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Abstrakt
Cílem této bakalá°ské práce je výb¥r, návrh a implementace funkce pro správu sbírek fo-
togra�í. Je zde popsán sou£asný stav týkající se problematiky sbírek fotogra�í a také dva
existující programy zabývající se jejich správou. Následuje popis fotogra�e jako souboru,
výb¥r funkce, její návrh a popis implementace. Vybrána byla funkce pro slu£ování fotogra�í
z více fotoaparát·. Na záv¥r je v této práci provedeno ov¥°ení výsledk· a jsou diskutovány
dal²í moºnosti roz²í°ení.

Abstract
Primary objective of my thesis is the choice, suggestion and implementation of a feature
to manage a collection of photos. The current status regarding photography collection is
described as well as two existing sotware for that purpose. Description of a photo �le, choice
of features, suggestion and implementation description follows. I've chosen the feature to
merge photos from multiple cameras. At the end of the thesis there's a proof of results and
discussion about further extension options.
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Kapitola 1

Úvod

V dne²ní dob¥, kdy je tém¥° kaºdý mobilní telefon schopný po°ídit fotogra�i, kdy ceny
zrcadlovek jsou p°ijatelné tém¥° pro kaºdého a kompaktní fotoaparáty se dají sehnat, jak se
lidov¥ °ekne za "hubi£ku", za£íná být pom¥rn¥ náro£né spravovat kvanta fotogra�í, které se
po°izují touto skupinou za°ízení.

Sta£í si p°edstavit situaci, kdy dv¥ rodiny jedou spolu na dovolenou. První £ty°£lenná
rodina má u sebe kompaktní fotoaparát pro kaºdodenní focení momentek a zrcadlovku pro
focení krajin, památek atd. Druhá t°í£lenná rodina má pouze kompaktní fotoaparát a ob¥
rodiny dohromady mají sedm mobilních telefon· schopných po°ídit fotogra�i. V celkovém
sou£tu to je deset potenciálních za°ízení, z kterých m·ºou mít ob¥ rodiny fotogra�e. Je
logické, ºe organizace fotogra�í v takovém p°ípad¥ není jednoduchá. Proto je nutné aplikace
pro správu sbírek fotogra�í stále zlep²ovat.

Smyslem této práce je vytvo°it aplikaci, která bude °e²it situace podobné té, která je
popsaná vý²e. Bude se zabývat tím, aby fotogra�e se spole£nou tématiku (dovolená, oslava
narozenin atd.) z více za°ízení, bylo moºné skladovat a prezentovat, jako by byly z jednoho
fotoaparátu. U slou£ených fotogra�í nelze fotogra�e °adit podle názvu (bez p°ejmenování
soubor·), ale musí se °adit podle £asu, který nebývá ve v¥t²in¥ p°ípad· správný. Výsledkem
slou£ených fotogra�í v této aplikaci bude stejná posloupnost fotogra�í p°i se°azení podle
názvu, £asu po°ízení a £asu poslední modi�kace.

V této práci naleznete popis sou£asného stavu správy sbírek fotogra�í. Popis fotogra�e
jako souboru. Následuje výb¥r funkce, který je spojen s °e²ením problematiky slu£ování
fotogra�í z více fotoaparát·, jelikoº sou£asné programy nejsou k slu£ování p°íli² uzp·sobené.
Na základ¥ analýzy tohoto problému je dále navrºena aplikace a zp·sob jejího ov¥°ení. Dále
zde najdete popis realizace aplikace a následné otestování funk£nosti.
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Kapitola 2

Správa sbírek fotogra�í

V této kapitole je popsán sou£asný stav týkající se problematiky sbírek fotogra�í a také dva
existující programy zabývající se jejich správou. V této práci nebylo moºné pokrýt v²e, co
sou£asný stav p°edstavuje, proto je zde nastín¥no jen to základní.

Informace, které se týkají této sekce, jsem £erpal p°eváºn¥ z tohoto z knihy Digitální
fotogra�e [17].

2.1 Klasická fotogra�e

Jak se pí²e v [17] na str.169, tak kdysi skon£ila tvo°ivost v¥t²iny lidí stisknutím uzáv¥rky.
Po £ase se nechaly fotogra�e vyvolat, vyzvedly se a zkontroloval se výsledek. Fotogra�e se
umístily do alb, ukazovaly se p°átel·m a rodin¥, ale s fotogra�emi samotnými se uº nic dále
ned¥lalo.

U digitální fotogra�e tvo°ivost za£íná teprve doma u po£íta£e viz sekce 2.3.

2.2 Digitální fotogra�e

V dne²ní dob¥ digitálních fotogra�í jsou na správu sbírek fotogra�í kladeny úpln¥ jiné nároky
viz str. 33 v [17]. Lidé vyprodukují mnohem více snímk·, neº tomu bylo kdysi. Neomezuje
je drahý negativ, který byl pouze na ur£itý po£et snímk·. Snímky jsou dnes digitalizované
a na pam¥´ové karty se jich vejde spousty.

Jak bylo jiº zmín¥no, u �lmu v²e za£alo jeho vyvoláním. U digitální fotogra�e je moºnost
fotogra�e vytisknout nebo nahrát do PC £i jiného elektronického za°ízení. V této situaci
nastává problém, jak fotogra�e uloºit a jak je v·bec dostat z fotoaparátu tam, kam chceme.

P°esun fotek z fotoaparátu

Existují dva základní p°edpoklady pro p°esun fotogra�í viz 5 kapitola v [17]. Zp·sob fyzic-
kého propojení a software, který p°esun zajistí. Co se tý£e fyzického propojení, existují r·zné
moºnosti:

• Kabel slouºí k propojení mezi PC a fotoaparátem. Nej£ast¥ji se jedná o USB kabel.
Je to také moºnost, která je uvád¥ná ve v¥t²in¥ manuál·.

• Dokovací stanice p°edstavuje podobný zp·sob, jako je propojení kabelem. Rozdíl
je v tom, ºe na stran¥, kde se p°ipojuje fotoaparát, je dokovací stanice, do které se
fotoaparát vkládá.
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• P°esunutí pam¥´ové karty obná²í vyjmutí pam¥´ové karty z fotoaparátu a p°e-
sunutí do £te£ky pam¥´ových karet, která m·ºe být zabudovaná p°ímo v ²asi po£íta£e
nebo m·ºe být externí. Ta se v¥t²inou p°ipojuje pomoci USB. Informace byly brány
také z nabídky známého e-shopu1.

P°esun fotogra�í versus p°esun soubor·

K v¥t²in¥ fotoaparát· je p°i prodeji p°ibalen i software, který slouºí k prohlíºení a také
k p°esunu fotogra�í do PC [17]. Tento software v¥t²inou nabízí r·zné moºnosti uloºení
fotogra�í, jako je nap°. uloºení do alb, uloºení do jednoho adresá°e, atd. P°esun pomocí
tohoto programu je povaºován za p°esun fotogra�í. Problémem u tohoto p°esunu je, ºe
není p°edem jasné, co p°esn¥ s fotogra�emi software ud¥lá. Jaké úpravy provede. Nap°íklad
tento zdroj [12] popisuje problém, kdy software, p°i p°esunu fotogra�í do PC, oto£il v²echny
fotogra�e oto£ené na vý²ku, a tím byl pozm¥n¥n £as po°ízení na £as p°esunu fotogra�í.

Dal²í variantou je pracovat s fotogra�emi jako se soubory. Tedy p°esunout soubory do
PC, jako by se kopírovaly z jednoho disku na druhý. To umoº¬uje fotogra�e skladovat p°esn¥
podle p°edstav fotografa (vlastní p°ejmenování fotogra�í, rozt°íd¥ní do vlastních adresá°·
atd.). P°i p°esunu se nestane nic, o £em by se nev¥d¥lo. Nevýhodou samoz°ejm¥ m·ºe být,
ºe se v²e bude d¥lat ru£n¥ nebo bude t°eba pouºít jiný software.

Moºnosti uloºení

Pouhé nastín¥ní moºností, kde lze fotogra�e ukládat [17].

• Interní datové médium �P°eváºn¥ interní disk v PC £i jiném elektronickém za°ízení.

• Externí datové médium �CD, DVD, externí disky, �ash disky, pam¥´ové karty, atd.

• online � http://www.rajce.idnes.cz/, http://picasa.google.com/,
http://www.zonerama.com/, https://www.facebook.com, atd. V poslední dob¥ je tato
moºnost pom¥rn¥ roz²í°ená. Mezi hlavní výhody pat°í neomezená kapacita (n¥kdy za
p°íplatek), velmi malá pravd¥podobnost ztráty dat a skute£nost, ºe fotogra�e je moºné
prezentovat tém¥° na kaºdém za°ízení, které je p°ipojeno k internetu. Nevýhodou bývá
omezení ve velikosti souboru £i rozli²ení fotogra�e.

Ur£it¥ se p°i ukládání fotogra�í nevyplatí ukládat je bez jakékoliv organizace do r·zných
adresá°·. Je tedy vhodné vyuºít n¥jaké rozumné hierarchie k ukládání fotek, abychom v¥d¥li,
kde fotogra�e hledat. K organizaci fotogra�í se vyuºívá i tagování, kde se k jednotlivým
fotogra�ím p°i°azuje n¥jaké klí£ové slovo a podle tohoto slova je pak moºné fotogra�e vyh-
ledávat a t°ídit.

Úprava fotogra�í

Digitalizací fotogra�e vznikl také jakýsi nový trend, který uvádí pan Vrbský [14]. Kdysi
si fotograf p°ipravoval oblast záb¥ru, aby byla dokonalá. N¥kdy £ekal i n¥kolik hodin na
nejlep²í sv¥tlo. Dával si pozor, co v²e má v záb¥ru. Musel prost¥ po£ítat s tím, ºe to, co
fotí, bude i na výsledné fotogra�i. Dne²ní fotografové, a´ uº profesionální nebo lai£tí, se
spoléhají na následné úpravy, které provedou na po£íta£i. Sv·j cíl vyfotí dalo by se °íct jen

1Stránky e-shopu: http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L14008235F
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ledabyle nap°. p¥tkrát a následná práce p°ichází aº doma u po£íta£e, kde je pot°eba vybrat
ten nejlep²í snímek. Ten je²t¥ °adou úprav vylep²í a je hotovo.

P°ehled základních metod pro úpravu fotogra�í najdete v sekci 2.3.

Prezentace fotogra�í

Podstatou prezentace fotogra�í je zobrazení fotogra�í v ur£itém po°adí. Informace jsou zde
£erpány z [2]. Pojem prezentace pravd¥podobn¥ hodn¥ lidem p°ipomene prezentaci z pro-
gramu PowerPoint2. Taková prezentace není p°íli² vhodná, protoºe je k jejímu zobrazení
pot°eba speciálního programu, který je zpoplatn¥n. Dobrou alternativou m·ºe být prezen-
tace ve formátu PDF. Prohlíºe£ PDF soubor· je zdarma a je velmi roz²í°ený. Také je moºné
vytvo°it zcela samostatnou prezentaci bez pot°eby prohlíºe£e. To umoº¬uje nap°. program
IrfanView, který dokáºe vytvo°it takovou prezentaci, která má koncovku .exe a je tedy
spustitelná na opera£ních systémech windows bez pot°eby speciálního programu k prohlíºení.

Dal²í moºností je nechat fotogra�e neslou£ené (v prezentaci) a prohlédnout si je v ja-
kémkoliv prohlíºe£i obrázk·. Zde m·ºe nastat problém, ºe r·zné prohlíºe£e obrázk· m·ºou
fotogra�e zobrazovat v r·zném po°adí. Kdyº nap°íklad bude prohlíºe£ °adit fotogra�e podle
£asu poslední modi�kace a my fotogra�i oto£íme (oto£ením a uloºením se zm¥ní £as poslední
modi�kace na £as oto£ení), tak tím naru²íme danou posloupnost. Nej£ast¥ji se k °azení
vyuºívá názvu souboru, £asu z Exif3 a £asu poslední modi�kace. Chceme-li, aby v kaºdém
prohlíºe£i byly fotogra�e prezentovány ve stejném po°adí, je nutné, aby se°azení podle názv·
a v²ech £as· bylo identické.

Informace o °azení byly brány z program· ACDSee, prohlíºe£ obrázk· (Windows 8),
Picasa a také ze stránky https://www.facebook.com.

2.3 Metody pro úpravu digitálních fotogra�í

Bohuºel není moºné do této práce zahrnout v²echny metody pro úpravu fotogra�í, proto se
budeme zabývat jen n¥kolika nejpouºívan¥j²ími.

Zdrojem informací zde byly hlavn¥ kapitoly 8 a 9 z [17].

Digitální obraz

Je reprezentace dvourozm¥rného obrazu [15]. V p°ípad¥ fotogra�í se jedná o rastrový (bit-
mapový) obraz. Tento obraz je sloºen z pixel·, které jsou uspo°ádány do m°íºky. Kaºdý
pixel má své konkrétní místo a konkrétní barvu.

Barva se u digitálního obrazu v p°ípad¥ barevného modelu RGB skládá ze t°í kanál·:
£erveného, zeleného a modrého [17]. Výsledná barva v pixelu vznikne sloºením barev z t¥chto
t°í kanál·. Barva z jakéhokoliv kanálu je prezentována jedním z 256 odstín·. Jé tedy moºné
namíchat aº 16 777 216 (256 ∗ 256 ∗ 256) druh· barev.

O°íznutí

Je metoda, která umoº¬uje odstranit ru²ivé elementy po stranách a tím se zam¥°it pouze
na ur£itou oblast uvnit° fotogra�e [17]. P°íklad o°íznutí je vid¥t na obrázku 2.1, kde bylo
cílem odstranit ru²ivé elementy kolem sle£ny. P°i o°íznutí fotogra�e klesne její rozli²ení a

2Program dostupný na stránkách: http://office.microsoft.com/cs-cz/powerpoint/
3Bude vysv¥tleno v sekci 3.3
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tím pádem i kvalita. My²leno ve vztahu k p·vodní velikosti neo°íznuté fotogra�e. Nemusí
byt problémem, kdyº nebude fotogra�e zobrazována na velké plo²e.

Obrázek 2.1: P·vodní fotka vlevo a o°íznutá vpravo.

Rotace

Nej£ast¥ji pouºívaná rotace fotogra�í je v násobcích 90◦ a to hlavn¥ z d·vodu, ºe byly
po°ízeny ve vertikálním formátu [17]. Dal²í, mén¥ pouºívanou rotací, je rotace o ur£itý
po£et stup¬· také nazývaná vyrovnání. Taková rotace je následn¥ spojena s o°íznutím, aby
byl zachován p·vodní obdélníkový vzhled. Tento zp·sob rotace m·ºete vid¥t na obrázku
2.2. Náhled na výslednou fotogra�i je ve v¥t²in¥ p°ípad· rotován okolo st°edu fotogra�e.
Pokud není moºno s náhledem pohybovat vertikáln¥ a horizontáln¥, je docela moºné, ºe se
d·leºitá £ást fotogra�e dostane mimo náhled. Oblast mimo náhled je u obrázku 2.2 zbarvena
do £erna. Proto se v ur£itých p°ípadech hodí, aby byla fotogra�e nejd°íve o°íznuta. Tím se
dostane d·leºitá £ást fotogra�e na st°ed a nestane se, ºe by z·stala v n¥kterém z £erných
míst.

Obrázek 2.2: Zleva: p·vodní fotka, rotace a po rotaci v programu Picasa 3.
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Odstran¥ní £ervených o£í

Jev £ervených o£í vzniká p°eváºn¥ p°i focení ve tm¥ u kompaktních fotoaparát·, které mají
blesk umíst¥n blízko ose objektivu [1]. �ervená barva vychází ze zornice, která je v temném
prost°edí roz²í°ená a p°i záblesku se nestihne stáhnout. Tento ne²var °e²í n¥kte°í výrobci
fotoaparát· uº p°i samotném focení. P°ed po°ízením snímku zabliká/zasvítí £ervené sv¥tlo,
na které je lidské oko nejcitliv¥j²í a zornice se tím stáhnou. Tento problém lze °e²it i sérií
záblesk· p°ed samotnou expozicí. Nevýhodou je, ºe taková sv¥tla jsou pro £lov¥ka nep°íjemná
a na snímcích to jde znát z r·zných ²kleb· a grimas. Proto je stále nejvhodn¥j²ím nástrojem
softwarová úprava. Ta nej£ast¥ji funguje tak, ºe uºivatel vybere oblast, kde by se m¥lo
nacházet £erven¥ zbarvené oko. V této oblasti je £ervená barva nahrazená za tmavou aº
£ernou barvu. U této funkce je v¥t²inou moºné nastavit si rozsah upravované plochy a
stupe¬ ztmavení. Jev £ervených o£í lze vid¥t u obrázku 2.3 vlevo. Na oku vpravo uº prob¥hla
softwarová úprava.

Obrázek 2.3: Zleva: Jev £ervených o£í a softwarová úprava £.o.

Jas a kontrast

Úprava jasu nebo kontrastu se provádí v kaºdém programu jinak, proto si zde popí²eme
pouze základní princip. Pro vzorové obrázky 2.4 aº 2.9 byl pouºit program Adobe Photoshop
CS5. K popisu jasu a kontrastu byl vyuºit i dal²í zdroj [3].

Pro jednoduchost si vlastnosti úpravy jasu a kontrastu zobrazíme na £ernobílém obrázku.
Obrázek bude zastoupen ²kálou barev od £erné aº po bílou, kde jsou jednotlivé odstupy po
deseti stupních odstínu. P°i zápisu R/G/B jdou jednotlivé odstíny kanálu postupn¥ takto:
0/0/0, 10/10/10, 20/20/20, . . . ,240/240/240 a 255/255/255 viz obrázek 2.4 a jeho histogram
na obrázku 2.5.

Obrázek 2.4: �kála stup¬· ²edi slouºící k porovnání

Jas

Jas je povaºován za m¥rnou veli£inu svítivosti. V po£íta£ové gra�ce zvý²ení jasu funguje tak,
ºe se zvy²uje hodnota odstínu [17]. U stup¬· ²edi to bude znamenat, ºe nap°. ke kaºdému
odstínu kaºdého kanálu p°i£teme ur£itou hodnotu. Velké zvý²ení jasu tedy znamená, ºe se
bude v¥t²ina odstín· p°ibliºovat bílé viz 2.6. V histogramu obrázku se to projeví tak, ºe se
graf bude zobrazovat p°eváºn¥ nad sv¥tlými odstíny. Celý obrázek se tím zesv¥tlí. Problémem
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Obrázek 2.5: Histogram obrázku 2.4

je, ºe se z v¥t²iny £erné barvy stane ²edá a sv¥tlé odstíny úpln¥ vymizí, protoºe je nahradí
bílá. Záleºí samoz°ejm¥ na jednotlivých programech a jejich postupech p°i zvy²ování jasu.

Obrázek 2.6: Zvý²ený jas

U sniºování jasu je to zase naopak [17]. V histogramu obrázku se graf bude zobrazovat
nad tmavými odstíny a tím z obrázku vymizí sv¥tlé barvy 2.7. Je velmi pravd¥podobné, ºe
p°i velkém sníºení kontrastu se z obrázku ztratí i bílá barva a zbyde jen £erná a tmav¥ ²edá.

Obrázek 2.7: Sníºený jas

Kontrast

Samotné slovo kontrast (naprostá nepodobnost, opak, zásadní odli²nost) napovídá, co bude
tato úprava d¥lat [17]. Výsledkem maximálního kontrastu by m¥l být, v p°ípad¥ obrázku ve
stupních ²edi, obrázek, na kterém budou pouze £erná a bílá barva. Z pohledu histogramu to
znamená, ºe se p·vodní st°ed grafu bude zobrazovat nad sv¥tlej²ími nebo tmav²ími odstíny.
Nap°íklad p·vodní odstíny s hodnotami 126 a 129 budou mít po zvý²ení kontrastu hodnoty
120 a 135. Bude mezi nimi v¥t²í kontrast. Jak je vid¥t na obrázku 2.8, zvý²ený kontrast
zp·sobil, ºe mezi odstíny uprost°ed obrázku je nyní v¥t²í rozdíl, neº tomu bylo u p·vodního
obrázku. Naopak kraje obrázku tedy £erná a bílá se za£ínají stahovat ke st°edu. Pohlcují
²edé barvy a tím je p°em¥¬ují na bílou/£ernou.

Obrázek 2.8: Zvý²ený kontrast

Zatímco zvy²ování kontrastu zp·sobilo v¥t²í rozdíly v odstínech, tak sniºovaní kontrastu
vytvá°í rozdíly men²í [17]. Graf histogramu se tím pádem bude zobrazovat hlavn¥ nad ²edými
odstíny. Výsledkem nejniº²ího kontrastu by byl obrázek, na kterém by byla pouze ²edá barva
s hodnotou odstínu pohybující se n¥kde uprost°ed. Na obrázku 2.9 je krásn¥ vid¥t, jak se
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odstín ²edé barvy z prost°ední £ásti obrázku za£íná roztahovat ke kraj·m a tím vytla£uje
z obrázku £ernou a bílou barvu.

Obrázek 2.9: Sníºený kontrast

2.4 Dosavadní stav � programy

Popis n¥kolika program· pro správu sbírek fotogra�í p°edev²ím podle kritérií v sekci 2.3.

ACDSee 15 Trial

P°i spu²t¥ní tohoto programu lze hned v úvodním okn¥ vid¥t n¥kolik d·leºitých prvk·.
V levém horním rohu se nachází adresá°ová struktura, která vybízí k vybrání adresá°e
s fotkami. Po výb¥ru adresá°e lze vid¥t miniatury fotogra�í, které se objeví v prost°ední
£ásti okna. Po kliknutí na fotogra�i se objeví v pravé £ásti okna informace o fotogra�i, jako
jsou metadata (Exif), informace k organizaci (klí£ová slova nazývaná jako tagy) a informace
o souboru (umíst¥ní, název, £as vytvo°ení, atd.). V levém dolním rohu se objeví také men²í
náhled na fotogra�i.

Obrázek 2.10: ACDSee 15 Trial
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Import fotogra�í

Tla£ítko import umoº¬uje n¥kolik variant. Import ze za°ízení (p°i p°ipojení mobilního tele-
fonu k PC nebylo toto za°ízení detekováno), CD/DVD, disku, skeneru a z mobilního za-
°ízení. Kde poslední z moºností pot°ebuje zvolit adresá°, kde jsou soubory mobilu umíst¥ny.
Problémem je, ºe andorid v mém mobilu po p°ipojení nevytvo°í za°ízení s vym¥nitelným
uloºi²t¥m, jak to nazývá OS Windows, ale pouze p°enosné za°ízení, z kterého nelze v tomto
programu na£íst fotogra�e. Jedinou moºností je fotogra�e p°es pr·zkumníka p°esunout do
n¥jakého adresá°e v PC a aº poté je importovat. Nebo vytáhnout kartu z mobilu a vloºit
ji do £te£ky karet. Tím by se vytvo°ilo za°ízení s vym¥nitelným uloºi²t¥m a bylo by moºné
fotogra�e importovat klasicky z disku.

Moºnosti uloºení

Krom¥ uloºení na disková za°ízení p°ipojených k PC umoº¬uje tento software p°ímé ukládáni
na zvolený FTP server. ACDSee také nabízí 2GB diskový prostor, který je po registraci
p°ístupný na tomto webu4.

Úprava fotogra�í

V²echny úpravy, které jsme si popsali v sekci 2.3 tento program nabízí. Navíc disponuje
utilitou levels, která slouºí k lep²í úprav¥ jasu a kontrastu. Umoº¬uje totiº ur£itou £ást
histogramu p°emapovat na jiné odstíny. Díky tomu m·ºeme p°idat jas nap°íklad pouze
u tmavých odstín·, a ne u v²ech. Nestane se tím pádem to, ºe by se vytratily sv¥tlé barvy.
Korekci barev zde také nalezneme. Ta je tém¥° v²ude v podob¥ táhel u barev RGB modelu,
kde kaºdým táhlem ovliv¬ujete odstín jedné z barev. M¥níme tím tedy hodnotu, která je
v rozmezí 0 aº 255. Dal²í okrasné úpravy jako ráme£ky, rozmazání, r·zné �ltry zde nebudeme
zmi¬ovat, jelikoº nejsou ke správ¥ fotogra�í aº tak pot°ebné.

Prezentace

Mimo to, ºe jde spustit prezentaci v tomto programu, tak lze prezentaci i exportovat. ACD-
See nabízí tyto moºnosti:

• Slideshow �le: Umoº¬uje vytvo°it spustitelný exe soubor, který spustí námi vytvo°e-
nou prezentaci.

• PDF prezentace: Vytvo°í PDF prezentaci.

• HTML prezentace: Vytvo°í webovou prezentaci, kterou sta£í nahrát na n¥jaký we-
bový server.

• PPT prezentace: Vytvo°í prezentaci v programu PowerPoint. Nevýhodou je, ºe tento
program musí být v po£íta£i nainstalován.

Organizace fotogra�í

Pomocí tag·, které napomáhají s vyhledáváním fotogra�í. Fotogra�e lze taky sdruºovat do
r·zných alb nezávisle na fyzickém umíst¥ní soubor·. Nevýhodou je, ºe tuto organizaci nelze
p°ená²et mimo tento software, a tím ji vyuºít u jiných program·, jako jsou nap°. prohlíºe£e
obrázk·.

4Viz http://www.acdseeonline.com/
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Picasa 3

P°i úpln¥ prvním spu²t¥ní tento software prohledá dokumenty uºivatele a adresá°e s fotkami
rozt°ídí podle roku po°ízení. Adresá°e jsou pak vid¥t v levém panelu. Uprost°ed okna
nalezneme v²echny naimportované fotogra�e a v pravém panelu lze typicky nalézt infor-
mace o fotogra�i.

Obrázek 2.11: Picasa 3

Import fotogra�í

Picasa umoº¬uje import bu¤ ze za°ízení nebo z adresá°e. U tohoto softwaru byl mobilní
telefon HTC Desire X detekován a nebyl ºádný problém fotogra�e importovat do PC.

Moºnosti uloºení a prezentace

Krom¥ uloºení na disková za°ízení p°ipojených k PC umoº¬uje tento program ukládat fotky
na servery poskytované tv·rcem tohoto programu. Fotogra�e je tím pádem moºné zobrazo-
vat tém¥° na kaºdém za°ízení, které je p°ipojeno k internetu. Nevýhodou je omezená velikost
tohoto prostoru, která je 5 GB. Za p°íplatek je ale moºné ji navý²it.

K prezentování fotogra�í umoº¬uje vytvo°it videozáznam ve formátu wmv. Fotogra�e
lze také prezentovat p°ímo v aplikaci nebo na webu.
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Úprava fotogra�í

Obsahuje v²echny základní úpravy uvedené v sekci 2.3. Jen kontrast nejde upravovat manu-
áln¥ ale pouze automaticky. Oproti ACDSee je Picasa mén¥ komplexní.

Organizace fotogra�í

Picasa má zajímavou utilitu, která dokáºe na fotogra�ích detekovat lidské obli£eje. Vytvo°í
ur£ité skupiny obli£ej·, o kterých si myslí, ºe jsou stejné a jednotlivým skupinám, které
jsou uvozené jednou vzorovou fotkou, sta£í p°i°adit osobu. Tím se ozna£í x fotogra�í, kde
je daná osoba. P°i mém testování bylo vytvo°eno asi 10 skupin, které reprezentovaly 110
obli£ej· stejného £lov¥ka. Také je zde moºné k fotogra�ím p°idávat tagy, které usnad¬ují
práci p°i vyhledávání fotogra�í. Fotogra�e lze sdruºovat do r·zných alb nezávisle na umíst¥ní
soubor·. Rovn¥º je zde stejný problém jako u programu ACDSee a to ten, ºe není moºné
tuto organizaci p°ená²et do jiných program·.
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Kapitola 3

Fotogra�e jako soubor

V této kapitole budou popsány základní informace o standardech DCF a Exif od spole£nosti
JEITA, které popisují, jak jsou fotogra�e ukládány a s jakými metadaty.

3.1 DCF a EXIF

Zkratka EXIF (Exchangeable image �le format) se pouºívá ve spojení se zkratkou DCF
(Design Rule for Camera File Systems) [9]. Vzájemný vztah t¥chto standard· m·ºete vid¥t
na obrázku 3.1.

Obrázek 3.1: Vztah mezi DCF a Exif [9].

3.2 DCF

Ve²keré informace v sekci 3.2 jsou brány z [6] a [9]. DCF je standard souborového systému,
který byl navrºen k zaji²t¥ní kompatibility vzhledem k obrazovým soubor·m uloºených na
p°enosném datovém médiu (nap°. v podob¥ pam¥´ové karty), mezi za°ízeními, jako jsou
digitální fotoaparáty a tiskárny. Spole£n¥ se standardem Exif zaji²´uje nap°íklad to, ºe
si m·ºeme na fotoaparátu A prohlíºet fotogra�e po°ízené fotoaparátem B. �ádný prob-
lém nenastane ani v situaci, kdy na ur£itém datovém médiu budou uloºeny fotogra�e
z fotoaparátu A a toto datové médium vloºíme do fotoaparátu C za ú£elem dal²ího fo-
tografování. Fotogra�e z t¥chto dvou fotoaparátu m·ºeme posléze vytisknout na tiskárn¥,
která je kompatibilní podle DCF a disponuje £te£kou pam¥´ových karet, pomoci které bude
moºné soubory do tiskárny na£íst. DFC standard de�nuje pojmenování obrazových soubor·,
adresá°ovou strukturu a také formát soubor·, který vychází ze speci�kace Exif. U DCF si
hlavn¥ popí²eme, jak jsou de�novány adresá°e a soubory [6].
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De�nice adresá°e

Takzvaný DCF image root directory, coº je jakýsi ko°enový adresá° pro fotogra�e, je
umíst¥n v ko°enovém adresá°i daného datového média, které má sv·j vlastní souborový
systém nap°. FAT32, FAT16, atd.

DCF directories

Adresá°e, které obsahují DCF objects se nazývají DCF directories. TytoDCF directo-
ries jsou umíst¥ny v DCF image root directory. P°íklad adresá°ové struktury naleznete
na obrázku 3.1. Názvy adresá°· musí vyhovovat t¥mto pravidl·m:

• Název adresá°e má délku 8 znak·.

• První 3 znaky znázor¬ují £íslo, které má hodnotu v intervalu <100, 999>. Hodnota
z intervalu <0, 99> nesmí být pouºita. Toto £íslo p°edstavuje £íslo adresá°e.

• Následujících 5 znak· jsou tzv. Free characters, coº znamená, ºe kombinaci znak·
a jednotlivé znaky si m·ºe zvolit kaºdý sám.

• T¥chto 5 znak· musí být sloºeno z alfanumerických znak·, kde v p°ípad¥ písmen musí
být tato písmena velká (A, B, C, . . . ).

U souborových systému FAT se automaticky nastavuje u DCF adresá°· atribut nazývaný
Read only neboli Jen pro £tení, aby se zabránilo náhodnému smazání adresá°e. Pro jiné
adresá°e není ºádná speci�kace.

De�nice souboru

Název souboru musí vyhovovat t¥mto pravidl·m:

• Název souboru má délku 8 znak·.

• První 4 znaky musí být sloºeny z alfanumerických znak·, kde v p°ípad¥ písmen musí
být tato písmena velká (A, B, C, . . . ).

• Tyto znaky jsou rovn¥º ozna£eny jako Free characters, takºe není nijak speci-
�kováno, jaká kombinace alfanumerických znak· by se na tomto míst¥ m¥la objevit.

• Poslední 4 znaky znázor¬ují £íslo, které má hodnotu v intervalu <0001, 9999>. Ho-
dnota 0000 nesmí byt pouºita. Toto £íslo p°edstavuje £íslo souboru.

• Soubory se stejným £íslem souboru, které se nacházejí ve stejném adresá°i, jsou po-
vaºovány za sou£ást objektu (DCF object).

DCF object

Je skupina soubor·, které mají stejné £íslo souboru a m·ºou mít jiné první 4 znaky v názvu
souboru. V²echny soubory, které jsou uloºeny v DCF directory a mají název vyhovující
pravidl·m, jsou DCF objekty. Takºe i soubor, který nemá k sob¥ dal²í soubor se stejným
£íslem souboru v názvu, je DCF objekt.
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3.3 Exif

Je formát/standard pro zaznamenávání obrazových soubor·.
Speci�kace [7] de�nuje t°i základní formáty primárních obrazových dat. Primární obra-

zová data v tomto p°ípad¥ p°edstavují data týkající se pouze obrazu. Nepat°í k nim ºádná
metadata. Dva formáty se týkají nekomprimovaných dat tedy TIFF soubor·. Je u nich je-
diný rozdíl a to ten, ºe jeden vyuºívá barevného modelu RGB a druhý zase YCbCr. T°etí
a poslední formát se týká komprimovaných dat. Jedná se o komprimovaná data uloºená
v souladu s JPEG DCT formátem, který je speci�kován v ISO/IEC 10918-1. Struktura
souboru je v p°ípad¥ komprimovaných dat jiná neº u nekomprimovaných dat. D·vodem je,
ºe soubor s komprimovanými daty musí obsahovat navíc informace o kompresi.

Obrázek 3.2: Struktura komprimovaného souboru [7].

Speci�kace uvádí, ºe u komprimovaných dat musí být informa£ní data/metadata uloºena
v £ásti APP1 viz obrázek 3.2 a data zapsána v APP1 musí být kompatibilní s TIFF. To
hlavn¥ z toho d·vodu, aby byla metoda ukládaní informací jednodu²²í. Strukturu souboru
u nekomprimovaných dat m·ºeme vid¥t na obrázku 3.3, kde ta £ást mimo Primary Image
Data, by m¥la být podle p°edchozích v¥t obsaºena i v struktu°e s komprimovanými daty. M¥li
bychom tedy u kaºdé fotogra�e nalézt £ty°i hlavi£ky s informacemi (tzv. tagy) o fotogra�i.

Jedná se o tyto hlavi£ky:

• 0th IFD � informace (podle TIFF Rev. 6.0) týkající se primárních obrazových dat.
Seznam tag· lze nalézt v [7] na stran¥ 28.

• Exif IFD � Exif informace. Seznam tag· lze nalézt v [7] na stranách 42 a 43.

• GPS IFD � GPS informace. Seznam tag· lze nalézt v [7] na stran¥ 68. Tyto informace
nemusí být vypln¥ny.

• 1st IFD � informace týkající se náhledu fotogra�e. Seznam tag· je shodný s tagy u 0th
IFD akorát se u nich li²í úrovn¥ podpory, které jsou uvedeny v [7].
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Obrázek 3.3: Struktura nekomprimovaného souboru [7].

Dále se budeme zabývat hlavn¥ informacemi komprimovaných dat v souborech typu
JPEG, protoºe pat°í mezi nejpouºívan¥j²í formáty pro prohlíºení a skladování fotogra�í za
ú£elem následného prohlíºení. Toto bylo konzultováno s fotografkou Adélou Bedrunkovou ze
spole£nosti Photo Art Studio. Sle£na Bedrunková sice po°izuje fotogra�e ve form¥ surových
dat (formát RAW), ale výsledný produkt, který prodává zákazník·m, je ve formátu JPEG.
Hlavní d·vod je ten, ºe k prohlíºeni fotogra�í v tomto formátu je pot°eba specializovaných
program·. Zákazníci tím pádem mají problém s prohlíºením. Také spole£nost FOTOLAB.cz,
která se zabývá tiskem fotogra�í, uvádí na svém webu [11], ºe pro bezproblémové zpracování
zakázek mají lidé fotogra�e zasílat ve formátu JPEG. Na základ¥ t¥chto informací si zde
popí²eme pouze tagy v závislosti na komprimovaných souborech typu JPEG. Popis v²ech
tag· u v²ech typ· soubor· by byl p°íli² rozsáhlý, proto jsem zvolil toto omezení.

Popis n¥kolika tag·

Tagy budou popisovány v následující struktu°e, kde písmeno P znamená, ºe tag je povinný,
D � tag je doporu£ený, J � tag je jiº obsaºen v informacích o JPEG a N � tag je nepovinný:
P/D/J/N: Název tagu

popis hodnoty, kterou obsahuje.
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0th IFD

J: Image width

Po£et pixel· v °ádku u daného snímku.
J: Image height

Po£et pixel· ve sloupci nebo také po£et °ádk· snímku.
D: Orientation of image

Orientace obrázku vzhledem k 1. °ádku a 1. sloupci.
D: File change date and time

Datum vytvo°ení fotogra�e. V tomto standardu je to £as, kdy byl soubor zm¥n¥n. Formát
hodnoty je "YYYY:MM:DD HH:MM:SS".
D: Model of image input equipment

Název za°ízení/modelu, který snímek po°ídil.

Exif IFD

N: Date and time original image was generated

�as, kdy byl snímek po°ízen.
N: Date and time image was made digital data

�as, kdy byl snímek uloºen na datové médium.
D: Flash

Informace o tom, jak byl nastaven blesk. Z hodnoty lze zjistit nap°. i to, ºe byl nastaven
"red eye"mód.
P: Tag Relating to Color Space

Informace o barevném prostoru. Kdyº je pouºito sRGB, tak je hodnota rovná jedné.
D: Exposure Time

Expozi£ní £as v sekundách.

GPS IFD

N: GPSLatitudeRef

Informace o zem¥pisné ²í°ce. Hodnota S zna£í severní polokouli a hodnota N zase jiºní.
N: GPSLatitude

Zem¥pisná ²í°ka ve stupních, minutách a sekundách.
N: GPSLongitudeRef

Informace o zem¥pisné délce. Hodnota E zna£í východní polokouli a W zase západní
polokouli. N: GPSLongitude

Zem¥pisná délka ve stupních, minutách a sekundách.
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Kapitola 4

Výb¥r a návrh funkce pro úpravu
digitálních fotogra�í

V této £ásti bude podrobn¥ji popsán problém, na který jsem narazil p°i popisu dosavadního
stavu program· v sekci 2.4, ale dále jsem ho nestudoval, protoºe se jednalo pouze o obecný
souhrn vlastností.

Nejd°íve zde bude popsán problém p°i slu£ování fotogra�í z více fotoaparát·, pak dota-
zník, který by m¥l zjistit, jestli se lidé s problematikou slu£ování setkávají a m¥li by o pro-
gram, který by ho °e²il, zájem. Dále bude uvedeno, jak si stávající programy s tímto pro-
blémem dokáºí poradit.

4.1 Popis moºného problému

P°edpokládejme uºivatele, který má fotogra�e z jedné události (v zahrani£í), které byly
po°ízeny t°emi za°ízeními. V²echny tyto fotogra�e by cht¥l slou£it k sob¥ do jednoho adre-
sá°e, aby je m¥l pohromad¥. P°i oby£ejném p°esunutí fotogra�í do jedné sloºky ov²em m·ºe
nastat problém s tím, ºe dva fotoaparáty mají stejný systém pro pojmenovávání soubor·, a
tím pádem by se soubory p°i p°esunu p°epsaly. Je tedy nutné fotogra�e z jednoho fotoaparátu
p°ed slou£ením p°ejmenovat.

Po slou£ení budou v²echny fotogra�e z dané události pohromad¥, ale nastanou jisté
potíºe p°i jejich prezentování.

Fotogra�e se nezobrazují v po°adí v jakém byly po°ízeny, jelikoº jsou °azeny podle názvu.
P°i prohlíºení slou£ené skupiny fotogra�í se zobrazují nejd°íve fotky z jednoho fotoaparátu a
pak aº z dal²ího. Je tedy nutné upravit kritérium podle kterého se fotogra�e °adí. Logicky se
nabízí dv¥ moºnosti: podle £asu po°ízení (údaj z Exif) nebo podle £asu vytvo°ení souboru
(£as poslední modi�kace). �as poslední modi�kace není p°íli² vhodný, jak bylo uvedeno
v sekci 2.2. P°i pouhém oto£ení snímku a jeho následném uloºení se £as zm¥ní na £as, p°i
kterém byla fotogra�e oto£ena. Nejlep²ím adeptem je tedy £as z Exif.

P°i se°azení snímk· podle £asu z Exif mohou nastat dal²í problémy, které vznikly
r·znými £asy nastavenými ve fotoaparátech.

M¥jme nap°. tuto situaci. U fotogra�í jednoho z fotoaparát· byl nastaven £as, který
byl nastaven v £asovém pásmu �eské Republiky. V mobilním telefonu byl £as o hodinu
posunut, protoºe jeho majitel tento £as pouºíval jako orienta£ní p°i pobytu v zahrani£í.
Druhý fotoaparát m¥l zase nesmysln¥ posunut £as p°ibliºn¥ o 5 dní. Ur£it p°esné posunutí
v takovém p°ípad¥ je pom¥rn¥ obtíºné.
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Posun £asu mezi jednotlivými za°ízeními m·ºe vznikat také díky existenci zimního a
letního £asu[12]. Dal²í vznik posunu m·ºe nastat, kdyº z·stane fotoaparát del²í dobu bez
baterie nebo s vybitou baterií. V takové situaci je velmi pravd¥podobné, ºe £as ve foto-
aparátu se vynuluje, jak je uvedeno nap°. v tomto návodu k nastavení £asu fotoaparátu [4].
Problémem m·ºou být i programy, které s metadaty Exif nepo£ítají a p°i úprav¥ fotogra�e
m·ºe dojít ke ztrát¥ t¥chto metadat[12].

Úpravou £asu v Exif by mohlo být v²e vy°e²eno, ale není tomu tak. Problém op¥t nastane,
kdyº bude pot°eba fotogra�e prezentovat pomocí prohlíºe£e, který umoº¬uje zobrazovat
fotogra�e pouze podle názvu. P¥kným p°íkladem m·ºe být Windows Prohlíºe£ fotogra�í
(testováno ve Windows 8). V p°ípad¥, ºe jsou fotogra�e otev°eny v tomto prohlíºe£i ze
souborového manaºera od Windows. Je tím my²leno okno, které se zobrazí nap°. p°i po-
klikání na ikonku s názvem Tento po£íta£. Tak se fotogra�e zobrazují v po°adí, v jakém je
lze vid¥t v souborovém manaºeru od spole£nosti Windows. Jakmile jsem prohlíºe£ obrázk·
spustil v jiném souborovém manaºéru (v mém p°ípad¥ to byl Total Commander), zobra-
zovaly se obrázky v po°adí, které bylo dané názvem souboru. Kritérium, podle kterého lze
°adit v tomto prohlíºe£i, není moºné upravit.

Také v²echny aplikace, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, °adí primárn¥ podle
názvu. Aº manuální úpravou nastavení se dá zajistit °azení podle jiného kritéria.

Shrnutí

Na základ¥ t¥chto informací jsem usoudil, ºe by bylo vhodné mít aplikaci, která by toto
slou£ení °e²ila. M¥la by um¥t slou£ené fotogra�e °adit podle názv· a v²ech £as· úpln¥
stejn¥ tak, aby po°adí zobrazovaných fotogra�í bylo ve v²ech prohlíºe£ích identické. Ideální
by bylo, kdyby takto slou£ené fotogra�e ²ly pozd¥ji od sebe zase odd¥lit podle toho, jakým
fotoaparátem byly po°ízeny.

4.2 Dotazník

Na základ¥ popisu problému v sekci 4.1 jsem vytvo°il dotazník, který by m¥l prokázat, jestli
by byl zájem o aplikaci, která je popsána ve shrnutí p°edchozí sekce. Dotazník lze nalézt na
této adrese1. Na dotazník odpov¥d¥lo 87 respondent·. Nasbírané hodnoty z dotazníku lze
nalézt na p°iloºeném CD.

Informace k sestavení dotazníku byly brány z tohoto zdroje [13].

Otázka £. 1

Setkali jste se n¥kdy osobn¥ s nahráváním digitálních fotogra�í na n¥jaké datové médium
(disk, �ash disk, atd.) za ú£elem uskladn¥ní t¥chto fotogra�í?

Moºné odpov¥di:

• Ano

• Ne

Cílem této otázky bylo odd¥lit respondenty na ty, kte°í mají zku²enosti s usklad¬ováním
fotogra�í, a na ty ostatní. P°i vypln¥ní odpov¥di Ne uº respondent ve vypl¬ování dotazníku
dále nepokra£oval.

1Adresa dotazníku:
https://docs.google.com/forms/d/1_a1pb3IaoqOG-KxPbMdsSIPyozq8sBz82ONt63mxqgk/viewform?pli=1
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Vyhodnocení otázky £.1

V grafu na obrázku 4.1 je vid¥t, kolik respondent· pokra£ovalo s vypl¬ováním následujících
otázek. Odpov¥¤ Ano zvolilo 96.55 % respondent·.

Obrázek 4.1: Gra�cké znázorn¥ní odpov¥dí na první otázku.

Otázka £. 2

Zaºili jste n¥kdy situaci, ºe jste cht¥li fotogra�e z n¥jaké události (dovolená, oslava naro-
zenin, festival, výlet, párty atd.) uloºit na datové médium a m¥li jste k dispozici fotogra�e
z více za°ízení (digitální fotoaparáty, mobilní telefony, kamery)?

Moºné odpov¥di:

• Ano

• Ne

Otázkou m¥lo být zji²t¥no zda respondenti mají zku²enosti se situací, p°i které m¥li
k dispozici fotogra�e z jedné události po°ízené v¥t²ím po£tem za°ízení.

Vyhodnocení otázky £.2

Z grafu na obrázku 4.2 je patrné, ºe 69 z 84 respondent· se uº s touto situací setkalo.
Odpov¥¤ Ano tedy zvolilo 82.14 % respondent·. Dalo by se tím pádem °íci, ºe £ty°i z p¥ti
lidí °e²í problém s uskladn¥ním fotogra�í z více za°ízení.

Obrázek 4.2: Gra�cké znázorn¥ní odpov¥dí na druhou otázku.
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Otázka £. 3

Ocenili byste program, který by byl schopný fotogra�e z více za°ízení slou£it do jedné sloºky
na disku tak, aby to vypadalo, ºe fotogra�e jsou po°ízeny z jednoho za°ízení? Také by byl
schopný slou£ené fotogra�e op¥tovn¥ rozd¥lit do samostatných sloºek. Vyuºili byste takový
program?

Moºné odpov¥di:

• Ano

• Ne

Zde m¥lo být zji²t¥no, jestli by o takový program byl v·bec zájem.

Vyhodnocení otázky £.3

V grafu na obrázku 4.3 je vid¥t, ºe 70 (83.33 %) z 84 respondent· by o takovou aplikaci
zájem m¥lo.

Obrázek 4.3: Gra�cké znázorn¥ní odpov¥dí na t°etí otázku.

Otázka £. 4

Víte o n¥jakém programu, který by toto umoº¬oval? Pokud ano, uve¤te jej prosím do kolonky
Jiné.

Moºné odpov¥di:

• Ne

• Jiné:

Touto otázkou m¥lo být zji²t¥no, jestli respondenti uº mají zku²enosti s podobným
programem. V p°ípad¥, ºe ano, tak m¥li uvést o jaký program se jedná, abych u n¥j mohl
provést analýzu.

Vyhodnocení otázky £.4

U této otázky uvedli n¥jaký program pouze 3 respondenti z 83. Coº je pouhých 3.61 %.
V odpov¥dích se objevily doslovn¥ tyto programy: iPhoto, zoner a Picasa.

Programem iPhoto se nebudu zabývat z d·vodu, ºe je spustitelný pouze na OS2 od
spole£nosti Apple. Programy Zoner Photo Studio 15 a Picasa 3 budou popsány v dal²í sekci
4.3.

2Opera£ní systém
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Obrázek 4.4: Gra�cké znázorn¥ní odpov¥dí na £tvrtou otázku.

4.3 Moºnosti u dosavadních program·

U aplikací pro správu sbírek fotogra�í jsem o£ekával ur£ité prost°edí £i pr·vodce, kte°í by
byli nápomocni p°i slu£ování fotogra�í z více fotoaparát·. Prost°edí, ve kterém by bylo
moºno vybrat fotogra�e ze dvou umíst¥ní na disku a ty poté slou£it s tím, ºe by °e²ily
v²echny problémy, které jsou popsány v sekci 4.1.

Picasa 3

Prost°edí ke slu£ování fotogra�í z více fotoaparát· zde není. Je nutné dostat se k výsledku,
který je popsán v sekci 4.1 vlastním zp·sobem.

Porovnávání jednotlivých fotogra�í je pom¥rn¥ obtíºné, protoºe £asy fotogra�í je moºné
vid¥t aº po jejich ozna£ení. Je tedy nutné ozna£it fotogra�i z prvního alba, podívat se na její
£as po°ízení a zapamatovat si jej. Poté se p°esunout k fotogra�i z druhého alba, kliknout na ni
a porovnat jejich £asy. Pak provést úpravu £as· u pot°ebných fotogra�í. Je pravd¥podobné,
ºe tento proces uºivatel zopakuje vícekrát, dokud nebude p°esv¥d£en, ºe je £as nastaven
správn¥.

Neumoº¬uje upravit £as poslední modi�kace souboru.
V p°ípad¥ hromadného p°ejmenování v²ech fotogra�í Picasa moc moºností nenabízí.

Umoº¬uje pouze p°id¥lit v²em fotogra�ím stejný text a do n¥j zahrnout rozli²ení a £as
po°ízení fotogra�e (Exif), kde tyto dv¥ moºnosti mají pevné místo v názvu a nelze s n¥ma
manipulovat.

Slou£ené fotogra�e uº není moºné od sebe odd¥lit. Jedinou moºností je procházet
fotogra�i po fotogra�i a podle názvu Modelu jednotlivé fotogra�e p°esunovat.

ACDSee 15 Trial

U tohoto programu také není ºádný pr·vodce, který by uºivatele provád¥l slou£ením fo-
togra�í z více fotoaparát·.

I zde je stejný problém jako u programu Picasa �obtíºné porovnávaní £as· u fotogra�í
z jednotlivých fotoaparát·. Ale hromadná úprava £asu je zde °e²ena mnohem lépe. Umoº¬uje
zvolit hodnoty obsahující £asy, které chce uºivatel zm¥nit.

Nevýhodou pro uºivatele, který neví o existenci £asu v Exif, je, ºe základní nabídka
kritérií pro °azení nenabízí ºádný £as z Exif. Je tedy nutné si daný parametr v metadatech
dohledat a pouºít ho k °azení.

Hromadné p°ejmenování u tohoto programu nabízí obrovské moºnosti, ale p°ejmenovává
na základ¥ se°azení fotogra�í. Kdyº uºivatel fotogra�e nese°adí podle data z Exif, nedokáºe
je p°ejmenovat tak, aby je bylo moºné se°adit podle £asu a názvu identicky. Uºivatel si
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m·ºe vytvo°it vzor podle kterého budou fotogra�e p°ejmenovány a do n¥j m·ºe zakompono-
vat údaje z metadat.

Rozd¥lení fotogra�í lze provést se°azením podle hodnoty Model z Exif, ozna£ením fo-
togra�í, kde je uveden stejný model a p°esunutím ozna£ených fotogra�í do jiné sloºky. Toto
se dá celkem rozumn¥ provést p°i zm¥n¥ zobrazení fotogra�í s detaily a p°idáním parametru
Model k zobrazovaným parametr·m. Je tedy nutné si prost°edí pat°i£n¥ upravit.

Zoner Photo Studio 15 Trial

Ani zde není ºádný pr·vodce, který by uºivateli pomohl se slou£ením fotogra�í. Výhodou
u tohoto programu je moºnost mít fotogra�e z obou fotoaparát· vedle sebe ve dvou se-
znamech. Ale stejn¥ je zde pouze jeden náhled, takºe je nutné fotogra�e z jednotlivých
fotoaparát· ozna£ovat, aby uºivatel v¥d¥l, co na nich je.

Zm¥na £asu se zde provádí p°es Hromadné p°i°azení informací, coº mi nep°íjde p°íli²
intuitivní.

Hromadné p°ejmenování nemá takové moºnosti jako program ACDSee. Je zde pouze
pár parametr·, ale výhoda je u nich v tom, ºe je uºivatel uº nemusí hledat v metadatech
souboru, takºe ví o tom, jaké m·ºe pouºít. Na druhou stranu umoº¬uje zvolit £as, podle
kterého se p°ejmenování provede. Nevýhodou je, ºe není umoºn¥no do názvu vloºit název
fotoaparátu, aby bylo po slou£ení jasné, kdo fotogra�i po°ídil.

Rozd¥lení fotogra�í lze provést se°azením podle hodnoty Model z Exif, ozna£ením fo-
togra�í, kde je stejný model a p°esunutím ozna£ených fotogra�í do jiné sloºky. Toto se dá
celkem rozumn¥ provést p°i zm¥n¥ zobrazení fotogra�í s detaily a p°idání parametru Model
k zobrazovaným parametr·m. Op¥t je nevýhodou, ºe je nutné mít pov¥domí o existenci
hodnoty Model.

Vyhodnocení

U v²ech program· je porovnávaní £as· jednotlivých fotogra�í pom¥rn¥ obtíºné. Postup
vedoucí k slou£ení i rozd¥lení je spojen se znalostí metadat fotogra�í, coº nemusí být pro
b¥ºného uºivatele vhodné. Dokonce bych °ekl, ºe pro b¥ºného uºivatele neznalého metadat,
je slou£ení v t¥chto programech nemoºné. A nejspí² z toho d·vodu bylo v dotazníku tak
málo respondent·, kte°í by podobný existující program znali.

Na základ¥ informací popsaných v této kapitole jsem si k implementaci vybral funkci,
která bude schopna slou£it fotogra�e z r·zných fotoaparát·. Dal²í vlastnosti této funkce
budou popsány v návrhu programu 4.4.

Funkce bude implementována, jako samostatný program, aby byla p°ístupná co nej-
v¥t²ímu spektru uºivatel·.

4.4 Návrh aneb zadáni cíle

Ná základ¥ zhodnocení dosavadního stavu z p°edchozí sekce a vlastních preferencí bude
vytvo°ena aplikace, která bude prost°edím pro slu£ování fotogra�í a m¥la by spl¬ovat tyto
poºadavky:

• Zji²t¥ní rozdílu, navrºený program bude schopen mezi fotogra�emi, které budou po-
tencionáln¥ vytvo°ené ve stejný £as, zjistit £asovou prodlevu. Tuto zji²t¥nou prodlevu
bude moºné následn¥ pouºít k úprav¥ £as· v²ech fotogra�í z daného za°ízení. Toto
dosavadní programy neumí.
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• �as po°ízení, schopnost tento £as upravovat. A v situaci, kdy tento záznam chybí,
ho um¥t p°iloºit k fotogra�i.

• �as poslední modi�kace, schopnost nastavit stejný £as, jako je £as po°ízení.

• Slou£ení fotogra�í, slou£it fotogra�e tak, aby v p°ípad¥ se°azení podle £asu po°ízení,
názvu a £asu poslední mod�kace, bylo toto se°azení identické.

• Rozd¥lení fotogra�í, schopnost slou£it fotogra�e tak, aby je poté bylo moºné zase
rozd¥lit, a tím získat fotky z jednotlivých fotoaparát·.

• Volitelný systém pojmenování soubor·, uºivatel bude schopen nastavit základ
názvu souboru a p°idat prvky, jako je prom¥nná £íselná hodnota (ur£ující po°adí
soubor·) a název fotoaparátu (k identi�kaci po slou£ení).

• Zm¥na názvu fotoaparátu, schopnost zm¥nit u v²ech fotogra�í název jejich Mo-
delu. To z toho d·vodu, kdyby se objevily dva fotoaparáty se stejným názvem a také
pro lep²í p°ehlednost. Názvy typu: m·j, Frant·v atd. jsou pochopiteln¥j²í, neº HTC
Desire X a Canon DIGITAL IXUS 860 IS.

Návrh uºivatelského rozhraní

Na obrázku 4.5 je návrh rozloºení prvk· v úvodním okn¥.

Obrázek 4.5: Navrh uºivatelského rozhraní

Základem návrhu bylo, aby uºivatel mohl vid¥t vedle sebe dva seznamy fotogra�í, ve
kterých jsou názvy soubor·, £asy po°ízení a £asy poslední modi�kace. Toto uspo°ádání by
m¥lo zaru£it lep²í p°ehlednost, neº tomu je u dosavadních program·. D·leºité je, ºe kaºdý
seznam fotogra�í má sv·j náhled. Díky existenci dvou náhled· je podstatn¥ jednodu²²í
porovnávat, jestli je u fotogra�í ²patný £as. Uºivatel si m·ºe fotogra�i z jedné sbírky zobrazit
v levém náhledu a v pravém zobrazovat fotogra�e druhé sbírky, které je moºné porovnávat
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s t¥mi levými. Jakmile odli²nost nalezne, m·ºe ji ihned ve stejném okn¥ (v pravém panelu)
upravit.

V pravém panelu tedy nalezneme základní informace o ozna£ené fotogra�i, prostor, ve
kterém bude moºné upravit £as fotogra�í, a tla£ítko vedoucí ke slou£ení obou seznam·
fotogra�í.

Pod kaºdým seznamem bude prostor pro tla£ítka, která budou ur£ena pro úpravu v rámci
levého £i pravého seznamu fotogra�í. Bude tam nap°. tla£ítko pro rozd¥lení slou£ených
fotoaparát· a pro zm¥nu Modelu.

4.5 Návrh ov¥°ení funk£nosti výsledné aplikace

Pro ov¥°ení funk£nosti programu budou vytvo°eny balí£ky fotogra�í, které umoºní prokázat,
zda byly poºadavky na funkci spln¥ny. Na fotogra�e z t¥chto balí£ku bude zaznamenáván ak-
tuální £asový údaj na monitoru, aby bylo moºné ur£it, v jakém £ase byla fotogra�e po°ízená.
U kaºdého balí£ku bude popsáno, jaké parametry budou mít fotogra�e v balí£ku a co bude
muset vytvo°ený program s fotogra�emi ud¥lat, aby byla prokázána jeho funk£nost.

Parametry balí£ku £.1

Tento balí£ek obsahuje 20 fotogra�í ze dvou mobilních telefon· (z kaºdého 10). Tyto mobilní
telefony jsou ze stejné modelové °ady.To znamená, ºe s nejv¥t²í pravd¥podobností budou
mít stejný název Modelu, který je obsaºen v Exif.

• �as jednoho telefonu bude posunut o 1 hodinu zp¥t.

• Jedna fotogra�e bude upravena ve PhotoShopu a tím budou ztracena metadata Exif.

• Z kaºdého za°ízení bude jedna fotogra�e po°ízena na vý²ku a bude následn¥ pro-
gramov¥ oto£ena, aby do²lo ke zm¥n¥ £asu poslední modi�kace souboru.

• P°ed slou£ením bude moºné zm¥nit názvy za°ízení na: M·j a Frant·v

• U slou£ených fotogra�í bude moºné zvolit hromadný název test1_(£íslo souboru ur£u-
jící po°adí)_(název fotoaparátu/modelu), kde údaje v závorkách se budou m¥nit podle
dané fotogra�e a £íselná hodnota bude mít £ty°i £íslice.

• Fotogra�e bude moºné po slou£ení rozd¥lit na dv¥ skupiny, kde kaºdá skupina bude
obsahovat fotogra�e jednoho z za°ízení.

Parametry balí£ku £.2

Tento balí£ek obsahuje 30 fotogra�í ze dvou mobilních telefon· a jednoho fotoaparátu
(z kaºdého za°ízení 10).

• Z kaºdého za°ízení bude jedna fotogra�e po°ízena na vý²ku a bude následn¥ pro-
gramov¥ oto£ena, aby do²lo ke zm¥n¥ £asu poslední modi�kace souboru.

• U fotoaparátu bude ponechán £as, který je v n¥m nastaven. Coº znamená rozdíl p°i-
bliºn¥ 50 min od aktuálního £asu. Zji²t¥no p°i kontrole £asu ve fotoaparátu.

• U £asu jednoho z telefon· bude zm¥n¥no £asové pásmo z +02:00 na +04:00.
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• P°ed slou£ením bude moºné zm¥nit názvy za°ízení na: M·j, Frant·v a od Ver£i.

• U slou£ených fotogra�í bude moºné zvolit hromadný název test2_(£íslo souboru ur£u-
jící po°adí)_(název fotoaparátu/modelu), kde údaje v závorkách se budou m¥nit podle
dané fotogra�e a £íselná hodnota bude mít t°i £íslice.

• Fotogra�e bude moºné po slou£ení rozd¥lit na t°i skupiny, kde kaºdá skupina bude
obsahovat fotogra�e jednoho za°ízení.

U obou balí£k· je nutné fotogra�e slou£it tak, aby se°azení podle názvu, £asu po°ízení (Exif)
a £asu poslední modi�kace odpovídalo reálné posloupnosti po°izování snímk·.

4.6 Pouºité prost°edky

Java

Java je populární objektov¥ orientovaný programovací jazyk[16], který vyvinula �rma Sun
Microsystems. Hlavní výhodou aplikací naimplementovaných v Jav¥ je jejich p°enositelnost,
která je zaloºena na tom, ºe Java je jazyk interpretovaný. Aplikace se nep°ekládají do stro-
jového kódu nýbrº do tzv. bytekódu. Tento bytekód se poté provádí v JRE (Java Runtime
Environment), který je nutné na dané platform¥ mít. Jinak nebude moºné aplikaci spustit.
Navzdory tomu, ºe je to jazyk interpretovaný, je uvád¥no, ºe je Java vysoce výkonná.

Knihovna pro práci s metadaty Exif

Ke £tení a zápisu metadat Exif bude pouºita knihovna J-ExifTool[5]. Je to první knihovna
pod platformou Java7, která umoº¬uje metadata zapisovat. Tato knihovna vyuºívá skriptu
od pana Harvey [10] a je licencována pod Apache 2 licencí. Jeho skript napsaný v perlu
dokáºe £íst metadata z velkého mnoºství souborových formát·. Nevýhodou zde m·ºe být,
ºe k práci s metadaty je vyuºíváno externího programu.
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Kapitola 5

Realizace

Ná základ¥ návrhu byla vytvo°ena aplikace, kterou lze vid¥t na obrázku 5.1

Obrázek 5.1: Hlavní okno výsledné aplikace

Knihovna pro práci s metadaty Exif

K £tení a zápisu metadat Exif byla vyuºita knihovna J-Exiftool popsána v návrhu. Tato
knihovna vyuºívá aplikace exiftool.exe, která je umíst¥na mezi knihovnami v adresá°i lib.
Aplikace bude tím pádem zam¥°ena na platformu OSWindows, coº nemusí být takovým neg-
ativem, protoºe podle StatCounter (jejich statistika byla uvedena zde [8]) byl v b°eznu tohoto
roku podíl OS Windows v �R 92,91 %. V souboru jexiftool.properties je základní nastavení
parametr· aplikace exiftool. Je tam uveden parametr de�nující verzi, umíst¥ní souboru
exiftool.exe a parametr exiftool.deadlock. Jeho hodnota znázor¬uje po kolika milisekundách
je po£ítáno s tím, ºe nastal deadlock. P·vodní hodnota byla 4000 ms, ale ta nevyhovovala
v p°ípad¥, kdy byl disk v úsporném reºimu a bylo pot°eba na£íst údaje ze souboru. Pro-
dleva byla del²í a aplikace to detekovala jako deadlock. Proto byl parametr zvý²en na 20 000
ms a problém uº b¥hem vývoje nenastal. Kdyby deadlock p°esto nastal, vysko£í chyba, ºe
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nastala chyba v externí aplikaci exiftool a je doporu£eno navý²it hodnotu exiftool.deadlock
v p°íslu²ném souboru.

P°ed £tením dat je pot°eba spustit exiftool.exe. Poté je moºné na£ítat data ze souboru
de�nováním konkrétní hlavi£ky (IFD, Exif nebo GPS) a tagu. Vypínání exiftool.exe je prove-
deno aº p°i vypnutí na²í aplikace.

5.1 Implementace

V této £ásti je popsáno, co bylo v rámci bakalá°ské práce naimplementováno.

T°ída myFile

Instancemi této t°ídy jsou objekty, které obsahují informace o fotogra�i. P°i vytvo°ení t¥chto
objekt· jsou do nich vkládány informace o samotném souboru a také údaje jako £as po°ízení
fotogra�e a název modelu fotoaparátu/za°ízení. �tení hodnot ze souboru je £asov¥ náro£n¥
díky vyuºívání externí aplikace, a proto jsou data na£tena pouze jednou p°i na£tení fotogra�í
do na²í aplikace a uloºena do instan£ních prom¥nných.

V této t°íd¥ jsou dále °e²eny úpravy £as· a také kopírování a p°ejmenování souboru.

T°ída FileTableModel

Tato t°ída roz²i°uje t°ídu AbstractTableModel z knihovny swing. Cílem je de�novat model
tak, aby bylo moºné pouºít klasickou tabulku (jTable) jako prohlíºe£ soubor·, který lze
vid¥t na obrázku 5.2. Tento prohlíºe£ zobrazuje seznam soubor· s koncovkou jpg/jpeg v uºi-
vatelem zvoleném adresá°i. U kaºdého souboru lze vid¥t název, £as po°ízení a £as poslední
modi�kace. V p°ípad¥, ºe hlavi£ka Exif neexistuje, je na místo £asu po°ízení vloºen £as
poslední modi�kace, který je moºné upravit a nastavit tím správný £as po°ízení. Parametry

Obrázek 5.2: Prohlíºe£ soubor·

tabulek jsou je²t¥ pat°i£n¥ upraveny, aby uºivatel nem¥l dojem, ºe pracuje s oby£ejnou
tabulkou. Nap°. selekce bu¬ky je upravena na selekci celého °ádku. Za b¥hu jsou p°i zm¥n¥
focusu upravovány barvy selektovaných °ádk·, aby uºivateli bylo jasné, která tabulka je mo-
mentáln¥ aktivní viz obrázek 5.2. V druhé tabulce, která není momentáln¥ aktivní, z·stává
zvýrazn¥no písmo souboru, který je zobrazen v náhledu. V tabulkách je umoºn¥no jednotlivé
sloupce °adit sestupn¥ i vzestupn¥ klikáním na hlavi£ku sloupce.

T°ída FileNamePattern

V této t°íd¥ je °e²en systém hromadného p°ejmenování soubor·. Základem hromadného
p°ejmenování je vzor názvu. Ten je rozparsován pomoci kone£ného automatu, který lze vid¥t
na obrázku 5.3. Nejd·leºit¥j²í je stav S4. V tomto stavu je °et¥zec [C] nebo [F] vymazán
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z vzorového p°íkladu a nahrazen dynamickým textem. Ostatní varianty jsou brány jako
statický text.

Kone£ný automat má za úkol odd¥lit staticky a dynamický text. U dynamického textu
je nutné zapamatovat si na jakých místech se objevil a p°i p°ejmenování na tyto pozice
vkládat m¥nící se texty (po°adí souboru reprezentované £íslovkou a název za°ízení) podle
dané fotogra�e. P°ed p°ejmenováním je d·leºité soubory se°adit podle £asu po°ízení. To se

Obrázek 5.3: Kone£ný automat

provádí pomoci Arrays.sort. Java pouºívá merge sort, který je rychlý a stabilní viz [18] na str.
309. U merge sort je zaru£eno, ºe prob¥hne v £ase n∗log(n) a u tém¥° se°azených seznam· je
mnohem rychlej²í. Podle Empirických test· je tém¥° tak rychlý, jak vysoce optimalizovaný
quicksort. U quicksortu je nevýhodou, ºe není stabilní.

T°ída MainWindow

V této t°íd¥ je naimplementována ve²kerá komunikace s uºivatelem. �e²ení v²ech situací,
do kterých se m·ºe uºivatel dostat, a s nimi spojeny aktivace a deaktivace funkcí programu.
Je zde naimplementována i velká £ást funk£nosti v závislosti na p°edchozích t°ídách, která
bude popsána v následujících sekcích.

Úprava £asu

Na obrázku 5.4 je zobrazeno uºivatelské rozhraní pro úpravu £asu. Nadpis tohoto ohrani£e-

Obrázek 5.4: Úprava £asu
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ného bloku se m¥ní podle toho, která tabulka je aktivní. Aktivní je ta, u které má ozna£ený
záznam v tabulce sv¥tle modré pozadí.

Úprava £asu se provádí nastavením ur£itých hodnot u roku, m¥síce, dne atd. a stisknutím
tla£ítka Uloºit do souboru. Jestli bylo p°ed stiskem za²krtnuto polí£ko upravit v²echny
soubory tabulky, provede se zm¥na u v²ech soubor· v tabulce. Jinak se zm¥na provede
pouze u ozna£ených fotogra�í. D·leºitým prvkem je tla£ítko Rozdíl. P°i ozna£ení fo-
togra�e z jedné tabulky a následným ozna£ením fotogra�e z druhé tabulky je moºné stiskem
tla£ítka Rozdíl zjistit £asový rozdíl mezi t¥mito fotogra�emi a ten poté pouºít k upravení
£asu. Kdyby byly ob¥ fotogra�e po°ízeny ve stejný £as, výsledek bude takový, ºe fotogra�e
v obou tabulkách budou se°aditelné podle £asu. Moºnost výpo£tu rozdílu mezi £asy fotogra�í
u dosavadních program· není.

Smazání soubor· z tabulky

P°i stisku tla£ítka z obrázku 5.5 nebo klávesy "D"je moºné z aktivní tabulky vymazat
ozna£ené fotogra�e. Fotogra�e nebudou smazány fyzicky z disku. Tato funkce je zde hlavn¥
k vy°azení stejných fotogra�í p°ed slou£ením.

Obrázek 5.5: Tla£ítko smazání souboru

Úpravy v rámci tabulky

Dále budou popsány funkce tla£ítek z obrázku 5.6.

Obrázek 5.6: Tla£ítka pro úpravu v rámci tabulky

Nastavení £asu poslední modi�kace na £as po°ízení

Po stisknutí tla£ítka £as po°ízení -> £as poslední modi�kace se £as poslední modi�kace
souboru nahradí obsahem instan£ní prom¥nné objektu myFile, coº je £as po°ízení fotogra�e.
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Zm¥na názvu za°ízení

Po stisknutí tla£ítka Zm¥na názvu fotoaparátu (Modelu) se objeví dialogové okno
z obrázku 5.7. V tomto dialogovém okn¥ je moºné zvolit název Modelu, který je moºné p°i
slou£ení p°idat k názv·m fotogra�í a p·jde tím rozeznat z kterého fotoaparátu fotogra�e je.
Po stisknutí tla£ítka Ano se pomoci aplikace exiftool do metadat souboru vloºí nový název
Modelu.

Obrázek 5.7: Dialogové okno pro zm¥nu názvu za°ízení

Hromadná zm¥na názv·

Dialog na obrázku 5.8 se zobrazí po stisknutí tla£ítka Zm¥na názv· soubor·. V tomto
okn¥ je moºné zvolit vzor pro p°ejmenování soubor· v tabulce. Pomocí tla£ítek, u kterých je
v názvu [F] a [C], je moºné do vzoru vloºit dynamicky m¥nící se prvky. Po£ítadlo je moºné
kon�gurovat v bloku Nastavení po£ítadla. Uºivatel si tak m·ºe zvolit první £íslo souboru,
p°ír·stek a z kolika £íslic se bude £íslo skládat (p°ed £íslo budou dopln¥ny nuly). P°i kaºdém
uvoln¥ní klávesy nebo stisku jakéhokoliv tla£ítka se spustí kone£ný automat popsaný vý²e
a vygeneruje p°íklad prvních dvou soubor·.

Obrázek 5.8: Dialogové okno pro zm¥nu názv· soubor·

31



Rozd¥lení slou£ených fotoaparát·

Jakmile uºivatel stiskne tla£ítkoRozd¥lit fotoaparáty zobrazí se dialogové okno z obrázku
5.9. Uºivatel zde pouze vybere cílové umíst¥ní, kde se vytvo°í adresá°e s názvy za°ízení a
do nich se zkopírují fotogra�e z t¥chto za°ízení.

Obrázek 5.9: Dialogové okno pro rozd¥lení za°ízení

Úprava v rámci obou tabulek � slou£ení fotogra�í

P°i stisku tla£ítka z obrázku 5.10 se provede slou£ení dvou polí a se°azení objekt· podle
£asu po°ízení. Zobrazené dialogové okno vypadá obdobn¥ jako okno pro p°ejmenování. Jen
je u n¥j jeden rozdíl. V okn¥ je moºné zvolit cílové umíst¥ní pro slou£ené fotogra�e.

Obrázek 5.10: Tla£ítko pro slou£ení fotogra�í

5.2 Vyhodnocení výsledk·

Zobrazení náhled· na fotogra�e by v této práci bylo p°íli² rozsáhlé. Proto jsou zde zobrazeny
pouze názvy a £asy. Nicmén¥ na p°iloºeném CD lze nalézt jak balí£ky, které byly pouºity
k testování, tak i výstupy programu.

Balí£ek £.1

Na obrázcích B.1 a B.2 v p°íloze B jsou zobrazeny parametry soubor· pouºitých ke slou£ení.
Výsledek, který byl de�nován v návrhu balí£k· v sekci 4.4, je moºné vid¥t na obrázku B.3.
Výsledkem slou£ení je, ºe fotogra�e se°azené, a´ uº podle názvu nebo jakéhokoliv £asu se
budou vºdy zobrazovat ve stejném po°adí.
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Balí£ek £.2

Na obrázcích B.4 aº B.6 v p°íloze B jsou zobrazeny parametry soubor· pouºitých ke slou£ení.
Výsledek, který byl de�nován v návrhu balí£k· v sekci 4.4, je moºné vid¥t na obrázku B.7.
Tento balí£ek je obdobný jako balí£ek £. 1, akorát zde bylo p°idáno je²t¥ jedno za°ízení
(fotoaparát).

Shrnutí

Cílem implementace bylo vytvo°it aplikaci, která bude p°edstavovat prost°edí pro slu£ování
fotogra�í. Výsledek je moºné vid¥t na obrázku 5.1 a samotnou aplikaci je moºné nalézt na
p°iloºeném CD.

Funk£nost aplikace byla ov¥°ena na dvou balí£cích de�novaných v sekci 4.4 a poºadavk·m
vyhov¥la.

Aplikace by m¥la být schopna vykonávat poºadavky na ní kladené a je moºné ji v praxi
pouºívat. Av²ak vhodné by bylo provést je²t¥ n¥kolik uºivatelských test· se zam¥°ením na
intuitivnost a gra�cké uºivatelské rozhraní, které by se upravilo, aby co nejlépe vyhovovalo
poºadavk·m uºivatel·.
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Kapitola 6

Záv¥r

Cílem této práce bylo zvolit, navrhnout a implementovat vhodnou funkci pro správu sbírek
fotogra�í. Tento cíl byl spln¥n a ov¥°en pomoci navrºených testovacích balí£k·.

Pro výb¥r a návrh aplikace bylo nutné nastudovat dosavadní stav týkající se správy
sbírek fotogra�í a metody pro úpravu fotogra�í. Na základ¥ analýzy dosavadních program·
a následn¥ vytvo°eného dotazníku byla vybrána funkce pro slu£ování fotogra�í z více fotoa-
parát·. Na základ¥ ve²kerých znalostí byla vybrána moºnost implementace jako samostat-
ného programu, aby bylo pokryto v¥t²í spektrum uºivatel·. Dále bylo navrºeno uºivatelské
rozhraní a dva testovací balí£ky slouºící k ov¥°ení funk£nosti aplikace. Aplikace byla naim-
plementována podle návrhu pomocí programovacího jazyka Java.

S aplikací je moºné dosáhnout slou£ení fotogra�í z více fotoaparát·. U jednotlivých
fotogra�í £i jejich skupin lze upravovat £as po°ízení, který je obsaºen v metadatech fotogra�e.
V p°ípad¥, ºe tato metadata u fotogra�e nejsou, umoº¬uje je vytvo°it. P°i slu£ování je
pot°eba, aby u v²ech fotogra�í byl správný £as a to se ve v¥t²in¥ p°ípad· nestává. Problémem
jsou £asto zimní/letní £as, jiná £asová pásma, ztráta informace o £ase p°i vybité baterii,
atd. Aplikace také nabízí zm¥nu hodnoty, která popisuje, jakým za°ízením byly fotogra�e
po°ízeny. Tuto hodnotu lze následn¥ vyuºít k rozd¥lení slou£ených fotogra�í podle toho,
jakým fotoaparátem byly po°ízeny. D·raz u této aplikace je kladen na to, aby slou£ené
fotogra�e z více fotoaparát· byly se°aditelné podle £asu po°ízení, £asu poslední modi�kace
a názvu souboru úpln¥ stejn¥ a aby jejich posloupnost odpovídala tomu, v jakém po°adí
byly ve skute£nosti po°izovány.

Díky této práci jsem se dozv¥d¥l mnoho nového o digitálních fotogra�ích a zdokonalil se
ve tvorb¥ aplikací s gra�ckým uºivatelským rozhraním.

B¥hem vývoje aplikace m¥ napadlo jedno roz²í°ení, které by umoº¬ovalo slou£ení z více
fotoaparát· na základ¥ klí£ových slov. U slou£ení z více fotoaparát· je nevýhodou, ºe
výsledná sbírka m·ºe obsahovat i fotogra�e, které uºivatel nevyºaduje. V této aplikaci je
moºné fotogra�e z výb¥ru p°ed slou£ením vymazat, ale v p°ípad¥, ºe jsou fotogra�e ozna£eny
klí£ovými slovy, by bylo uºite£né, kdyby uºivatel mohl zadat fotoaparáty ke slou£ení a také
klí£ová slova, která by identi�kovala ur£itý typ fotogra�í. Uºivatel by ve výsledku mohl
slou£it nap°. fotogra�e, na kterých je pouze jeho rodina. Dále by bylo vhodné pokra£ovat ve
zkvalit¬ování uºivatelského rozhraní a jeho vzhledu v závislosti na poºadavcích uºivatel·.
Na ²kodu by rovn¥º nebyla implementace vlastní knihovny pro práci s metadaty fotogra�í,
která by nevyºadovala externí skript. P°ípadn¥ p°epsání programu do jiného jazyka jako je
C++, kde je v¥t²í výb¥r knihoven pro práci s metadaty.
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P°íloha A

Obsah CD

• ./zprava.pdf �Tato technická zpráva.

• ./latex/ � Zdrojové kódy technické zprávy.

• ./src/ � Zdrojové kódy aplikace.

• ./aplication/ � Soubory výsledné aplikace. Obsahuje také soubor readme.txt.

• ./balicky/ �Testovací balí£ky z návrhu.

• ./dotaznik.pdf � Seznam odpov¥dí respondent· na dotazník.

• ./javadoc/ � Programová dokumentace.

Obsah readme.txt z adresá°e aplication:

1. Obsah tohoto adresá°e je nutné nahrát na disk po£íta£e.

2. Je pot°eba stáhnout si a nainstalovat aktuální JRE z této adresy http://www.oracle.
com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html

3. Je moºné spustit aplikaci spustit.jar
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P°íloha B

Balí£ky k ov¥°ení a výstupy programu

Balí£ek £.1

Obrázek B.1: Balí£ek £.1. Fotogra�e z prvního mobilního telefonu.

Obrázek B.2: Balí£ek £.1. Fotogra�e z druhého mobilního telefonu.
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Obrázek B.3: Balí£ek £.1. Výsledek po slou£ení.
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Balí£ek £.2

Obrázek B.4: Balí£ek £.2. Fotogra�e z prvního mobilního telefonu.

Obrázek B.5: Balí£ek £.2. Fotogra�e z druhého mobilního telefonu.

Obrázek B.6: Balí£ek £.2. Fotogra�e z fotoaparátu.
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Obrázek B.7: Balí£ek £.2. Výsledek po slou£ení.
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