG je zkratka Join Photographic Expert Group, coţ je skupina pro standarty pod 

ISO (International Standart Organization). Komprese JPEG funguje na bázi ošálení 

lidského zraku, odstranit co nejvíce informací ale tak, aby to uţivatel nepoznal. O 

proti běţným kompresním algoritmům, jako je RLE a  LZW, je JPEG spíš brán jako 

sada kompresních metod, které se přizpůsobí poţadavkům uţivatele. Lze vytvářet 

malé soubory relativně špatné kvality, ale také se hodí pro kvalitní předlohy, které 

jsou mnohem menší neţ nekomprimované předlohy. JPEG komprese je komprese 

ztrátová. JPEG pouţívá DCT (Diskrétní cosinova transformace). DCT algoritmy jsou 

vţdy ztrátové.  

Kroky komprese pomoci JPEG: 

1. Transformace předlohy z RGB do YCbCr. Kde sloţka Y reprezentuje jas a 

sloţky Cb a Cr zbylé informace. 

2. Podvzorkování barevných komponent průměrnými skupinami pixelů. 

3. Zavedení DCT na blok pixelů. 

4. Kvantizace kaţdého bloku DCT koeficientů pouţitím váhových funkcí, které 

jsou uzpůsobeny vlastnostem lidského oka. 

5. Kódování výsledných koeficientů (dat předlohy) pouţitím Huffmanova algo-

ritmu s různou délkou slova. 

6. Zabalení do struktury souboru 

Popis jednotlivých kroků: 

Krok 1 : Transformace předlohy 

JPEG je schopen zpracovat předlohy jakéhokoliv typu barevného prostředí, ale nej-

lepších kompresních poměrů se dosahuje v případě jasového/chromatického barev-

ného prostředí, jako je YUV a YCbCr. 

Největší část vizuálních informací, na které je lidské oko citlivé se nachází na vyso-

kých frekvencí šedě odstupňovaných jasových komponent (Y) barevného prostředí 
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YCbCr. Cb a Cr obsahují barevné informace o velmi vysoké frekvenci, na které je 

lidské oko méně citlivé. To znamená, ţe tyto informace se zvětší části mohou odstra-

nit. 

V případě RGB, HSI a CMY je uţitečná vizuální informace rovnoměrně rozprostře-

ná přes všechny tři kanály (sloţky). Z toho plyne, ţe všechny tři sloţky musí být za-

kódovány nejvyšší kvalitou, coţ vede k menšímu kompresnímu poměru. Předlohy 

v odstínech šedi neobsahují ţádné barevné prostředí, a proto nevyţadují jakoukoliv 

transformaci. 

Krok 2 : Podvzorkování barevných komponent 

Nejjednodušším způsobem, jak vyuţít menší citlivost lidského oka na určité barevné 

informace, je pouţití menšího počtu pixelů v barevných kanálech. Sloţka Y zůstává 

stejná, ale Cr a Cb, jsou barvonosné sloţky, jsou podvzorkovány. Podvzorkování 

probíhá tak, ţe se jejich hodnota vypočítá jako průměr, buď ze dvou sousedních pi-

xelů na řádku, nebo ze čtyř pixelů tvořících čtverec 2×2 pixely. 

Při výpočtu průměru ze dvou sousedních pixelů dochází ke zmenšení objemu dat 

(pro tyto dva pixely) ze 6 bytů na 4 byty, coţ znamená zmenšení objemu o  66%. 

Krok 3 : Zavedení DCT na blok pixelů 

Data předlohy jsou rozdělena do bloku 8x8 pixelů. Toto se dělá proto, ţe počítat dis-

krétní kosinovou transformaci pro celý obrázek by sice bylo teoreticky moţné, ale 

prakticky by to bylo jednak extrémně časově a paměťově náročné, ale navíc některé 

prvky JPEG formátu, jako jsou tabulky pro degradaci frekvenčních sloţek, by neú-

měrně narostly a staly se nepouţitelnými. Tyto tabulky se přenášejí v souboru a byly 

by pak několikrát větší neţ obrázek. Rozměr 8x8 byl zvolen jako kompromis. 

DCT je zavedena na kaţdý blok (8x8 pixelů). DCT konvertuje prostorovou reprezen-

taci předlohy do frekvenční mapy. Vypočet DCT je velmi sloţitý a v podstatě nejná-

ročnější krok v JPEG kompresi. 

Krok 4 : Kvantizace každého bloku 

K tomu, aby bylo odstraněno přiměřené mnoţství informací, rozdělí DTC kaţdou 

výstupní hodnotu tzv. kvantizačním koeficientem a výsledek zaokrouhlí na celé čís-

lo. Čím větší bude kvantizační koeficient, tím bude odstraněno více informací. Kaţdá 

z 64 pozic výstupního bloku má svůj vlastní kvantizační koeficient. A navíc jsou 
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zavedeny oddělené kvantizační tabulky pro jasová a barevná data. Barevná data jsou 

kvantizovány mnohem více neţ data jasová. To dovoluje JPEG kompresi vyuţít roz-

dílnou citlivost na barvu a jas. 

Krok 5 : Kódování výsledných koeficientů 

Výsledné koeficienty v sobě zahrnují mnoţství redundantních dat. Neztrátově tuto 

redundanci dokáţe odstranit Huffmanova komprese, coţ vede ke kompresi dat. 

Krok 6 : Zabalení do struktury souboru 

Je poslední krok. JPEG má definovanou strukturu souboru, do kterého se výsledný 

tok dat uloţí.   
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5 Bitmapové grafické formáty 

V dnešní době je mnoho formátů grafických souborů. Kaţdý formát vyniká v něčem 

jiném neţ ty ostatní, ale některé z nich na danou věc není moc vhodné pouţívat. Prá-

vě proto je dobré znát alespoň pár základních formátů a nepouţívat pouze jen jeden 

formát. 

Zde uváděné formáty grafických souborů jsou formáty, které se vyuţívají na rastro-

vou grafiku.    

5.1 BMP    

Grafický formát BMP je celým jménem Microsoft Windows Bitmap, rovněţ znám 

jako DIB, Windows Bitmap nebo Windows DIB. Je to jeden z podporovaných for-

mátů Microsoft Windows. Většina grafických a zobrazovacích aplikací v prostředí 

MS Windows podporuje vytvoření a zobrazení souboru BMP. Vznik tohoto grafic-

kého formátu začal při spolupráci firem Microsoft a IBM při vývoji první verze ope-

račního systému IBM, zvaného OS/2. Tudíţ formát BMP existuje jak v MS Win-

dows, tak i na platformě OS/2 a jsou si v mnoha ohledech hodně podobné. V dnešní 

době existují čtyři varianty BMP a kaţdý je spojen s daným operačním systémem.  

Verze: 

 Microsoft Windows  1.X a 3.X 

 OS/2    1.X a 2.X 

BMP formát buď pouţívá RLE kompresi nebo je nekomprimován. Nepodporuje 

moţnost více předloh v souboru a maximální moţná velikost předlohy je omezena na 

64 000 X 64 000 pixelů. Barevná hloubka je 1, 4, 8 nebo 24bitová. 

Organizace souboru 

Ve verzi 1 formát BMP obsahuje dvě sekce hlavičku a bitmapová data. Hlavička je 

velká 16 bytů. Bitmapová data jsou nekomprimovaná. Hlavička obsahuje identifiká-

tor typu souboru, pro verzi 1 to je vţdy 0. Dále obsahuje šířku bitové mapy 

v pixelech a výšku bitové mapy ve skenovacích řádcích. Následuje šířka bitmapy 
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v bytech, počet barevných rovin reprezentující bitmapu a nakonec počet bitů na pi-

xel. 

Ve verzi 3 obsahuje BMP bitmapovou hlavičku, informační hlavičku, paletu a 

bitmapová data. Z těchto čtyř sekcí je pouze paleta volitelná. Bitmapová hlavička je 

dlouhá 14 bytů a je téměř identická s hlavičkou verze 1. Druhá hlavička zvaná in-

formační je velká 40 bytů. Následuje paleta o proměnné délce a bitmapová data. 

Bitmapová hlavička obsahuje typ souboru, coţ je identifikace souboru, je to vţdy 

4D42 hexadecimálně čili BM v ASCII. Dále velikost souboru, pak 4 byty rezervy, 

které jsou nastaveny na nulu a začátek bitmapy jako offset počínající od počátku 

souboru k počátku obrazových dat. V informační hlavičce je uvedena její velikost, 

šířka a výška obrázku v pixelech, počet rovin, coţ je vţdy nastaveno na 1. Dále počet 

bitů na pixel, typ kódování, velikost komprimovaných dat v bytech, horizontální a 

vertikální rozlišení uváděné v pixelech na metr. Informační hlavička dále obsahuje 

informace o počtu barev v paletě a počet důleţitých barev v paletě. Ve zbytku BMP 

souboru nalezneme paletu a bitmapová data. Všechny 1, 4 a 8bitové BMP obrázky 

mají paletu. Velikost palety závisí na počtu barev v obrázku. 

Bitmapová data mohou být buď komprimována nebo nekomprimovaná pomocí RLE. 

Obrazová data jsou vţdy bytově orientovaná. Jak jsou čtena závisí na počtu bitů na 

pixel. Při jednom bitu na pixel, reprezentuje jeden byte 8 pixelů, kde nejvýznamnější 

bit je první pixelová hodnota. Čtyř bitové obrázky jsou uloţeny jako dva pixely na 

byte, přičemţ významnější nibble je prvním pixelem. U 8bitových obrázků je jeden 

byte roven jednomu pixelu. 24bitové obrázky pouţívají tři byte na pixel, uloţené 

v pořadí: červený, zelený a modrý kanál. 

Protoţe 1, 4 a 8bitové obrázky pouţívají palety, jsou pixelové hodnoty čtené 

z bitmapových dat indexovými hodnotami palety. 24bitové obrázky paletu nepouţí-

vají, protoţe jejich pixelová barevná data jsou obsaţena přímo v bitmapových da-

tech. 

Shrnutí 

BMP formát se pouţívá v různých variantách MS Windows a v aplikacích pro daný 

systém. Je to primárně výměnný a archivní formát. I kdyţ je zaloţen na interní dato-

vé bitmapové struktuře Windows, je nyní podporován velkým mnoţstvím aplikací, 
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které s Windows nemají nic společného. Je to dobře definovaný a dokumentovaný 

formát k širokému pouţití. Jde snadno číst a dekomprimovat. Nevýhodou je, ţe jeho 

kompresní schéma není dobré a proto je nevhodný pro ukládání obrázků s velkou 

barevnou hloubkou.    

5.2 GIF 

Graphics Interchange Format v překladu grafický výměnný formát vytvořen firmou 

CompuServe Inc. slouţí k ukládání více bitmapových obrázků v jediném souboru a 

pro výměnu mezi různými platformami a systémy.  

GIF je typu bitové mapy, tj. obecně vícebarevného rastrového obrázku. Většina dnes 

pouţívaných grafických formátů, například JPEG, PNG či BMP obsahuje popis 

rastrového obrázku jako celku, přičemţ se (buď přímo nebo v komprimované podo-

bě) ukládají barevné hodnoty všech pixelů, ze kterých se rastrový obrázek skládá. 

Maximální velikost předlohy je omezena na 42Kb x 64Kb pixelů a barevná hloubka 

je 1 aţ 8 bitů. 

Existují dvě verze specifikace GIF, přičemţ jsou obě široce pouţívané: 

 GIF87a 

 GIF89a 

Specifikace GIF89a přidává mnoho nových moţností oproti GIF87a, jako průhled-

nost nebo schopnost ukládat text a grafiku v jednom souboru. 

Organizace souboru 

Hlavička je velká 6 bytů a slouţí pouze k identifikaci souboru jako GIF a jeho verzi. 

Dále v souboru nalezneme popisovač logické obrazovky, který obsahuje informace 

popisující obrazovku a barevnou paletu, která vytváří obrázek GIF. Popisovač logic-

ké obrazovky můţe být následovaný globální tabulkou barev. Tato tabulka je vlastně 

barevnou mapou pouţitou k indexování pixelových barevných dat, která obsahuje 

vlastní obrázek. Jestli tato tabulka není obsaţena, má kaţdý obrázek v souboru svojí 

lokální tabulku barev. 

Kaţdá předloha (1..n) má svůj lokální popisovač obrázku, který se objevuje před 

kaţdou sekcí obrazových dat a má následující strukturu: identifikátor popisovače, 
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souřadnice X a Y obrázku na obrazovce, šířka a výška v pixelech a informace o ob-

razové a barevné tabulce. Je-li lokální tabulka barev přítomna, je za popisovačem 

lokálního obrázku a předchází vlastním datům obrázku, se kterými je spojena. Struk-

tura lokální tabulky je totoţná se strukturou globální tabulky barev. Vlastní obrazová 

data jsou komprimována metodou LZW. GIF formát ukládá svoje data jako sérii 

subbloků. Kaţdý datový subblok začíná počítadlem, který je v rozsahu hodnot od 1 

do 255 a indikuje počet datových bytů v subbloku. Za počítadlem následují datové 

bloky. Po vlastních obrazových datech poslední předlohy následuje Trailer. Trailer je 

jediný byte dat, který je uloţen jako poslední znak v souboru. 

Shrnutí 

Je to dobře definovaný a dokumentovaný formát k širokému pouţití. Jde snadno číst 

a dekomprimovat. Jeho hlavní nevýhodou je problém s licencí k LZW kompresi, 

která vypršela 11.6.2006.  

5.3 PNG 

PNG (vyslovovaný „ping“) je bitmapový souborový formát vyuţívaný k přenosu a 

uloţení bitmapových obrázků. PNG umoţňuje uchovávat aţ 16 bitů ve stupni šedi 

nebo 48 bitů v systému pravých barev na pixel a aţ 16 bitů dat alfa. Umoţňuje pro-

gresivní zobrazení a je schopen uchovávat hodnoty gama, údaje o průhlednosti a tex-

tové informace. PNG vyuţívá účinnou a neztrátovou formu datové komprese LZ77. 

Maximální velikost předlohy je omezena na 2G x 2G pixelů. 

PNG byl vyvinut jako alternativa k formátu GIF v souvislosti s právními problémy 

spojenými se zpoplatněním implementace tohoto formátu. Začalo se také neoficiálně 

říkat ţe „PNG“ znamená „PNG´s NOT GIF“ (PNG není GIF). Na rozdíl od většiny 

formátů, které vznikají pod rukou jednoho programátora bez ohledu na jeho budoucí 

rozvoj, je PNG vytvořen skupinou programátorů a odsuzovatelů formátu GIF v čele 

s Thomasem Boutellem. PNG je velmi kvalitně navrhnut, coţ dovoluje rozšiřovat 

jeho funkce bez nutnosti hledat kompromis nebo modifikovat stávající software, kte-

rý s PNG pracuje.  
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Organizace souboru 

PNG se skládá z 8bytové identifikační signatury, který je následován třemi a více 

shluky dat. Shluk (chunk) je nezávislý blok dat splňující pravidla k tomuto účelu 

definované struktury. Shluky obsahují svou vlastní identifikaci kvůli svému vnitřní-

mu formátu. 

V PNG jsou definované čtyři základní shluky, které musí podporovat kaţdý software 

pro čtení i zapisování dat souboru PNG. První základní shluk je shluk hlavičky, který 

obsahuje základní informace o předloze. Tento shluk se musí objevit jako první a 

v souboru jako jediný. Druhý shluk nazvaný shluk palety, slouţí k uloţení dat barev-

né mapy náleţící k datům předlohy. Tento shluk bude obsaţen pouze v případě, kdyţ 

obrazová data barevnou paletu vyuţívají a musí se objevit před shlukem obrazových 

dat. Shluk obrazových dat obsahuje vlastní data obrazové předlohy. V datovém toku 

se můţe vyskytovat více takovýchto shluků, ale musejí být uloţeny souvisle za se-

bou. Poslední základní shluk je shluk patičky předlohy a musí být posledním shlu-

kem, protoţe signalizuje konec souboru nebo datového toku PNG. 

Základní shluky musí být v kaţdém toku PNG. Dále zde mohou být nepovinné shlu-

ky nazývané podruţné shluky. Tyto shluky mohou být programy ignorovány a ne-

musejí být do souboru zapisovány, ale neschopností číst a pouţívat tyto shluky, muţe 

dojít ke špatnému zobrazení obrázku. Takové obrázky mohou být tmavé či světlé, 

nebo mohou být zobrazeny jinak, neţ si autor obrázku představoval.  

Shrnutí 

PNG je schopen neztrátově ukládat obrazová data od 1bitových dat do 48bitových 

dat pravé barvy. Je navrţen speciálně pro přenos a ukládání obrazových dat po síti. 

5.4 TIFF 

TIFF byl poprvé zveřejněn v roce 1986 firmou Aldus Corporation jako standardní 

metoda ukládání černobílých předloh vytvořených scannery a DTP aplikacemi. První 

veřejné publikování formátu TIFF se uskutečnilo při třetí hlavní verzi tohoto formá-

tu, a ačkoliv ji nebylo přiřazeno konkrétní číslo verze, je pokládána za verzi 3.0, ale 

první široce pouţívanou verzí byla aţ verze 4.0, která se objevila v roce 1987. Nová 

verze (4.0) dovedla pracovat s nekomprimovanými předlohami s RGB barvami. Dal-
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ší verze přišla v roce 1988 jako TIFF 5.0. Ten byl jako první schopen ukládat předlo-

hy s barevnými paletami a pracovat s LZW kompresním algoritmem. TIFF 6.0 byl 

vytvořen v roce 1992, jako podpora pro CMYK a YCbCr barevné předlohy a podpo-

ra JPEG kompresních metod. 

TIFF podporuje maximální velikost předlohy 2^32 – 1 pixelů a aţ 24 bitovou hloub-

ku barev. Vyuţívá mnoha kompresních algoritmů od RLE, LZW aţ po JPEG. 

Organizace souboru 

TIFF soubory jsou organizovány do tří sekcí. První sekcí je hlavička souboru předlo-

hy, dále adresář souboru předlohy a bitmapová data. V souboru musí být minimálně 

hlavička a adresář předlohy. Je tedy moţné, ale velice nepravděpodobné narazit na 

TIFF soubor, který neobsahuje ţádná data předlohy. TIFF soubor, který obsahuje 

několik předloh, má jeden adresář souboru předlohy a jednu bitmapu na kaţdou před-

lohu. 

TIFF je povaţován za komplikovaný formát, protoţe umístění kaţdého adresáře sou-

boru předlohy a dat, na které adresář souboru předlohy ukazuje, se můţe změnit. 

Pouze jediná část TIFF souboru, která se nemění je pozice hlavičky souborové před-

lohy. Data v TIFF souboru najdete pomoci informací v adresáři souborové předlohy. 

Následující obrázek (Obrázek 4) ukazuje tři moţnosti fyzického ukládání dat 

v souboru TIFF.  

 

Obrázek 4 Možné fyzické uspořádání dat v TIFF souboru 
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Shrnutí 

Dnes je TIFF standardním formátem souboru většiny kreslících, zobrazovacích a 

DTP programů. Jeho schopnost rozšíření, kdy je schopen ukládat vícenásobné 

bitmapové předlohy, umoţňuje splnit i ty nejpřísnější poţadavky na uloţení dat. 

5.5 JPEG 

JPEG (Joint Photographic Expert Group) označuje organizaci tvořící standart, kom-

presní metodu a někdy také i samostatný souborový formát. Ve skutečnosti JPEG 

komprese neobsahuje sama ţádný formát pro přenos dat mezi systémy. Souborový 

formát JPEG File Interchange Format (JFIF) je tvorbou firmy C-Ccube Microsys-

tems pro účely ukládání dat komprimovaných pomoci JPEG komprese. JFIF soubor 

je proud dat JPEG s několika omezeními a identifikační značkou. Omezen je maxi-

mální velikostní předlohy 64k x 64k pixelů a maximální 24bitovou hloubkou. 

Organizace souboru 

JPEG i JFIF data jsou proudy bytu, vţdy ukládají 16bitové hodnoty ve formátu vel-

kého endiánu. JPEG data jsou obecně uloţena, jako proud bloku, kaţdý blok je iden-

tifikován značkou. První dva byty kaţdého JPEG proudu dat označují počátek obráz-

ku a jsou nastaveny na hodnotu FF a D8 hexadecimálně. V JFIF souboru je značka 

JFIF APP0, coţ je aplikační značka, která následuje za začínajícími hodnotami. Ač-

koliv JFIF nemá formálně definovanou hlavičku, jsou značky začátku proudu dat a 

JFIF APP0 povaţovány za hlavičku. 

Shrnutí 

JFIF je jeden z několika formátů obsahující JPEG kompresi, nabízející skvělý kom-

presní poměr i u velmi sloţitých obrázků. 

5.6 WMF a EMF 

Grafické metaformáty WMF (Windows Metafile) a EMF (Enhanced Windows Meta-

file) byly navrţeny firmou Microsoft pro její známé operační systémy Microsoft 

Windows. Metaformát WMF existuje uţ od šestnáctibitových verzí Windows, zatím-

co EMF odráţí nové moţnosti grafického subsystému třicetidvoubitových verzí. 
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V těchto formátech lze ukládat jak bitmapovou grafiku, tak i vektorovou. Na formá-

tech WMF a EMF je z programátorského hlediska zajímavá především skutečnost, ţe 

se jedná o součást grafického subsystému Microsoft Windows (GDI), coţ znamená, 

ţe se vytváření těchto souborů provádí stejným způsobem, jako vykreslování grafiky 

na obrazovku nebo její tisk na tiskárnu. 

Organizace souboru 

Formát Windows metafile obsahuje hlavičku, která je následovaná jedním nebo více 

datovými záznamy. Hlavička je 18bytů dlouhá a obsahuje popis dat uloţených 

v metasouborech. Kaţdý záznam je binárně kódovaná funkce Microsoft Windows 

Graphics Device Interface (GDI). Poslední záznam v souboru obsahuje informaci 

indikující konec dat. 

Shrnutí 

Tyto souborové formáty jsou široce pouţívány ve spojení s Microsoft Windows, i 

kdyţ existuje řada dalších aplikací, které je rovněţ podporují.  

5.7 Porovnání 

Tabulka 1 Provnání grafických formátů 

Jméno BMP GIF PNG TIFF JPEG WMF 

Typ Bitmapa Bitová mapa Bitmapa Bitmapový Bitmapa Metasoubor 

Barvy 1, 4, 8 a 24 

bitové 

1 – 8 bitů 1 – 48 

bitů 

1 – 24 bitů 24 bitů Max. 24bitová 

Kompre-

se 

RLE nebo 

nekompri-

mované 

LZW Varianta 

LZ77 

Nekom-

primovaný, 

RLE, LZW, 

JPEG 

JPEG ? 

Max. ve-

likost 

rozlišení 

64k x 64k 

pixelů 

42kb x 64kb 

pixelů 

2G x 2G 

pixelů 

2^32 - 1 64k x 64k 

pixelů 

? 

Možnost 

více před-

loh 

NE ANO NE ANO NE NE 

Číselný 

formát 

Malý endián Malý endián Velký 

endián 

? Velký 

endián 

Malý endián 

Původ Microsoft 

corporation 

CompuServe 

Inc. 

Thomas 

Boutell a 

další 

Aldus C – Cube 

Microsys-

tem 

Microsoft 

corporation 

Platforma Intelovská 

PC 

MS-DOS, 

UNIX a další 

Jakákoliv MS-DOS, 

UNIX a 

další 

Jakákoliv Microsoft 

Windows 
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6 Transformace a filtry v bitmapové grafice 

6.1 Transformace 

6.1.1 Posun 

Při posunu pixelu v rastru se aplikuje vzorec 

  

 

Vzorec 1 posun pixelu 

 

Kde x a y jsou nové souřadnice pixelu. Ax a Ay jsou souřadnice pixelu v předloze a 

Px a Py je posun o počet pixelů v rastru. 

6.1.2 Otočení bodu okolo počátku o úhel φ 

Otočení bodu okolo počátku souřadnic o úhel proti směru hodinových ručiček 

 

 

Vzorec 2 rotace bodu 

 

6.1.3 Změna měřítka 

Změna měřítka Sx ve směru x a Sy ve směru y je dán vztahem 

 

 

Vzorec 3 zvětšení rastru 
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6.2 Filtry 

6.2.1 Převod na černobílý obraz 

Při převodu na černobílý obraz se nejprve vypočítá jas jednotlivých pixelů. 

 

Vzorec 4 výpočet jasu 

Kde R, G a B jsou barevné kanály, x a y je pozice pixelu v bitmapě. 

Pak se jas rozdělí na poloviny. 

 

Vzorec 5 výpočet meze 

Kdyţ jas je větší neţ mez, tak se pixel nastaví na černou barvu, a kdyţ je jas menší 

neţ mez, tak na bílou. 

6.2.2 Převod do odstínů šedi 

Základní myšlenkou jednoduché přeměny na obrázek v odstínech šedi je výpočet 

střední hodnoty hodnot RGB kaţdého pixelů v obrázku a její pouţití jako červené, 

zelené a modré sloţky. Lepší metoda, která je známá pod pojmem Liminace, vyuţívá 

skutečnosti, ţe lidské oko je různě citlivé vůči jednotlivým základním barvám. Tato 

metoda zjišťuje hodnotu RGB pomoci následujícího vzorce. 

 

Vzorec 6 výpočet jasu 

6.2.3 Negativní obraz 

Negativní obraz získáme odečtením intenzity bodu od plné intenzity. 

 

 

 

Vzorec 7 výpočet negativu 
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Kde Imax je maximální intenzita. 

6.2.4 Embosový vzor 

Postup pro vytvoření embosového vzoru: 

1. Vytvoření negativu 

2. Posunutí negativu 

3. Sečtení originálu a negativu 

4. Výsledný obraz vydělit dvěma 

Celý postup popisuje následující vzorec: 

 

Vzorec 8 výpočet pixelu embosového vzoru 

V – pixel výsledné bitmapy 

A – pixel v předloze (originálu) 

P – posun o celé číslo 

6.2.5 Odfiltrování jednotlivých složek barvy 

Při odfiltrování jakéhokoliv kanálu z palety RGB stačí nastavit hodnotu daného ka-

nálu na hodnotu 0. 

6.2.6 Histogram 

Histogram přestavuje rozloţení jasových úrovní v obraze (četnost jednotlivých úrov-

ní jasu v obrázku). Histogram je jednorozměrné pole o délce maximální úrovně jasu. 

Při průchodu jednotlivými pixely v obrazu zjišťuji jas daného pixelu a inkrementuji 

hodnotu v poli na pozici odpovídající hodnotě jasu. Na konci postupu máme naplně-

né jednorozměrné pole, kde hodnoty v poli reprezentují histogram. 
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7 Programovací jazyk C# 

C# je vyšší programovací jazyk zaloţen na jazycích C a Java. Je to objektově orien-

tovaný programovací jazyk. Byl vyvinut firmou Microsoft zároveň s platformou 

NET Framework. Schválen standartami ISO (ISO/IEC 23270) a ECMA (ECMA-

334). 

7.1 Historie jazyka C# 

První verze jazyka C# vznikla v roce 2002 pod označením C# 1.0 zároveň 

s platformou NET Framework 1.0. Obsahovala základní podporu objektově oriento-

vaného programování z C++ a další zkušenosti a aktualizace z jazyku Java.  

Na další verzi si lidé museli počkat do roku 2005, kdy se objevila C# verze 2.0. Nová 

verze byla rozšířena o:  

 Nativní podporu generik vycházející z podpory na úrovni CLI. 

 Částečné a statické třídy. 

 Iterátory. 

 Anonymní metody pro pohodlnější uţívání delegátů (odkazů na metody). 

 Nullovatelné hodnotové typy a operátor koalescence. 

Třetí verze vyšla v roce 2007 s NET Frameworkem 3.5. Verze C# 3.0 obsahuje po-

měrně revoluční změny, ale nebyla porušena zpětná kompatibilita.  

 LINQ – integrovaný dotazovací jazyk, přináší nový způsob pro dotazování 

nad jakýmikoliv daty, usnadňuje jejich tvorbu, třídění a vyhledávání v nich. 

Například LINQ to SQL pro práci s databázemi. 

 Lambda výrazy. 

 Inicializátory objektů. 

 Slovo VAR. 

 Výrazové stromy. 

 Anonymní třídy. 

Poslední verze C# 4.0 je ve vývoji od října roku 2008 a měla by se objevit s Visual 

studiem 2010 a NET Frameworkem 4.0. 
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8 Prohlížeč a editor obrázků 

8.1 Úvod 

Neţ jsem začal vůbec přemýšlet o struktuře programu, musel jsem si vybrat nějaký 

programovací jazyk a vývojové prostředí. Nejprve jsem váţně uvaţoval o jazyku 

C++ a Visual Studiu. Ale problém byl, ţe v době začátku vývoje této aplikace jsem 

neuměl pracovat s windows forms v C++. Později jsem se seznámil 

s programovacím jazykem C#, který mě velice zaujal a v něm jsem také aplikaci vy-

tvořil. Na tvorbu aplikace jsem pouţil vývojové prostředí Visual Studio 2008. Jako 

framework jsem si zvolil .NET Framework verze 3.5.  

8.2 Popis aplikace 

8.2.1 Funkce aplikace 

V této kapitole bych se chtěl zmínit, co tato aplikace dokáţe a jaké funkce obsahuje. 

Uţ z názvu vyplývá, co bychom od této aplikace měli očekávat. Pro přehlednost 

aplikaci popíšu jako, dva logické celky, i kdyţ ve skutečnosti se jedná o jednu apli-

kaci. 

Prohlížeč obrázků 

V prohlíţeči obrázků je moţné načíst a zobrazit sedm grafických formátů typu BMP, 

JPEG, GIF, TIFF, PNG, WMF a EMF. Při načtení jednoho obrázku ze souboru, kde 

se nachází více obrázků, se zbylé obrázky načtou do seznamu, který lze pak pomoci 

šipek v rychlém menu prohlíţet. 

Zobrazený obrázek je moţné zobrazit ve dvou reţimech (Obrázek 5). První reţim, 

který se po otevření obrázku otevře, je plnohodnotný obrázek ve skutečné velikosti, 

po kterém se můţeme pohybovat pomocí horizontální a vertikální posouvací lišty 

umístěné vlevo u obrázku a pod ním. Druhý reţim, mnou nazvaný „prezentační“, 

zobrazí obrázek přizpůsobený velikosti formuláře aplikace. Obrázek přizpůsobený 

aplikaci není nijak deformovaný, zobrazovaný obrázek je v poměru stran, tak jak byl 

vytvořen. 



32 

 

 

Obrázek 5 Možnosti zobrazení obrázku. 

Mezi těmito reţimy lze přepínat pomocí tlačítek s popisy vycentrovat a editace 

v rychlé nabídce. Dále je moţné v těchto reţimech spouštět slideshow, coţ je prezen-

tace obrázků, které se nacházejí ve stejném adresáři jako otevřený soubor. Změna 

obrázku nastává kaţdé tři vteřiny. 
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V prohlíţeči je moţné rotovat obrázky o 90 stupňů po i proti směru hodinových ruči-

ček, pomocí dvou tlačítek na listě rychlé volby, na kterých je zobrazena stočená šip-

ka ve směru rotace obrázku. 

Informace o obrázku (Obrázek 6) lze zjistit pomocí klávesové zkratky CTRL+I, nebo 

v hlavní nabídce v kategorii Info -> Info o obrázku. Kde lze zjistit například informa-

ce, jaké zařízení daný obrázek vytvořilo a kdy.  

 

Obrázek 6 Informace o obrázku 

Editor obrázků 

Editor rozšiřuje funkci prohlíţeče o transformace a rastrové úpravy obrázků. Editor 

nabízí rotace o libovolný úhel (Obrázek 7) a zrcadlení podle vertikální nebo horizon-

tální osy. Při rotaci o libovolný úhel se zadá hodnota do komponenty NumericUp-

Down na liště rychlé volby. Tato komponenta je omezena na hodnoty typu integer od 

0 do 360. Zrcadlení je na výběr v hlavní nabídce aplikace, kde si vybereme, jestli 

chceme zrcadlit podle osy x, či osy y. 
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Obrázek 7 Rotace o libovolný úhel 

Další transformací, které lze v aplikaci vyuţít, je změna velikosti předlohy. Změna 

velikosti se nachází v hlavní nabídce v kategorii transformace. Při vyuţití této funkce 

se uţivateli otevře dialog, kde si nastaví zvětšení nebo zmenšení v procentech 

(Obrázek 8). Hodnoty jsou typu integer a jsou omezeny od 1 do 200 procent. 

 

Obrázek 8 Formulář pro změnu velikosti 

Nabízené funkce pro úpravy rastru obrázků se nacházejí v hlavní nabídce v kategorii 

úpravy rastru. Prvním nástrojem pro úpravu je histogram (Obrázek 9), který zobrazí 

četnost jasu v daném barevném kanálu. Pomocí histogramu můţeme ořezat daný 

barevný kanál. Při nastavování ořezu histogramu se provádí posuvem šesti posuvní-

ků, které mohou i daný kanál úplně vypnout. Náhled obrázku, který lze nastavit po-
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mocí histogramu je ukázán v obrázku 11, zobrazen jako poslední ukázka moţných 

úprav. 

 

Obrázek 9 Histogram 

  U dalších osmi funkcí se nenastavují ţádné vstupní parametry, buď z důvodu, ţe 

daná funkce nevyţaduje vstupní nastavení, nebo by zásah do vstupních parametrů 

vytvořil nesmyslný obrázek. Tyto funkce jsou statické (neměnné). Jsou to tyto funk-

ce: negativ, embos, šum, mlha, převod na odstín šedi, převod na černobílou, zesvět-

lení a ztmavení obrázku. U zesvětlení a ztmavení obrázku se jedná o stejnou funkci 

zvanou gama korekce, při zesvětlení je koeficient nastaven na hodnotu 0,5 a při 

ztmavení je hodnota koeficientu 1,5. 

Poslední funkce, která si vyţaduje zásah uţivatele, je práce s RGB kanály. Při práci 

s kanály se otevře dialogové okno (Obrázek 10), kde si můţeme nastavit, který ba-

revný kanál bude v obrázku viditelný a který ne. 
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Obrázek 10 Dialogové okno s RGB kanály 

Další moţností, kterou lze v editoru dělat, je kreslení na daný obrázek pomocí tužky. 

Při kreslení si můţeme zvolit, jakou barvu pouţijeme. Nastavení barvy nalezneme 

v nabídce rychlé volby. Všechny tyto funkce jsou ukázány na obrázku 11. 

Aplikace dovoluje tyto funkce kombinovat, nemusíme se bát, ţe by se aplikováním 

další funkce obrázek znehodnotil, protoţe aplikace dovoluje pomocí funkce zpět 

v hlavní nabídce daný krok vrátit. Pomocí funkce zpět lze vrátit obrázek do původní 

podoby originálu. 

Po úpravě obrázku, lze obrázek uloţit ve formátech typu BMP, JPEG, GIF, TIFF, 

PNG, WMF a EMF.  
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Obrázek 11 Možnosti úpravy obrázku v aplikaci 
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8.3 Stručný popis tříd a rozhraní 

Aplikace obsahuje celkem 3 třídy. Dále se skládá z 5-ti formulářů a statické třídy, 

která obsahuje main metodu, ve které se program spouští. Vztahy mezi třídami jsou 

zobrazeny na obrázku č. 12.  

Formulář Hlavni_form 

Hlavní formulář je výchozí formulář, který se spouští ze statické třídy programu pro-

gram.cs v metodě main. Formulář obsahuje hlavní nabídku, pod kterou se nachází 

lišta rychlého spuštění, která obsahuje ToolStrip prvky. Největší plochu zabírá kom-

ponenta PictureBox označena jako PB_Hlavni, která interpretuje obrázek uţivateli. 

Pod PictureBoxem se nachází informativní panel, kde se nacházejí informace o veli-

kosti zobrazovaného obrázku, pozice kurzoru v obrázku, progressbar o času probíha-

jící funkce a celou cestu k zobrazovanému obrázku. 

Formulář Histogram_form 

Tento formulář je určen k zobrazení histogramu daného obrázku. Formulář obsahuje 

3 prvky PictureBox, ve kterých se jednotlivé histogramy vykreslují. Dále formulář 

obsahuje šest komponent typu Track, coţ jsou posuvníky na ořezávání histogramů. 

Formulář InfoForm 

Další formulář nám zprostředkovává informace o daném obrázku. Tento formulář 

obsahuje pouze šest komponent typu Label. 

Formulář RGBKanaly 

Předposlední formulář slouţí k vypínání jednotlivých sloţek barvy. Základním prv-

kem jsou tři komponenty CheckedButton, ve kterých si uţivatel zaškrtne, které sloţ-

ky mají být v obrázku zobrazeny. 

Formulář VelikostForm 

Poslední vizuální část je formulář, který slouţí ke změně velikosti obrázku. Je zde 

prvek NumericUpDown. Tento prvek je ošetřen tak, aby do něj nešli zadávat ţádné 

jiné znaky, kromě čísel. 
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Třída RastrGrafika 

První a taky nejdůleţitější třída, která aplikace obsahuje. Je v ní implementováno 10 

algoritmů pro práci s rastrovou grafikou. Tato třída obsahuje defaultní konstruktor a 

destruktor. Vnitřní popis této třídy naleznete v kapitole 8.4, kde jsou vypsané meto-

dy, které tato třída obsahuje.  

Třída Histogram 

Druhá třída obsahuje metody pro vytvoření a vykreslení histogramů. Vstupním ar-

gumentem konstruktoru je objekt typu Image. Dále obsahuje tři metody pro vykres-

lení kaţdé barevné sloţky histogramu, kde jsou vstupními argumenty objekt typu 

PictureBox a dolní a horní hranice typu integer. Třída uchovává tři privátní atributy 

typu array. Jedno pole na jednu sloţku barvy. 

Třída InfoObraz 

Tato poslední třída slouţí k zjištění informací o obrázku. Instance se vytváří default-

ním konstruktorem. Dále obsahuje tři metody. První metoda je určena k zjištění, jaký 

souborový formát daný obrázek pouţívá. Další dvě metody fungují pro převod hla-

vičky souboru na typ string a date . 
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8.4  Class diagram 

 

Obrázek 12 Class diagram 
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8.5 Použité algoritmy 

Algoritmy pouţité v aplikaci se nacházejí v souboru RastrGrafika.cs, kde se nachází 

třída RastrGrafika. Tato třída obsahuje 9 metod pro práci s rastrovými obrázky a me-

todu pro rotaci o určitý úhel. 

8.5.1 Negativ z obrázku 

K vytvoření negativu (Výpis kódu 1) obrázku jsem vyuţil objekt typu ColorMatrix 

ze jmenného prostoru System.Drawing.Imaging. Při vytváření negativu jsem pouţil 

matici barev, u níţ jsou jednotlivé sloţky barvy obráceny násobením činitele -1. 

Metoda negativ postupuje tímto způsobem. Nejprve vytvoří nový objekt bitmap a 

nakreslí na něj obrázek metodou DrawImage předaného objektu typu Image. Pouţije 

se přitom instance ColorMatrix, která barvy obrázku obrátí. 

public Bitmap negativ(Image image) 

        { 

            Bitmap bitmap = new Bitmap(image.Width, image.Height); 

            ColorMatrix matrix = new ColorMatrix(new float[][]{ 

            new float[] {-1,0,0,0,0},   // radek pro red 

            new float[] {0,-1,0,0,0},   // radek pro green  

            new float[] {0,0,-1,0,0},   // radek pro blue 

            new float[] {0,0,0,1,0},    // radek pro pruhlednost 

alpha 

            new float[] {0,0,0,0,1} 

            }); 

 

            ImageAttributes obrazatribut = new ImageAttributes(); 

            obrazatribut.SetColorMatrix(matrix); 

            Graphics g = Graphics.FromImage(bitmap); 

            g.DrawImage(image, new Rectangle(0, 0, image.Width, 

image.Height), 0, 0, image.Width, image.Height, GraphicsUnit.Pixel, 

obrazatribut); 

            g.Dispose(); 

            return bitmap; 

             

        } 
Výpis kódu 1 Metoda pro vytvoření negativu 

8.5.2 Vytvoření embosového vzoru 

K vytvoření embosového vzoru vyuţijeme algoritmu (Výpis kódu 2), který projde 

bitmapu pixel po pixelu a aplikuje na něj vzorec č. 8 z kapitoly 6.2.4. 

Nejdříve vytvoříme bitmapu ze vstupního Image, kterou projdeme a aplikujeme na ní 

jiţ zmíněný vzorec. 

public Bitmap emboss(Image image,ref ToolStripProgressBar procent) 

        { 
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            Bitmap bitmap = new Bitmap(image, image.Width, 

image.Height); 

            procent.Maximum = bitmap.Width; 

            for (int i = 0; i < bitmap.Width - 5; i++) 

            { 

 

                 

                procent.Value = procent.Value + 1; 

                for (int j = 0; j < bitmap.Height - 5; j++) 

                { 

                    Color Barva = bitmap.GetPixel(i + 5, j + 5); 

                    Color BarvaOrig = bitmap.GetPixel(i, j); 

 

                    int r = BarvaOrig.R; 

                    int green = BarvaOrig.G; 

                    int b = BarvaOrig.B; 

 

 

 

                    r = ((BarvaOrig.R + (255 - Barva.R))) / 2; 

                    green = ((BarvaOrig.G + (255 - Barva.G))) / 2; 

                    b = ((BarvaOrig.B + (255 - Barva.B))) / 2; 

 

                    BarvaOrig = Color.FromArgb(r, green, b); 

                    bitmap.SetPixel(i, j, BarvaOrig); 

 

                }; 

            }; 

            procent.Value = 0; 

            return bitmap; 

 

        } 
Výpis kódu 2 Vytvoření embosového vzoru 

8.5.3 Vytvoření mlhy 

Při vytváření iluze mlhy (Výpis kódu 3) se prochází celý obrázek pixel po pixelu. 

Zjistí se barva náhodného pixelu v blízkém okolí, která se pak nastaví na daný pixel.  

public Bitmap mlha(Image image, int urovenSumuX, int urovenSumuY, 

ref ToolStripProgressBar procent) 

        { 

            Random rand = new Random(); 

            // Úroveň šumu (posuvu) v rúzných směrech: 

            Bitmap bitmap = new Bitmap(image, image.Width, 

image.Height); 

            procent.Maximum = bitmap.Width; 

            // Projdeme pixely obrázku: 

            for (int i = 0; i < image.Width; i++) 

            { 

                procent.Value = procent.Value + 1; 

                for (int j = 0; j < image.Height; j++) 

                { 

                    // Zjistíme barvu nekdě v okolí: 

                    Color clr = bitmap.GetPixel( 

                       Math.Min(Math.Max(i + rand.Next(-urovenSumuX, 

urovenSumuX), 0), bitmap.Width - 1), 

                       Math.Min(Math.Max(j + rand.Next(-urovenSumuY, 
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urovenSumuY), 0), bitmap.Height - 1)); 

                    // A nastavíme ji na danou pozici: 

                    bitmap.SetPixel(i, j, clr); 

                } 

            } 

            procent.Value = 0; 

            return bitmap; 

        } 
Výpis kódu 3 Vytvoření mlhy 

8.5.4 Převod obrázku do odstínů šedi 

Převod obrázku na odstíny šedé (Výpis kódu 4) je téměř totoţný s vytvořením nega-

tivu v kapitole 8.5.1. Jediný rozdíl je v pouţité matici, která je uzpůsobena podle 

vzorce č. 6 z kapitoly 6.2.2. 

 

Hodnoty v matici jsou zaokrouhlené na dvě desetinná místa. 

ColorMatrix matrix = new ColorMatrix(new float[][]{ 

            new float[] {0.3F,0.3F,0.3F,0,0}, 

            new float[] {0.59F,0.59F,0.59F,0,0}, 

            new float[] {0.11F,0.11F,0.11F,0,0}, 

            new float[] {0,0,0,1,0}, 

            new float[] {0,0,0,0,1} 

            }); 
Výpis kódu 4 ColorMatrix pro převod na odstín šedi 

8.5.5 Práce se složkami barev 

Při práci s jednotlivými sloţkami barev (Výpis kódu 5), jsem pouţil jiţ zmiňovaný 

objekt typu ColorMatrix. V aplikaci je umoţněno jednotlivé barevné kanály ignoro-

vat. U kanálu, který chceme ignorovat a nezobrazovat, nastavíme jeho násobitele 

v matici na hodnotu 0. A naopak, kdyţ chceme barevný kanál zachovat a zobrazit, 

tak násobitel v matici nastavíme na hodnotu 1.  

public Bitmap RGBKanaly(Image image,bool red,bool green, bool blue) 

        { 

            Bitmap bitmap = new Bitmap(image.Width, image.Height); 

            ColorMatrix matrix = new ColorMatrix(new float[][]{ 

            new float[] {0,0,0,0,0}, 

            new float[] {0,0,0,0,0}, 

            new float[] {0,0,0,0,0}, 

            new float[] {0,0,0,1,0}, 

            new float[] {0,0,0,0,1} 

            }); 

            if (red == true) matrix.Matrix00 = 1; 

            if (green == true) matrix.Matrix11 = 1; 

            if (blue == true) matrix.Matrix22 = 1; 

 

            ImageAttributes obrazatribut = new ImageAttributes(); 

            obrazatribut.SetColorMatrix(matrix); 

            Graphics g = Graphics.FromImage(bitmap); 



44 

 

            g.DrawImage(image, new Rectangle(0, 0, image.Width, 

image.Height), 0, 0, image.Width, image.Height, GraphicsUnit.Pixel, 

obrazatribut); 

            g.Dispose(); 

            return bitmap; 

 

        } 
Výpis kódu 5 Práce s jednotlivými složkami barvy 

8.5.6 Gama korekce 

Při gama korekci (Výpis kódu 6) se prochází celá bitmapa pixel po pixelu a vypočí-

tává se jas kaţdého kanálu, který se následně nastaví, jako nová hodnota pixelu. 

 Funkce Math.Min(x,y) vrací menší číslo s x,y a funkce Math.Pow vypočítává moc-

ninu. 

public Bitmap GamaKorekce(Image image, double koef, ref 

ToolStripProgressBar procent) 

        { 

            Color Barva; 

            int i, j; 

            int r, g, b; 

            Bitmap bitmap = new Bitmap(image, image.Width, 

image.Height); 

            procent.Maximum = bitmap.Width; 

            for (i = 0; i < bitmap.Width; i++) 

            { 

                procent.Value = procent.Value + 1; 

                for (j = 0; j < bitmap.Height; j++) 

                { 

                    Barva = bitmap.GetPixel(i, j); 

                    r = Barva.R; 

                    g = Barva.G; 

                    b = Barva.B; 

                    byte intesitaR = (byte)Math.Min(255, 

(int)(Math.Pow((r / 255f), (1f / koef)) * 255)); 

                    byte intesitaG = (byte)Math.Min(255, 

(int)(Math.Pow((g / 255f), (1f / koef)) * 255)); 

                    byte intesitaB = (byte)Math.Min(255, 

(int)(Math.Pow((b / 255f), (1f / koef)) * 255)); 

                    Barva = Color.FromArgb(intesitaR, intesitaG, 

intesitaB); 

                    bitmap.SetPixel(i, j, Barva); 

 

                }; 

            }; 

            procent.Value = 0; 

            return bitmap; 

 

        } 
Výpis kódu 6 Gama korekce 

8.5.7 Změna měřítka 

Při změně měřítka (Výpis kódu 7) nejprve vypočítáme výstupní velikost nového ob-

rázku, kde vynásobíme původní velikost předlohy s koeficientem zvětšení. Nadále 
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vytvoříme bitmapu s novou velikostí a na tuto bitmapu vykreslíme Image pomocí 

metody DrawImage.  

public Bitmap Zvetseni(Image image, float lupa) 

        { 

            SizeF velikostObrazku = new SizeF((image.Width * lupa) 

/100f, (image.Height * lupa)/100f); 

 

            Bitmap bitmap = new Bitmap((int)velikostObrazku.Width, 

(int)velikostObrazku.Height); 

            Graphics g = Graphics.FromImage(bitmap); 

            g.DrawImage(image, 0, 0, velikostObrazku.Width, 

velikostObrazku.Height); 

            g.Dispose(); 

            return bitmap; 

             

        } 
Výpis kódu 7 Změna velikosti 

8.6 Různě rychlé a výkonné algoritmy 

Při řešení nějakého problému lze většinou najít víc neţ jedno řešení. I já jsem se po-

týkal s problémy, které jsem mohl vyřešit různými způsoby. Ale nastává otázka, kte-

rý způsob je nejlepší a podle jakých kritérií je dělit? 

Já jsem zvolil kritéria: 

1. Celkový čas na zpracování. 

2. Sloţitost daného algoritmu. 

Všechny zde uvedené algoritmy byly testovány na stejné počítačové sestavě. 

Testovací sestava: notebook s procesorem Intel Core 2 duo T9300 s frekvencí 

2500MHz, osazena pamětí od firmy Kingstone 2 x 2GB DDR 2 800MHz, grafická 

karta Ati mobility Radeon HD 3650 s 1GB VRAM, pevný disk WD o kapacitě 

320GB, Turbo Memory 1GB a aktualizovaný operační systém Windows Vista Pre-

mium 64bit se servis packem 2. 

Testovací obrázky: 

1. Obrázek typu JPEG o velikosti 1024 x 768 pixelů a 24bitovou hloubkou ba-

rev. 

2. Obrázek typu JPEG o velikosti 2288 x 1712 pixelů s 24bitovou hloubkou ba-

rev. 
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8.6.1 Vytvoření negativu obrázku 

Při vytváření negativu předlohy jsem se setkal s dvěma moţnostmi, jak negativ vy-

tvořit. První moţnost, se kterou jsem se seznámil při hodinách počítačové grafiky, je 

průchod celým obrázkem po pixelech a odečtení maximální hodnoty jasu dané sloţ-

ky barvy od jasu stejné sloţky barvy daného pixelu. Druhá moţnost je vyuţít výhod 

.NET Frameworku a pouţít obrazové atributy obrázku. Kód druhé moţnosti nalezne-

te v kapitole 8.5.1. 

 

Graf 1Rozdíl při použití různých algoritmů na vytvoření negativu obrázku 

Tento graf (Graf 1) dokazuje, ţe způsob procházení pixel po pixelu je pomalý, ale 

nelze se mu v kaţdém případě vyhnout.  
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9 Závěr 

Cílem práce bylo vytvoření aplikace na prohlíţení a pozdější úpravu obrázků. Apli-

kace byla naprogramována v jazyce C# s vyuţitím tříd s .NET Frameworku 3.5 a 

vývojového prostředí od firmy Microsoft Visual Studio 2008. 

Při vytváření aplikace jsem vyuţil jazyk C#, který jsem se musel nejprve naučit, jako 

samouk. Jazyk C# mě velice zaujal a chtěl bych se v tomto programovacím jazyce 

nadále zlepšovat. 

Vytvořená aplikace nabízí spoustu moţností na úpravu obrázku, ale hlavním cílem 

bylo zachovat přehlednost a funkčnost. V budoucnu, by tato aplikace mohla být roz-

šířena o práci s vektorovými daty, vyuţití více algoritmů pro práci s obrázky a zvýšit 

rychlost celkové aplikace při úpravě rastru. Při navrhování aplikace jsem se setkal 

s mnoha problémy, které jsem dokázal z větší části vyřešit. Největší problém nastal, 

kdyţ jsem chtěl vytvořit moţnost kreslení na obrázek. Protoţe při kreslení na obrá-

zek přizpůsobený oknu aplikace, komponenta picturebox vracela špatné souřadnice 

pixelu. I kdyţ jsem se pokoušel souřadnice přepočítávat, stále tam byla velká od-

chylka. Z tohoto důvodu jsem zablokoval moţnost kreslení na obrázek přizpůsobený 

oknu. Kreslit lze pouze v plné velikosti obrázku. Další problém, který jsem řešil, byla 

změna velikosti obrázku tak, aby se neztratila kvalita daného obrázku. Díky funkci 

DrawImage z NET Frameworku jsem docílil změny měřítka odpovídající kvalitě 

obrázku. 

Díky této práci jsem se seznámil s novými moţnostmi počítačové grafiky, které mě 

velice zaujaly, a chtěl bych pokračovat ve zdokonalování sama sebe v tomto tématu a 

v programovacím jazyce C#.  
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