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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou správy digitálních knihoven, a to 

konkrétně standardem MPEG-7 ISO/IEC 15938, jež definuje popis multimediálního 

obsahu. Popisuje základní pravidla standardu a do většího detailu je rozvíjí u statických 

vizuálních dat. 

Praktická část práce se zaměřuje na vytvoření vlastní aplikace v jazyce Java, jejímž 

účelem je využití XML souborů ke správě, ukládání, vyhledávání a práci s vizuálními 

daty. Specializuje se na deskriptory škálovatelné barvy a dominantní barvy, navrhuje 

alternativní postup výpočtu a to dle variabilních parametrů. 
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ABSTRACT 

The diploma thesis is focused on problematic of management of digital libraries, 

more precisely it’s focused on standard MPEG-7 ISO/IEC 15938. The thesis defines 

description of multimedia content, its basic rules and more deeply it describes work 

with static visual data. 

The practical part of the thesis is focused on creating standalone application in 

programming language Java. Its purpose is using XML files to manage, save, search 

and for general work with visual data and its parameters. An application is focused on 

Scalable Color and Dominant Color descriptors and propose alternative calculation 

procedure by variable parameters. 
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ÚVOD 

Přistoupíme-li na přirovnání, které nazývá 21. století stoletím informačním nebo 

také věkem informací, čekají lidstvo, a především pak akademickou obec, velké výzvy 

ohledně jejich zpracování. Dle studie americké společnosti IDC se od roku 2005 do 

roku 2020 zvýší světový objem dat 300-krát, z 130 exabajtů na 40 000 exabajtů (tedy 

více než 5 200 gigabajtů na každého muže, ženu i dítě v roce 2020) [1]. Společnosti 

zabývající se zpracováním dat jako např. poměrně mladá česko-americká firma 

GoodData zaznamenávají obrovský příjem jak zakázek, tak s tím spojených zisků. 

Zpracováním a indexací dat se zabývá i tato práce, a to konkrétně zpracováním 

statických vizuálních dat (dále jen obrazů). Každý obraz můžeme popsat sadou 

parametrů, a tyto následně ukládat do námi zvolené databáze. Práce se zaměřuje na 

využití standardu MPEG-7, jenž definuje popis obrazů pomocí značkovacího jazyka 

XML.  

Práce se soustředí především na praktickou impelementaci jednotlivých popisů 

obrazů. V případě implementace XML souborů do XML databáze může do určité míry 

simulovat zavedené služby jako je TinEye Reverse Image Search nebo Google Search 

by Image. Na rozdíl od těchto služeb však nevyužívá proprietárního protokolu, ale 

otevřeného standardu a umožňuje navíc hledání podle jednotlivých parametrů. Tento 

fakt uvedený do praxe znamená, že aplikace neumí hledat jen čistě stejné či podobné 

obrázky, které pro hledání obvykle využívají korelaci hran obrázku, ale využívá i jiných 

jednotlivých parametrů, jako je třeba barevný histogram či dominantní barva. 

Převedeme-li jednotlivá schémata parametrů na termíny srozumitelné laické 

veřejnosti (jako např. určitý typ emoce či nálady, není součástí této práce, pozn.), 

využití aplikace se tak může přiblížit službám jako steremood, ovšem ve vizuálním 

kontextu.
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1 STANDARD MPEG-7 

1.1 Popis standardu a obecné principy 

MPEG-7 je mezinárodní standard zveřejněný v roce 2002 organizacemi ISO (the 

International Organization for Standardization) a IEC (the International Electrotechnical 

Commission) a vytvořený komisí MPEG (Moving Picture Experts Group). Jeho cílem 

je popis obecného multimediálního obsahu. Popis je přímo svázaný se 

samotnými multimediálními daty, jedná se tak o redundantní data, která nejsou potřebná 

k zobrazení či přehrání samotného multimediálního obsahu. Umožňuje rychlé a 

efektivní vyhledávání obsahu, který zajímá cílového uživatele. MPEG-7 je celým 

názvem definován jako Rozhraní pro popis multimediálního obsahu, nejedná se tedy o 

kódovací schéma pro zvukové či video záznamy jako v případě MPEG-1, MPEG-2 a 

MPEG-4. K ukládání popisových dat využívá jazyka XML. [2] 

K samotnému popisu využívá standard následující nástroje: 

 Popisová schémata (Description Schemes, DS) popisují entity a relace týkající se 

multimediálního obsahu. Popisová schémata definují strukturu a sémantiku 

jednotlivých komponent (tedy popisových schémat, deskriptorů nebo datových 

typů). 

 Deskriptory (Descriptors, D) popisují vlastnosti, elementy, atributy nebo soubory 

atributů multimediálního obsahu 

 Datové typy jsou základní a znovu užitelné datové typy užívané popisovými 

schématy či deskriptory. 

 Popisový definiční jazyk (Description Definition Language, DDL) definuje 

přesnou syntaxi popisových schémat, deskriptorů a datových typů a umožňuje 

jejich rozšíření. 

 Systémové nástroje (System tools) slouží pro podporu binárně kódované 

reprezentace, pro uložení a přenos samotných popisových dat, synchronizaci, 

formátů souborů atp. 

 

Obrázek1 ukazuje možné vztahy mezi jednotlivými MPEG-7 vysvětlenými výše. 
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DDL umožňuje definici MPEG-7 popisových nástrojů, a to jak deskriptorů, tak 

popisových schémat poskytujících významy pro strukturování deskriptorů do 

popisových schémat. DDL rovněž umožňuje rozšíření pro konkrétní aplikace nebo 

částečná popisová schémata. Popisové nástroje jsou instanciovány díky DDL 

(založeném na XML schématu) jako popisy v textovém formátu (XML). Binární formát 

popisu je získán pomocí nástrojů definovaných v systémové části [3]. 

Obrázek 1: Hlavní elementy MPEG-7 

Lepší pochopení problematiky získáme, podíváme-li se přímo na příklad části kódu 

[4]: 

<Mpeg7> 

<DescriptionMetadata> 

<Version>1.0</Version> 

<PrivateIdentifier>descriptionUnitExample 

</PrivateIdentifier> 

</DescriptionMetadata> 

<DescriptionUnit xsi:type="ScalableColorType" numOfCoeff="16" 

numOfBitplanesDiscarded="0"> 

<Coeff> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 </Coeff> 

</DescriptionUnit> 

</Mpeg7> 

 

Deskriptor je dle standardu definován pomocí tagu DescriptionUnit, v tomto 

případě pak používáme deskriptor ScalableColorType, který popisuje barevný 
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histogram v barevném prostoru HSV získaný pomocí Haarovy transformace. Atributy 

deskriptoru jsou zde definovány částmi numOfCoeff a numOfBitplanesDiscarded. První 

z nich definuje v deskriptoru počet koeficientů pro výpočet histogramu, další atribut pak 

definuje počet zahozených bitů v každém koeficientu. 

MPEG-7 popisy obsahu mohou zahrnovat:  

 Informace popisující proces vytvoření a produkce obsahu (režisér, titulek, anotace).  

 Informace vztažená k užití obsahu (autorská práva, historie užití, plán vysílání).  

 Informace rysů uložení obsahu (formát uložení, kódování).  

 Strukturální informace o prostorových, temporálních nebo prostorově temporálních 

komponent (střihy scény, segmentace regionů).  

 Informace o rysech nízké úrovně v obsahu (barvy, textury, tóny, popis melodie).  

 Konceptuální informace o realitě zachycení pomocí obsahu (objekty a události, 

interakce mezi objekty).  

 Informace o tom, jak procházet obsah efektivním způsobem (souhrny, variace, 

prostorová a frekvenční subpásma).  

 Informace o pozicích objektů.  

 Informace o interakci uživatele s obsahem (uživatelské preference, historie užití). 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že standard je navržen velmi robustně pro obsáhlý 

popis různorodých dat. Úroveň abstrakce je vztažena na způsob, jakým mohou být 

jednotlivé rysy extrahovány: Mnoho rysů nízké úrovně (barva, textura, tón, střih) může 

být extrahováno automaticky, rysy vysoké úrovně (režisér, anotace, interakce objektů) 

vyžadují lidskou interakci. Protože je dokumentace standardu MPEG-7 velmi rozsáhlá, 

byl rozdělen na několik částí, mj. i podle typu popisového obsahu. Jednotlivé části lze 

vidět níže v tabulce 1. 

 

Part Number 
First public 

release date 

Latest 

amendment 
Title 

Part 1 
ISO/IEC 

15938-1 
2002 2006 Systems 

Part 2 
ISO/IEC 

15938-2 
2002  

Description definition 

language 

Part 3 
ISO/IEC 

15938-3 
2002 2010 Visual 

Part 4 ISO/IEC 2002 2006 Audio 
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15938-4 

Part 5 
ISO/IEC 

15938-5 
2003 2008 

Multimedia description 

schemes 

Part 6 
ISO/IEC 

15938-6 
2003 2010 (2011) Reference software 

Part 7 
ISO/IEC 

15938-7 
2003 2010 (2011) Conformance testing 

Part 8 
ISO/IEC 

TR 15938-8 
2002 2010 

Extraction and use of 

MPEG-7 descriptions 

Part 9 
ISO/IEC 

15938-9 
2005 (2011) Profiles and levels 

Part 10 
ISO/IEC 

15938-10 
2005  Schema definition 

Part 11 

ISO/IEC 

TR 15938-

11 

2005  
MPEG-7 profile 

schemas 

Part 12 
ISO/IEC 

15938-12 
2008 (2011) Query format 

Tabulka 1: Části standardu MPEG-7 

Tato práce se zabývá statickým vizuálním obsahem, proto se detailněji zaměřuje 

pouze na část 3, příp. vybrané oblasti z podpůrných částí 1,2 a 5. 

1.2 Standard MPEG-7, část 3 

Třetí část standardu definuje základní struktury a deskriptory pro popis vizuálního 

obsahu, včetně statických obrazů, videa a 3D modelů. Ty pokrývají především 

následující oblasti: základní struktura, tvar, textura, barva, pohyb, poloha a rozpoznání 

obličeje. Každá kategorie se skládá z elementárních a sofistikovaných deskriptorů. 

Praktická část diplomové práce se zabývá pouze barevnými deskriptory, proto popis 

ostatních deskriptorů není rozebrán do většího detailu. Pro utvoření celkového obrazu 

pro využití standardu MPEG-7 jsou však poměrně důležité, stručně jsou tedy popsány 

níže: 

1.2.1 Nebarevné deskriptory 

Základní struktury standard zahrnuje především pro práci s daty, kterou 

standardně nedefinuje. Jedná se o vysoce komplexní nebo specifické výpočty, které 

nejsou využívány v běžné práci s grafickými objekty. 



 6 

Návrh mřížky rozděluje obraz do několika trojúhelníkových regionů, kde každý 

region může být analyzován zvlášť. Můžeme je využít pro ostatní regiony jako např. 

barevnou strukturu. 

Vícenásobné zobrazení specifikuje strukturu, jež popisuje 3D strukturu 

pozorovanou z různých úhlů. Tu lze následně analyzovat klasickými 2D deskriptory, 

jako je tvar oblasti či analýza barvy. Deskriptor de facto umožňuje integraci 2D 

deskriptorů na reálné 3D objekty reálného světa. 

2D prostorové souřadnice definují posun vzdálenosti, příp. natočení určitého 

objektu od výchozích souřadnic. Tyto se dělí na lokální (posun od začátku 

souřadnicového systému) a integrované (posun od výchozího objektu, např. prvního 

snímku videa). 

Interpolace slouží k popisu reálných hodnot křivky určitým matematickým 

modelem. To je výhodné zejména z hlediska ušetření obrazových dat, kde není potřeba 

popisovat hodnoty v každém bodě obrazu či videa, ale za určitou cenu ztráty informace 

je lze vypočítat právě na základě matematického modelu. 

 

Deskriptory textury slouží pro popis povrchu daného obrazu. Homogenita textury 

se využívá především pro porovnání dvou obrazů na základě znalosti textury. Definuje 

průměrnou a standardní odchylku a energii, jež je určena na základě frekvenčních 

koeficientů. 

Vzhled textury se snaží definovat charakteristiku textury, jak ji vnímá lidské oko, 

resp. člověk. Je založen především na charakteristikách směrovosti, hrubosti či 

pravidelnosti vzoru dané textury. Je vhodný především pro aplikace vyhledávání textur, 

u kterých jsou parametry definovány uživatelem na základě jeho subjektivního vjemu. 

Histogram hran reprezentuje prostorovou distribuci pěti typů hran v definovaných 

oblastech obrazu – horizontálních, vertikálních, diagonálních a nesměrových hran 

(křivek), jež jsou definované pěti dimenzionálním vektorem. 

 

Deskriptory tvaru představují velmi užitečné nástroje k identifikování a 

rozpoznání samotného objektu. Algoritmy pro deskriptor tvaru oblasti jsou schopny 

rozpoznat tvary i nejednolitých objektů, které obsahují přerušení hran či „díry“ 

v obraze. Jsou získány za pomoci úhlové radiální transformace. 

Obrys tvaru je získán s pomocí rozdílů barevných vektorů v obraze. Reprezentace 

tvaru obrysu v obraze je velmi úsporná, v průměru méně než 14 bajtů na obraz. 
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Obrázek 2: 2D obraz s příslušným tvarem obrysu 

1.2.2 Barevný prostor 

Deskriptor specifikuje výběr barevného prostoru, kterého budeme užívat 

v následujících barevných deskriptorech. MPEG-7 podporuje následující barevné 

prostory: RGB, YCbCr, HSV, HMMD, lineární transformační matici s RGB referencí a 

monochromatický prostor. Jako referenční je zvolen RGB model, jež  je pravděpodobně 

nejpoužívanějším barevným prostorem v digitální reprezentaci.  

Model YCbCr je využíván mimo statických obrazů i u video kodeků z rodiny 

standardu MPEG, konkrétně pak MPEG-1, MPEG-2 a MPEG-4/AVC [5]. Definuje tři 

barevné komponenty, Y pro luminaci (jas), Cb pro modrý chrominační komponent a Cr 

pro červený chrominační komponent. Přepočet z modelu RBG udávají následující 

rovnice: 

                          

                           

                          

(1. 1) 

 

Model HSV se skládá ze tří barevných složek a využívá se v deskriptoru 

škálovatelné barvy. K jejímu zobrazení užijeme kuželové (konické) reprezentace. 

Složka H (Hue) definuje barevný tón či odstín, na kuželu je vyjádřena jako úhel. Složka 

S (Saturation) představuje sytost barvy, tedy množství šedi v poměru k odstínu, a 

nabývá hodnot od 0% (šedá) do 100% (plně sytá barva). Na kuželu vyjadřuje vzdálenost 

od středu postavy. Složka V (Value) vyjadřuje hodnotu jasu, množství bílého světla a 

zobrazíme ji jako vzdálenost od vrcholu. 
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Obrázek 3: HSV model 

Matematický přepočet z modelu RGB [6] je dán následujícím algoritmem: 

Min = min( R, G, B); 

Value = max(R, G, B); 

if( Max == 0 ) then 

Saturation = 0; 

else 

Saturation = (Max-Min)/Max; 

if( Max == Min ) Hue is undefined (achromatic color); 

otherwise: 

if( Max == R && G > B ) 

Hue = 60*(G-B)/(Max-Min) 

else if( Max == R && G < B ) 

Hue = 360 + 60*(G-B)/(Max-Min) 

else if( G == Max ) 

Hue = 60*(2.0 + (B-R)/(Max-Min)) 

else 

Hue = 60*(4.0 + (R-G)/(Max-Min)) 

 

Pokud je maximální hodnota rovna minimální hodnotě, jde o achromatickou barvu 

(bílou, černou, šedou).  

 Barevný model HMMD je z výše uvedených modelů pravděpodobně nejblíže 

přirozenému vnímání barev lidským okem. Je definován pěti komponentami: Hue, Max, 

Min, Diff a Sum. Lze promítnout do tvaru dvojitého kužele, jehož vrcholy reprezentují 

bílou a černou barvu. Komponenta Hue je popsána již v modelu HSV, komponenta Max 
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značí množství přítomnosti černé barvy, Min naopak množství přítomnosti barvy bílé. 

Komponenta Diff je subjektivně popsána jako plnost barvy a Sum jako luminace (jas). 

Ačkoliv model HMMD definuje pět komponent, k jejich stanovení je nutné znát jen tři 

hodnoty. Další dvě lze snadno dopočítat z následujících rovnic: 

             

    
       

 
 

(1. 2) 

 

 

 

Obrázek 4: HMMD model 

Lineární transformační matice sama o sobě nespecifikuje nový barevný prostor, 

slouží k reprezentaci libovolného barevného prostoru s referencí na RGB model. 

Definuje tedy obecnou transformační matici ve tvaru [7]: 

(
  
  
  
)  (

         
         
         

)  (
 
 
 
) 

(1. 3) 
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Monochromatické zobrazení slouží pouze k zobrazení jasové informace. Je snadno 

získáno z modelu YcbCr, a to zachováním pouze jasové komponenty Y. 

Syntaxe reprezentovaná DDL 

<complexType name=”ColorSpaceType”> 

<complexContent> 

<extension base=”mpeg7:VisualDType”> 

<choice> 

<element name=”LinearMatrix” > 

<complexType base=”mpeg7:IntegerMatrix” 

derivedBy=”restriction”> 

<minInclusive value=”0”/> 

<maxInclusive value=”65535”/> 

<attribute name=”sizes” use=”fixed” value=”3 

3”/> 

</complexType> 

</element> 

<attribute name=”type” type=”mpeg7:colorSpaceType”/> 

</choice> 

</extension> 

</complexContent> 

</complexType> 

<simpleType name=”colorSpaceType” base=”string”> 

<enumeration value=”RGB”/> 

<enumeration value=”YCbCr”/> 

<enumeration value=”HSV”/> 

<enumeration value=”HMMD”/> 

<enumeration value=”LinearMatrix”/> 

<enumeration value=”Monochrome”/> 

</simpleType> 

1.2.3 Barevná kvantizace 

Definuje jednotnou kvantizaci barevného prostoru. Kvantizaci lze provádět 

lineárním či nelineárním převodem či dle kvantizační tabulky. V deskriptoru lze 

v elementu BinNumber definovat počet bitů pro samotný kvantizér. V případě 

lineárního rozložení bitů v rozsahu A jsou bity rovnoměrně rozloženy přes celou šířku 

rozsahu. Rozsah jednoho bitu je tak A/BinNumber. Dalším elementem deskriptoru je 

StartValue, jež definuje počáteční hodnotu barevné komponenty. Ta se může pohybovat 

v rozsahu A s rozlišením kroku A/2
12

. Pro smysluplnou aplikaci je vhodné tento 

deskriptor kombinovat s deskriptory dominantní barvy, např. pro vyjádření významu 

hodnot dominantních barev. Přehledně zobrazuje elementy tabulka 2. 
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Pole Počet bitů Význam 

BinNumber 12 Počet bitů kvantizerů 

StartValue 12 Prostorová koherence 

Tabulka 2: Elementy v deskriptoru barevné kvantizace 

Syntaxe reprezentovaná DDL 

<complexType name=”ColorQuantizationType”> 

<complexContent> 

<extension base=”mpeg7:VisualDType”> 

<sequence minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded”> 

<element name=”Component” type=”mpeg7:colorComponentType”/> 

<element name=”StartValue” type=”integer” 

minOccurs=”0” maxOccurs=”1”/> 

<element name=”BinNumber” type=”mpeg7:unsigned12”/ 

</sequence> 

</extension> 

</complexContent> 

</complexType> 

<simpleType name=”colorComponentType” base=”string”> 

<enumeration value=”R”/> 

<enumeration value=”G”/> 

<enumeration value=”B”/> 

<enumeration value=”Y”/> 

<enumeration value=”Cb”/> 

<enumeration value=”Cr”/> 

<enumeration value=”H”/> 

<enumeration value=”S”/> 

<enumeration value=”V”/> 

<enumeration value=”Hue”/> 

<enumeration value=”Min”/> 

<enumeration value=”Max”/> 

<enumeration value=”Diff”/> 

<enumeration value=”Sum”/> 

</simpleType> 

 

1.2.4 Dominantní barva(y) 

Deskriptor dominantní barvy je vhodný k reprezentaci lokálních barevných rysů, ať už 

celého obrazu či pouze dílčích regionů. Vhodný je především pro obrazy s menším 

počtem barev, jež jsou dostatečné pro charakteristiku barevné informace, např. vlajek, 

značek, atp. Je vypočteno procentuální zastoupení každé barvy v regionu či celém 

obrazu. Dominantní barva je definovaná několika elementy, jež jsou zobrazeny 

v tabulce 3. 

Element NumberofColors definuje, jaký počet barev bude deskriptor považovat za 



 12 

dominantní, a jeho maximální hodnota je 8.  

Pomocí elementu SpatialCoherency je definována prostorová koherence 

dominantní barvy. Pro vyjádření prostorové koherence je vyhrazeno pět bitů, kde 

hodnota 31 vyjadřuje plnou koherenci a 1 pak nulovou koherenci. Hodnota 0 je 

vyhrazena pro obrazový signál, z něhož koherence není vůbec počítána. Ilustraci 

různých hodnot prostorové koherence zobrazuje obrázek 5. Dalším významným 

elementem je ColorVariance, který definuje, zdali maximální odchylka od zadané barvy 

při vzájemné korelaci dvou obrazů překročila stanovenou mez. Vyšší hodnota variance 

pak značí větší možnou odchylku od původní hodnoty.  

 

Obrázek 5: Demonstrace různých prostorových koherencí 

Tabulka 3: Elementy v deskriptoru dominantní barvy 

Pro výpočet dominantní barvy standard užívá obecný Lloydův algoritmus. 

Principem algoritmu je rozdělit obrazový signál na shluky pixelů, z kterých je následně 

analyzovaná dominantní barva shluku. Ta je určena na základě vztahu [8] 

Pole Počet bitů Význam 

NumberOfColors 3 Počet dominantních barev 

SpatialCoherency 5 Prostorová koherence 

Percentage[ ] 5 Procentuální zastoupení 

dominantních barev 

ColorVariance[ ][ ] 3 Možná odchylka od 

dominantní barvy 

Values[ ][ ] 1-12 Hodnota dominantní barvy 
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∑    
∑  

  ( )     

 

(1. 4) 

 

kde Ci je shluk pixelů, ci je dominantní barva shluku, wp je váha pixelu a xp je barevný 

vektor analyzovaného pixelu. Váha pixelu je vypočítána na základě statistik lokálního 

pixelu [9].  

Velikost a tvar shluku pro první iteraci výpočtu lze určit pomocí více metod – od 

základních metod K-means, Fuzzy C-Means, Self-organizing maps [10] až po složitější 

evoluční či genetické algoritmy. Standard MPEG-7 používá pro určení shluku metodu 

K-means. Vstupem metody je množina dat X = {x1, ..., xn}, jež představují jednotlivé 

pixely a číslo k  udávající výsledný počet shluků definované v elementu 

NumberOfColors. Inicializační vektory barvy µj, j = {1, ..., k} se volí náhodně (či užitím 

vhodně zvolené heuristiky, jsou-li známy některé vlastnosti analyzovaného obrazu 

apriori).  Po inicializaci se operativně opakují dvě operace [11]: 

1. Klasifikace: Všechna data xi, i = {1, ..., n} se klasifikují do tříd (shluků) 

určených vektory µj, j = {1, ..., k} podle minima euklidovské vzdálenosti 

(klasifikace dle nejbližšího souseda). Vzor xi je přiřazen do třídy (shluku) dle 

rovnice 

         
       

‖     ‖. (1. 5) 

2. Učení: Jsou určeny nové hodnoty vektorů µj jako střední hodnoty dat xi, které 

byly klasifikovány do třídy určené příslušným vektorům µj. Nová hodnota µj je 

spočtena dle vztahu 

   
 

  
∑   

  {      }

 (1. 6) 

 

kde nj je počet vzorů xi klasifikovaných v prvním kroku do třídy určené vektorem 

µj. 

Kroky 1 a 2 se opakují, dokud alespoň jeden vektor xi není klasifikován do jiné 

třídy (shluku), než byl klasifikován v předcházejícím kroku, či dokud nebyla překročena 

maximální hranice váhového zkreslení. Ta určuje, které shluky je vhodné rozdělit, a to 

až do maximálního počtu Nmax dané elementem NumberOfColors. Maximální hranice 
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zkreslení je pro většinu aplikací experimentálně stanovena na přibilžně εD < 0,05 [11],  

pro některé případy aplikace se však může lišit.  

Váhové zkreslení je definováno vztahem 

   ∑ ( )‖ ( )    ‖
 
  ( )      (1. 7) 

Vzdálenost jednotlivých vektorů barvy je určena euklidovskou vzdáleností, již je 

dána vztahem 

‖(    ) (    )‖   . 

 

(1. 8) 

 

Prostorová koherence slouží k identifikaci shluků pixelů stejné dominantní barvy. 

Za koherenci je považováno spojení čtyř nejbližších sousedních pixelů. Následně je 

vypočítána suma takových spojení pro každou dominantní barvu. Celková prostorová 

koherence je pak lineární kombinací koherencí pro jednotlivé dominantní barvy. 

Vzájemné porovnání podobnosti dvou obrazových signálů se určuje na základě 

procentuální hodnoty pi elementu Value. Jsou-li definovány dva barevné deskriptory, 

kde F1={{ci, pi,}, i = 1, ..., N1} a F2={{bj, qj,}, j = 1, ..., N2}, pak vzdálenost mezi F1 a F2 

je dána vztahem [10] 

  (     )  ∑  
  

  

   

∑  
  

  

   

∑           

  

   

 

 

(1. 9) 

 

kde ai,j je podobnostní koeficient barevných vektorů ci a bj. 

     {
  

    

    
        

          
 

di,j je euklidovská vzdálenost mezi barevnými vektory ci a bj 

     ‖     ‖ 

Td je maximální vzdálenost dvou barev, které jsou považovány za podobné (jejíž 

výsledek se promítá do elementu ColorVariance) 

Výše popsaná metoda definovaná standardem MPEG-7 podává již na první pohled 

zkreslené výsledky díky průměrování vektorů barvy. Zkreslené výsledky nejsou nijak 

relevantní při strojovém čtení obrazu, v některých případech však nemusí odpovídat 
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subjektivnímu vjemu z obrazu (celkové zabarvení, rozložení barvy, atp.). Alternativním 

přístupem k této metodě, která je specifikem této práce, je metoda využití histogramu a 

výpočtu dominantní barvy pomocí posuvného váhovaného okna. Navržená metoda 

nevyužívá složitějších evolučních algoritmů pro určení vhodné třídy (shluku), i přesto 

poskytuje poměrně přesné výsledky. Rozložení koeficientů okna, kterými jsou hodnoty 

histogramu násobeny, je možno volit. Různé tvary váhovaného okna poskytují různý 

důraz na jednotlivá barevná rozložení a poskytují tak různé výstupy. Typicky užívanými 

rozloženími jsou normální (Gaussovo) rozložení a rovnoměrné rozložení.  

Nově definovaný volitelný element ColorDeviation je obdobou elementu 

ColorVariance, který však není využit při porovnávání dvou obrazů, ale užívá se přímo 

při výpočtu dominantní barvy. Definuje možnou barevnou odchylku při výpočtu 

dominantní barvy (element ColorVariance definuje barevnou odchylku při porovnání 

dvou obrazů) a poskytuje tak věrohodnější výsledky subjektivního vjemu obrazu. De 

facto určuje šířku váhového okna, jak je možno vidět na obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Váhové okno histogramu 
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Matematický popis výpočtu je dán následujícím algoritmem: 

window[][H]=distribution(); 

for (pos=0;pos++;pos<size){ 

 value[pos][H]=window[][H]*histogram[pos][]; 

 } 

 

kde window určuje hodnoty váhovacího posuvného okna, proměnná pom definuje posuv 

okna a histogram je vypočítaný histogram. Dvourozměrná pole jsou zvolena z důvodu 

vícesložkové definice barvy v závislosti na barevném modelu. V algoritmu výše je 

uveden výpočet pouze pro barevnou složku H modelu HSV. 

 Pro zajištění maximální možné shody algoritmizované metody a subjektivního 

vjemu lidského oka je vhodné zvolit barvený model HSV. Jednotlivé pozice daného 

rozložení mohou být také váhovány právě v závislosti na charakteristikách lidského 

oka. Při vjemu barvy je u modelu HSV nejcitlivější právě na barevnou komponentu H, 

jež definuje odstín. Méně citlivé na komponentu S, jež určuje saturaci barvy, a 

z barevného hlediska je zcela necitlivé na složku V, tedy jas (luminaci) barvy. 

 Tato práce taktéž nabízí alternativní metodu výpočtu prostorové koherence. 

Standard MPEG-7 definuje koherenci pouze pro přímo propojené pixely a jedná se tak o 

velmi nízkou vypovídací hodnotu skutečné koherence. Je-li definována váhovaná 

matice M o rozměrech S a tato je proložena jako maska na souřadnice pixelů 

s dominantní barvou, je vypovídací hodnota skutečné koherence výrazně větší. Prvky 

matice definujeme jako váhy jednotlivých pixelů se středem výchozího pixelu 

s dominantní barvou ps. Hodnoty jednotlivých vah budou přímo úměrné euklidovské 

vzdálenosti od středového pixelu ps, jenž má maticové souřadnice i=0, j=0. Váhy 

jednotlivých prvků w maskující matice na pozicích i,j od středového pixelu lze 

vypočítat ze vztahu: 

 | | | |  
 

√     
 (1. 10) 

Příklad matice M o velikosti S=5 je pak uveden níže: 
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Velikost matice M lze definovat a pro různé velikosti bude podávat různé výsledky. 

V případě výpočtu dominantní barvy lze definovat velikost okna a rozložení okna a 

v obou případech pak nastavit vhodné váhování barevných složek.  

Syntaxe reprezentovaná DDL 

<complexType name=”DominantColorType”> 

<complexContent> 

<extension base=”mpeg7:VisualDType”> 

<element name=”ColorSpace” type=”mpeg7:ColorSpaceType”/> 

<element name=”ColorQuantization” 

type=”mpeg7:ColorQuantizationType”/> 

<element name=”SpatialCoherency” type=”mpeg7:unsigned5”/> 

<element name=”Values” minOccurs=”unbounded”> 

<complexType> 

<element name=”Percentage” type=”mpeg7:unsigned5”/> 

<element name=”ColorValueIndex”> 

<simpleType base=”mpeg7:unsigned12” derivedBy=”list”> 

<length value=”3”/> 

</simpleType> 

</element> 

<element name=”ColorVariance” minOccurs=”0” maxOccurs=”1”> 

<simpleType base=”mpeg7:unsigned1” derivedBy=”list”> 

<length value=”3”/> 

</simpleType> 

</element> 

</complexType> 

</element> 

<attribute name=”size” type=”mpeg7:domColorsSizeType”/> 

</extension> 

</complexContent> 

</complexType> 

<simpleType name=”domColorSizeType” base=”positiveInteger”>  

<minInclusive value=”1”/> 

<maxInclusive value=”8”/> 

</simpleType> 
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1.2.5 Škálovatelná barva 

Deskriptor škálovatelné barvy je barevný histogram v barevném prostoru HSV 

kódovaný pomocí tzv. Haarovy transformace. Jeho binární reprezentace je škálovatelná 

pomocí atributu numberOfCoefficients v rozsahu 16,32,64,128 a 256 koeficientů pro 

zajištění zpětné kompatibility s histogramy s vyšším či nižším rozlišením. Při 256-

bitovém rozlišení jsou pro jednotlivé komponenty HSV modelu vyhrazeny jiné rozsahy 

– 16 úrovní pro komponentu H, 4 úrovně pro komponentu S a 4 úrovně pro komponentu 

V. Hodnoty pro nižší rozlišení udává tabulka 4. 

Bitové rozlišení 
Počet sloupců 

komponenty H 

Počet sloupců 

komponenty S 

Počet sloupců 

komponenty V 

16 4 2 2 

32 8 2 2 

64 8 2 4 

128 8 4 4 

256 16 4 4 

Tabulka 4: Barevné rozsahy komponent HSV v závislosti na bitovém rozlišení histogramu 

Jednotlivé sloupce základního histogramu v modelu HSV jsou nelineárně 

mapované do 11-bitové reprezentace. Pro zajištění efektivního kódování jsou 11-bitové 

hodnoty nejprve namapovány na nelineární 4-bitovou reprezentaci s větším rozlišením 

v malých hodnotách, kde existuje statisticky vyšší pravděpodobnost výskytu [11]. 4-

bitová reprezentace histogramu o 256 sloupcích znamená datovou náročnost 1024 bitů 

na jeden histogram. Pro většinu aplikací pro MPEG-7 je toto číslo poměrně vysoké, pro 

úsporu datové náročnosti je tak užito Haarovy transformace. 

Haarova trasnformace se skládá z jednoduchých operací pro součet a rozdíl, jedná 

se tak o primitivní dolní a horní propust. Přesná funkce Haarovy transformace je vidět 

v blokovém diagramu na obrázku 7. 
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Obrázek 7: Diagram Haarovy transforamce 

Koeficienty horní propusti (rozdílu) jsou nositelem informace s vyšší rozlišovací 

schopnosti histogramu, koeficienty dolní propusti (sumy) nesou informaci o nižší 

rozlišovací schopnosti. Většina obrazů obsahuje v obrazu „nečistoty,“ které způsobují 

větší kolísání barev – z velké části se jedná o rozdílné hodnoty luminace a stínů. 

Z tohoto důvodu je možné koeficienty horní propusti kódovat s menším rozlišením (do 

méně hodnot), koeficienty dolní propusti pak s větším rozlišením (více hodnot). 

Blokový diagram na obrázku Obrázek 8: Úplné blokové schéma generátoru 

škálovatelné barvy zobrazuje škálování histogramu pomocí Haarovy transformace. 

 

Obrázek 8: Úplné blokové schéma generátoru škálovatelné barvy 

Deskriptor škálovatelné barvy definuje čtyři elementy, jež jsou uvedeny v tabulce 

5. NumberofCoeffcients definuje binární rozsah histogramu, tedy kolika sloupci je 

histogram tvořen. NumberofBitplanesDiscarded je element, jenž určuje počet 

zahozených bitů neboli offset. Element je podpůrným nástrojem k dalšímu škálování při 

nízkém snížení přesnosti. Při nejvyšším 8-bitovém rozlišení (deskriptor standardně 

používá 4-bitové rozlišení) nemusí histogram využít všech 8-bitů, proto je bity možné 

dále škálovat s různým ofsetem. Například je –li dán histogram, jenž pro kódování 

∑ 
Hodnota 

sloupce 1 

Hodnota 

sloupce 2 
∑ ∑ 

- 

+ 

+ 

+ 

Koeficient dolní 

propusti (suma) 

Koeficient horní  

propusti (rozdíl) 



 20 

využívá postupně 8, 3, 4 a 7 bitů, je možné nastavit offset na 3. Touto operací jsou 

zahozeny tři LSB bity a hodnoty histogramu tak budou 5, 0, 1 a 4. Nedošlo k žádnému 

zkreslení histogramu, vypovídací hodnota zůstává stejná, offset ale ušetřil N*3 bitů, kde 

N je počet sloupců histogramu. Koeficienty Haarovy transformace mohou nabývat 

kladných i záporných hodnot. CoefficientSign udává znaménko takové hodnoty a 

histogram může být reprezentován pouze hodnotami tohoto elementu při zachování 

snížené vypovídací schopnosti. Element BitPlane pak udává samotné hodnoty 

koeficientů, které jsou dány Haarovou transformací. 

Při porovnávání jednotlivých obrazů je užito normované L1 metody (sumy 

absolutních rozdílů), již je možné využít právě v prostoru Haarovy transformace. 

Nejsou-li dány žádné hodnoty pole BitPlane, pro porovnání obrazů se používá pouze 

elementu CoefficientSign. Pro toto porovnání není třeba počítat hammingovou 

vzdálenost jednotlivých koeficientů a dále se tak snižuje výpočetní náročnost operace. 

Tabulka 5: Elementy v deskriptoru škálovatelné barvy 

 

Syntaxe reprezentovaná DDL 

<complexType name="ScalableColorType"> 

 <complexContent> 

  <extension base="mpeg7:VisualDType"> 

   <sequence> 

<element name="Coeff" type="mpeg7:integerVector"/> 

   </sequence> 

   <attribute name="numOfCoeff" use="required"> 

    <simpleType> 

<restriction base="integer"> 

      <enumeration value="16"/> 

      <enumeration value="32"/> 

      <enumeration value="64"/> 

      <enumeration value="128"/> 

Pole Počet bitů Význam 

NumberofCoeffcients 3 
Rozsah binární 

reprezentace histogramu 

(16,32,64,128,256) 

NumberofBitplanesDiscarded 3  

CoefficientSign[ ] Počet koeficientů Rozlišení plusového či 

minusového bitu 

BitPlane[ ][ ] Počet koeficientů Sloupcové hodnoty 

histogramu 
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      <enumeration value="256"/> 

     </restriction> 

    </simpleType> 

   </attribute> 

<attribute name="numOfBitplanesDiscarded" use="required"> 

    <simpleType> 

     <restriction base="integer"> 

      <enumeration value="0"/> 

      <enumeration value="1"/> 

      <enumeration value="2"/> 

      <enumeration value="3"/> 

      <enumeration value="4"/> 

      <enumeration value="6"/> 

      <enumeration value="8"/> 

     </restriction> 

    </simpleType> 

   </attribute> 

</extension> 

</complexContent> 

</complexType> 

1.2.6 Barevný návrh 

Deskriptor specifikuje prostorovou distribuci barvy pro velmi rychlé vyhledávání, a 

to nejen podobných obrazů, ale i porovnání ručních náčrtů či skic, což s užitím jiných 

deskriptorů dosáhnout nelze. Může být aplikován jak na celý obraz, tak na jeho části 

včetně různě tvarovaných propojených či nepropojených oblastí. 

Velkou výhodou tohoto deskriptoru je nezávislost na rozlišení, formátu či bitové 

hloubce obrazu. Taktéž požadavky na softwarové či hardwarové zdroje pro výpočet 

deskriptoru jsou velmi malé, čehož se využívá hlavně u koncových mobilních aplikací. 

Pro podobné srovnání lze užít např. deskriptoru dominantní barvy. Tento deskriptor je 

poměrně komplexní a náročný na výpočet. Reprezentace barevného návrhu je ve 

frekvenční doméně, uživatel tak může snadno nastavit citlivost vnímání zrakové 

soustavy pro výpočet podobnosti. 

Hodnoty deskriptoru jsou získány za pomoci diskrétní kosinové transformace (dále 

jen DCT) v barevném prostoru YcbCr. Blokové schéma výpočtu je naznačeno na 

obrázku 9. Skládá se ze čtyř částí – rozdělení obrazů do bloků, detekce reprezentativní 

barvy, DCT transformace a získání koeficientu metodou „cik-cak“ a jejich nelineární 

kvantizace. Rozdělení do 64 bloků zajistí nezávislost na rozlišení analyzovaného 

obrazu. Pro detekci reprezentativní barvy je možné užít jakékoliv metody, standard 

doporučuje užít průměrování pixelových barev jako nejrychlejší metodu, která má pro 

výpočet dostatečně vypovídací hodnotu. Každá ze tří barevných komponent každého 
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bloku je transformována pomocí DCT transformace, čímž je získáno 64 frekvenčních 

koeficientů. Následně jsou koeficienty vyčteny metodou „cik-cak“ a kvantovány na 64 

úrovní. Podobně je možné kvantovat barevné komponenty – doporučeno je užití 12 

koeficientů, 6 pro jasovou složku a 3 pro chrominanční složky. 

 

Obrázek 9: Blokové schéma výpočtu deskriptoru barevného návrhu 

Elementy deskriptoru jsou uvedeny v tabulce 6. Element CoefficientPattern nabývá 

tří hodnot: 1 reprezentuje šest DCT koeficientů pro jasovou složku a tři pro 

chrominanční složky. 2 reprezentuje šest DCT koeficientů pro jasovou  složku a šest  

pro chrominanční složky. Třetí hodnota se řídí hodnotami definovanými v 

NumberofYCoeff a NumberofCCoeff. Možné hodnoty koeficientů jsou 3, 6, 10, 15, 21, 

28 a 64. Samotné hodnoty koeficientů jsou pak uloženy v elementech Ycoeff, CbCoeff a 

CrCoeff. 

  

 

Vstupní 

obrazová data 
Rozdělení 

Volba 

reprezentativní 

barvy 

Koeficienty 

Cic-cak sken a 

vážení 
Binárny 

operátory 

64 (8x8) bloků 

DCT 
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Tabulka 6: Elementy v deskriptoru barevného návrhu 

Syntaxe reprezentovaná DDL 

<complexType name=”ColorLayoutType”> 

<complexContent> 

<extension base=”VisualDType”> 

<element name=”YCoeff”> 

<complexType> 

<element name=”YDCCoeff” type=”mpeg7:unsigned6”/> 

<element name=”YACCoeff”> 

<simpleType base=”mpeg7:unsigned5” derivedBy=list”/> 

<maxLength value=”63”/> 

</simpleType> 

</element> 

</complexType> 

</element> 

<element> 

<complexType> 

<element name=”CbDCCoeff” type=”mpeg7:unsigned6”/> 

<element name=”CbACCoeff”> 

<simpleType base=”mpeg7:unsigned5” derivedBy=”list”> 

<maxLength value=”63”/> 

</simpleType> 

</element> 

</complexType> 

</element> 

<element> 

<complexType> 

<element name=”CrDCCoeff” type=”mpeg7:unsigned6”/> 

<element name=”CrACCoeff”> 

<simpleType base=”mpeg7:unsigned5” derivedBy=”list”> 

<maxLength value=”63”/> 

</simpleType> 

</element> 

</complexType> 

</element> 

<attribute name=”numOfYCoeff” type=”mpeg7:numberOfCoeffType” 

Pole Počet bitů Význam 

CoefficientPattern 1-2 Počet DCT koeficientů 

NumberofYCoeff 3 
Počet DCT koeficientů pro 

jasovou složku 

NumberofCCoeff 3 
Počet DCT koeficientů pro 

chrominanční složky 

YCoeff[ ] 5-6 
DCT koeficient pro 

jasovou složku 

CbCoeff[] 5-6 
DCT koeficient pro 

chrominanční složku 

CrCoeff[ ] 5-6 
DCT koeficient pro 

chrominanční složku 
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use=”default” value=”6”/> 

<attribute name=”numOfCCoeff” type=”mpeg7:numberOfCoeffType” 

use=”default” value=”3”/> 

</extension> 

</complexContent> 

</complexType> 

<simpleType name=”numberOfCoeffType” base=”mpeg7:positiveInteger”> 

<enumeration value=”1”/> 

<enumeration value=”3”/> 

<enumeration value=”6”/> 

<enumeration value=”10”/> 

<enumeration value=”15”/> 

<enumeration value=”21”/> 

<enumeration value=”28”/> 

<enumeration value=”64”/> 

</simpleType> 

1.2.7 Struktura barvy 

Deskriptor barevné struktury zachycuje jak barevný obsah (podobný barevnému 

histogramu), tak strukturu barevného obsahu. Hlavní úlohou tohoto deskriptoru je podat 

další informace o podobnosti obrazů, kterou z barevného histogramu není možné 

odvodit. Na rozdíl od klasického histogramu může tento deskriptor rozlišovat mezi 

dvěma obrazy, ve kterých je dílčí barva obsažena v identických objemech, ale rozložení 

barvy v obraze je odlišné, příklad je možné vidět na obrázku 10. Barevné hodnoty jsou 

reprezentované dvoukuželovým HMMD barevným prostorem, který je škálován 

nelinárně do 32, 64, 128 nebo 256 binů. 

 

Obrázek 10: Rozložení barvy 

Pro získání struktury barvy je užito 256-bitového histogramu získaného 

z deskriptoru škálovatelné barvy. Výpočet probíhá ve třech krocích: 

1. Je získán 256 bitový histogram za použití HMMD barevného modelu 

s nejvyšším možným rozlišením. Pokud obrazový signál není kódován 
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v HMMD modelu, je třeba jej konvertovat na hodnoty uvedené výše. 

2. Pokud je rozlišení histogramu či počet sloupců nižší než odpovídá 256-

bitovému histogramu, zbylé bity jsou sjednoceny s nejbližší hodnotou. 

3. Jsou získány hodnoty struktury barvy, jež jsou nelineárně kvantovány 

v závislosti na statistických hodnotách obrazu. 

Deskriptor využívá barevného prostoru HMMD, pro který jsou definované čtyři 

kvantizační úrovně: 256, 128, 64 a 32 bitů. Tabulka 7 ukazuje, jak se jednotlivé 

barevné komponenty dělí o paměťový prostor. HMMD nejdříve rozdělí barevný 

prostor do pěti podprostorů, a to na základě znalosti komponenty Diff. Ta dělí prostor 

dle intervalu: [0,6], [6,20], [20,60], [60,100] a [110, 225]. 

Komponenta Podporostor 

Počet kvantizačních úrovní pro různý počet sloupců 

histogramu 

256 128 64 32 

Hue 

0 1 1 1 1 

1 4 4 
4 4 

2 16 8 

3 
16 8 8 4 

4 

Sum 

0 32 16 8 8 

1 8 
4 4 4 

2 4 

3 
4 4 

2 
1 

4 1 

Tabulka 7: Kvantizace úrovní HMMD modelu 

Metoda extrakce spočívá v posuvném okně o rozměrech 8x8 pixelů, jež postupně 

prochází obrazem a analyzuje barvu C{0-M}. Při každém překryvu inkrementuje 

hodnotu barvy Cm, jak je vidět na obrázku 11. 
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Obrázek 11: Posuvné okno a inkrementace barev Cm 

Počet posunů okna je vždy 64, při větších obrazech se pouze zvětšuje rozestup 

bodů okna, jež zobrazuje obrázek 12. Prostorové zvětšení okna v závislosti na velikosti 

obrazu [12] je dáno vztahem 

     {       (        (            )   )} 

           
(1. 11) 

kde height je výška obrazu, width je šířka obrazu, E×E je velikost okna a K je faktor 

podvzorkování. Jak ukazuje obrázek 12, pro obrazy s menším rozlišením než 320 x 240 

pixelů má okno velikost vždy 8x8, pro obraz 640 x 480 (p=1, K=2, E=16) je velikost 

okna 16x16 a faktor podvzorkování 2x2. 
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Obrázek 12: Struktura okna obrazů různých rozlišení 

Elementy deskriptoru vyjadřuje tabulka 8. Element ColorQuant definuje počet 

kvantizačních úrovní HMMD barevného modelu dle následujícího přehledu: 

000 – zakázaná hodnota, 001 – 32 úrovní, 010 – 64 úrovní, 011 – 128 úrovní, 100 – 

256 úrovní, 101-111 – rezervované hodnoty. 

Pole Počet bitů Význam 

ColorQuant 3 Počet kvantizačních úrovní 

Value[] 8 Hodnoty struktury barvy 

Tabulka 8: Elementy deskriptoru struktury barvy 

Syntaxe reprezentovaná DDL 

<complexType name=”ColorStructureType”> 

<complexContent> 

<extension base=”mpeg7:VisualDType”> 

<sequence minOccurs=”1” maxOccurs=”1”> 

<element name=”Values” minOccurs=”1” maxOccurs=”1”> 

<simpleType> 

<list itemType=”mpeg7:unsigned8”> 

<minLength value=”32”/> 

<maxLength value=”256”/> 

</list> 

</simpleType> 

</element> 
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</sequence> 

<attribute name=”colorQuant” type=”mpeg7:unsigned3” 

use=”required”/> 

</extension> 

</complexContent> 

</complexType> 

1.2.8 Barva GoF/GoP 

Poslední deskriptor pro skupinu snímků (GoF/GoP) definuje strukturu potřebnou 

pro porovnávání barevných vlastností u kolekcí obrázků nebo video sekvencí. Protože 

se tato práce nezabývá pohyblivými obrazy, je zde uvedena pouze pro kompletní výčet 

barevných deskriptorů bez DDL syntaxe. 

 

2 XML DATABÁZE 

2.1 Popis a rozdělení 

Pro ukládání výsledků jednotlivých parametrů obrázků je nutné využít 

záznamového média, v němž bude jednotlivé obrazy snadné prohledávat a indexovat. 

Jedním z přístupů je uložení v souborovém systému v podobě samotných xml souborů. 

Výhody tohoto přístupu spočívají v poměrně malé softwarové náročnosti, extrakce 

potřebných dat ze souborů jsou schopny i jednodušší aplikace. Práce s ním je však 

v kontextu dnešní doby poměrně těžkopádná, využívá více paměťového prostoru, 

neumožňuje snadné indexování a při každém zpracování je potřeba xml dokument 

opakovaně číst. Dalším z přístupů je databázové řešení, jež výše zmíněné nevýhody 

odstraňuje.  

Protože standard MPEG-7 je definovaný XML jazykem, který ze svého principu 

je jazykem stromovým, nelze z jeho definice využít klasického přístupu k relačním 

databázím. Proto se XML databáze dělí na dva základní typy: relační databáze 

zpřístupňující XML a nativní XML databáze. 

Relační databáze zpřístupňující XML je de facto klasická relačních databází jako 

např. mySQL, postgreSQL, Oracle, DB2 atp. Protože XML jazyk je jazkym 

stromovým, po uložení dat je potřeba použít nějaké z mapovacích technik. Tabulkové 

mapování je jednoduché mapování převádějící XML dokument na jednu nebo několik 
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tabulek v relační databázi [13]. Nestrukturovaný přístup ukládá celý XML soubor dat do 

jedné řádky tabulky a nejčastěji využívá datového typu CLOB (Character large object). 

Dalším přístupem je rozkládání XML dokumentu (tzv. schredding), při kterém jsou 

XML data dekomponována do řádků či sloupců více tabulek. Vývojáři databází se snaží 

o co nejpřesnější strukturovaný (nativní) přístup, který umožňuje jejich kombinaci 

s relačními daty. Tento však stále nedosahuje úrovně, kdy je výrobcem garantováno, že 

100% dat z původního dokumentu bude na výstupu namapováno zcela korektně. [16] 

Pokud není třeba kombinovat XML data s daty uloženými v relační databázi, je pro 

vývojáře vhodnější a jednodušší využít nativních XML databází. 

2.2 Nativní XML databáze 

Pod pojmem nativní XML databáze (zkracované někdy jako NXD) se rozumí 

databázový systém, který: 

 Zachovává logický model XML dokumentu a umožňuje ukládat a číst 

dokumenty odpovídající tomuto modelu. 

 Základní jednotkou je pro ni XML dokument, podobně jako v relačních 

databázích je základní jednotkou řádek v tabulce. 

 Nemusí zachovávat konkrétní model fyzického uložení dat. Ten může být 

postaven na klasické relační databázi či může používat proprietární formu 

ukládání. 

Druhů jednotlivých databází je více a srovnání podpory jednotlivých technologií 

poskytuje tabulka 9.  
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Tabulka 9: Srovnání nativních XML databází 

2.2.1  Jazyk XQuery 

Xquery je dotazovací a funkcionální programovací jazyk sloužící k získání 

strukturovaných či nestrukturovaných dat obvykle ve formě XML s možností ostatních 

formátů (čistý text, JSON, binární data, atp.). Jeho poslední verze XQuery 3.0 je 

v současnosti vyvíjena pracovní skupinou W3C (World Wibe Web Consortium). 

Obsahuje sadu výrazů XPath a využívá její syntaxe k získání specifických částí XML 

dokumentu, stejně jako obsahuje syntaxe k tvorbě nových XML dokumentů. Je založen 

na datovém modelu XQuery and XPath Data Model (XDM), který využívá stromové 

struktury ukládání a obsahuje sedm druhů uzlů: uzly dokumentu, elementy, atributy, 

textové uzly, komentáře, zpracované instrukce a jmenné prostory.  

2.2.2 Aplikační rozhraní XQJ 

Aplikační rozhraní XQJ (XQuery API for Java) umožňuje programátorům 

v jazyce Java volat a vykonávat příkazy jazyka XQuery nad konkrétní XML databází. 

Pro přístup k databázi využívá modelu klient-server. Pro přístup k příkazům a datům 

pomocí XQuery využívá následující třídy [15]: 

XQExpression – výraz, který může být kdykoliv odeslán do XQuery procesoru 

XQPreparedExpression – výraz, jenž je předdefinován v paměti a může být volán 

vícekrát pro dosáhnutí větší efektivity. 

Název Licence Nativní jazyk XQuery 3.0 XQuery 3.0 

BaseX BSD licence Java Ano Ano 

eXist LGPL licence Java Částečně Proprietární 

MarkLogic 

Server 
Komerční C++ Částečně Proprietární 

Sedna Apache licence C++ Ne Ano 

Název 
XQuerry 

Fulltext 

ExPath 

rozšíření 

EXQuery 

rozšíření 
XSLT 2.0 

BaseX Ano Ano Ano Ano 

eXist Proprietární Ano Ano Ano 

MarkLogic 

Server 
Proprietární Ne Ne Ano 

Sedna Ano Ne Ne Ne 
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XQResultSequence – rozhraní poskytující přístup k sekvencím XDM 

Funkce jazyka je nejlépe pochopitelná z následujícího příkladu: 

// vytvoření nového spojení s XML databází 

XQConnection conn = vendorDataSource.getConnection("myUser", 

"myPassword"); 

  

XQExpression expr = conn.createExpression(); // vytvoření 

příkazového objektu 

  

XQResultSequence result = expr.executeQuery( 

  "for $n in fn:collection('catalog')//item " + 

  "return fn:data($n/name)"); // volání XQuery příkazu 

  

// zpracování sekvence z výsledku 

while (result.next()) { 

  // vytištění aktuální sekvence do konzole 

  System.out.println("Product name: " + 

result.getItemAsString(null)); 

} 

  

// odstranění všech zdrojů spjatých se spojením conn 

conn.close(); 

3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část práce se zaměřuje na tvorbu aplikace pracující s testovacími obrazovými 

daty. Aplikace poskytuje několik tříd pro tvorbu deskriptorů, a to konkrétně dominantní 

barvy, škálovatelné barvy a barevnho prostoru. U dominantní barvy navrhuje 

alternativní metodu výpočtu a porovnává získané výsledky na základě různě zvolneých 

parametrů. Získané deskriptory převede do XML jazyka a následně uloží jako soubory.   

V následující části je popsáno, které vývojové nástroje jsou použity pro aplikaci a 

implementace samotné aplikace. 

3.1 Java 

Pro programování samotné aplikace bylo použito programovacího jazyka Java. Jazyk 

Java vyvinula společnost Sun Microsystems a představila jej v roce 1995. Částečně 

vychází z jazyka C a C++, používá však jednodušší objektový model a větší úroveň 

abstrakce pro nízkoúrovňový přístup, jako je např. správa paměti. Mezi hlavní vlastnosti 

jazyka Java patří: 

 objektově orientovaný – program je jedna či více tříd (předpisů pro tvorbu objektů), 
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které reprezentují samotné objekty (instance třídy) s určitými vlastnostmi (např. 

proměnnými) a možnostmi, v Javě zvaných jako metody. Objekty můžou mezi 

sebou metody dědit, čímž šetří čas i množství kódu.  

 robustnost – samotný jazyk programátorovi neumožňuje některé konstrukce, které 

jsou častou příčinou chyb. Jedná se např. o správu paměti, příkaz goto a ukazatele. 

O správu paměti se v Javě stará automaticky tzv. garbage collector, vyhledává 

nepoužívané části paměti a vyprazdňuje je. Java kompilátory navíc odhalují mnoho 

chyb, které by se v jiných jazycích projevily až v samotném běhu programu. 

 přenositelnost – Java aplikace jsou překládané do tzv. byte kódu, který je možný 

spustit ve virtuálním prostředí zvaném Java Virtual Machine (JVM). Jazyk je tak 

nezávislý na architektuře počítače či operačním systému. 

3.2 Eclipse IDE 

Eclipse IDE je vývojové prostředí určené pro programování v jazyce Java, při využití 

přídavných balíků pak i v jiných jazycích jako např. C/C++ či PHP. IDE slouží 

programátorovi k psaní, kompilaci a lazení (debugování) programů. Na rozdíl od 

konkurenčních IDE Eclipse obsahuje pouze základní prostředky pro vývoj jako 

kompilátor, debugger atp., ale neobsahuje už nástroje pro vizuální návrhy grafických 

uživatelských rozhraní (Graphic User Interface, GUI) nebo aplikační server. 

3.3 JavaFX Scene Builder 

JavaFX Scene Builder je vizuální modelovací pagin, pomocí kterého lze snadno 

vytvořit GUI pro aplikace psané v jazyku Java. Oproti jiným pluginům (např. SWT či 

swing) nabízí více funkcí a umožňuje snadnější a rychlejší práci při tvorbě 

uživatelského rozhraní. Mezi jeho klíčové vlastnosti patří [18]: 

 Drag-and-drop WYSWIG rozhraní  

 Snadná implementace do kteréhokoliv Java IDE 

 Automatické generování FXML kódu při modifikaci GUI 

 Přímá editace a funkce náhledu 

 Podpora CSS 

 Nezávislost na platformě či OS 
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Obrázek 13: JavaFX Scene Builder 

3.4 Třídy  

3.4.1 Třída Main 

Základní třída sloužící pro spuštění programu. Při volání metody start se program 

spustí a s pomocí metody FXMLLoader vytvoří instanci GUI rozhraní definované 

v souboru GUI.fxml. 

3.4.2 Třída GUI 

Třída GUI obstarává všechny metody, které souvisí s akcemi vykonanými v GUI, 

jež jsou definovány v GUI.fxml. GUI.fxml využívá xml jazyka pro rozložení prvků 

v samotné aplikaci. Typ prvku je definován vždy na začátku xml tagu, následuje 

umíštění a další volitelné prvky. Názvy jednotlivých událostí, které převezme třída GUI 

jsou definovány v elementu onAction. Na základě této události třída GUI volá další 

metody z ostatních tříd, tvoří instance tříd atp. Ukázka syntaxe značkovacího jazyka 

fxml pro rozložení jednotlivých prvků v GUI je zobrazena níže:  

<Button layoutX="118.0" layoutY="442.0" 

mnemonicParsing="false" onAction="#openFile" text="Open File" /> 
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<Button layoutX="316.0" layoutY="442.0" 

mnemonicParsing="false" onAction="#rgbHistogram" text="RGB 

Histogram" /> 

<ImageView fitHeight="363.2" fitWidth="454.0" layoutX="61.0" 

layoutY="61.0" pickOnBounds="true" preserveRatio="true"> 

   <image> 

<Image 

url="@../../../Picturesy/MountainsAndForest.jpg" /> 

   </image> 

  </ImageView> 

 

Ve třídě GUI je vytvořena instance třídy Loader a XMLSaver, což jsou obsluhující třídy 

pro načtení obrazu a uložení popisových dat. 

3.4.3 Třída Loader 

Je obslužná třída programu pro načtení a práci s obrazovými daty. Je načtena cesta 

k souboru path, vybraný obraz je uložen do datového typu BufferedImage.  

3.4.4 Třída XMLSaver 

Hlavním úkolem třídy XMLSaver je volání jednotlivých výpočtů nad obrazem a 

předávání dat třídě XMLSyntax. Po přípravě textových dat je zodovědná za ukládání do 

dat do xml souborů.  

3.4.5 Třída XMLSyntax 

Třída XMLSyntax převádí jednotlivé proměnné, elementy a parmaetry do xml 

podoby definované standardem XML.  

3.4.6 Třída Vector 

Třída Vector definuje obecný vektor, se kterým může aplikace pracovat. Nejčastěji 

je využita pro práci s trojrozměrným pixelem, instance této třídy však může nabývat 

více rozměrů, např. při užití barevného modelu HMMD. Dále definuje metody pro práci 

s piexelem – euklidovskou vzdálednost dvou barev, generátor náhodných hodnot, 

konverzi mezi jednotlivými barevnými prostory, sčítání, kopírování, dělení dvou 

vektorů atp. 

3.4.7 Třída VectorSet 

Třída VectorSet je pomocnou třídou pro třídu Vector a obsahuje pole vektorů. Je 

užita pro práci s více vektory, jež mají vzájemou souvislost. 
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3.4.8 Třída Cluster 

Třída Cluster slouží jako pomocná třída při počítání dominantní barvy. Jednotlivé 

pixely jsou na základě vzdálenosti od inicializačních vektorů přiřazeny do daného 

Cluster, třída tak obsahuje množinu těchto pixelů a metodů průměrování pro výpočet 

dominantní barvy. 

3.4.9 Třída Histogram 

Třída Histogram je svou strukturou podobná třídě Vector. Pro přehlednost je však 

vytvořena tato třída, jež obsahuje metody potřebné pro práci s histogramem. 

3.4.10 Třída HistogramSet 

Třída HistogramSet obsahuje pole histogramů. Každý obraz se skládá zpravidla ze 

tří histogramů jednotlivých chrominančních komponent. Třída HistogramSet tak 

obsahuje všechny histogramy nutné pro popis obrazu. 

3.4.11 Třída ScalableColor 

Třída ScalableColor definuje metody pro výpočet Škálovatelné barvy. První 

metoda getHistogram má za úkol vyčíst a normalizovat jednotlivé složky histogramu, a 

to pro barevné prostory RGB i HSV. Pro HSV prostor jsou jednotlivé sloupce (úseky 

barevného spektra) histogramu přepočítány na standardní výstup šestnácti sloupců pro 

složku H a čtyřech sloupců pro složky V a S. Dále jsou jednotlivé úrovně kvantizovány 

do 4-bitů. Metoda HaarTransform slouží pro samotné škálování barvy na 16 až 256 

bitů. 

3.4.12 Třída DominantColor 

Třída Dominant Color obsahuje metodu pro výpočet dominantní barvy a to pomocí 

dvou algoritmů. Algoritmus shlukování pixelů (clustering) je definován standardem 

MPEG-7, alternativní algoritmus pak využívá posuvného okna nad histogramem. 

3.5 Aplikace 

Samotnou aplikaci můžeme vidět na obrázku 14. 
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Obrázek 14: Aplikace Mpeg-7 Descriptors 

Po kliknutí na Open File načte obraz do paměti a jeho cestu uloží do XML. V poli 

Scalable Color je možné vypočítat jednotlivé škálovatelné barvy pro rozlišení 16 až 32 

bitů, jednotlivé XML syntaxe se ukládají v paměti programu. V poli Dominant Color 

lze vypočíst jednotlivé dominantní barvy a to oběma navrženými algoritmy. Jednotlivé 

parametry, jako je šířka váhovacího okna, rozložení váhovacího okna či min. odstup 

dominantních barev jsou v GUI dané a nelze je upravovat. Tyto lze upravovat v kódu 

samotné aplikace, jež je součástí této práce. Tlačítko Save to XML pak uloží získaná 

data v standardizovaném XML formátu do souboru. 

3.6 Srovnání algoritmů dominantní barvy 

Algoritmus definovaný standardem MPEG-7 využívá metody tzv. shlukování 

pixelů, které jsou na základě znalosti euklidovské vzdálenosti přiřazený do příslušného 

shluku. Po přiřazení pixelu do příslušného shluku je hodnota komponent zprůměrována 

a další porovnání euklidovské vzdálenosti se provádí již nad novou – průměrnou – 

hodnotou shluku. Inicializační vektory mohou být generovány náhodně, do algoritmu je 

tak zavedena jistá stochacita a dominantní barvy jsou tak přímo zavislé od hodnot 

incializičních vektorů, které se s každou iterací výpočtu mění. 



 37 

Alternativní algoritmus využívá metodu posuvného okna nad histogramem a 

nevýhody způsobené stochacitou odstraňuje. Váhovací okno postupně prochází všechny 

histogramy chrominančních komponent a z každé pozice ukládá její skalární součin, jež 

se počítá nad jednotlivými sloupci histogramu a okna (nikoliv vektorů barvy). Metoda 

tak podává skutečnou dominantní barvu, jež v histogramu má nejvyšší hodnotu. 

Dominantní barva vyčtená na základě jedné z 256 hodnot je náchylná ke zkreslení na 

základě lokálních maxim v okolí nízkého výskytu barev. Takto vyčtená hodnota je 

značně zkreslující, proto je vhodné zvolit šířku okna větší než 1. Volba vhodné šířky 

okna, již v třídě určuje proměnná WindowSize, závisí na vlastnostech jednotlivých 

obrazů. Na základě statistického měření na přibližně deseti vzorcích byl vyhodnocen 

nejvhodnější interval šířky v rozsahu 16 a 32 mezi sloupci histogramu. 

Šířka okna omezuje zkreslení lokálních maxim, v histogramu se však často 

objevují širší - sektorová maxima. Další zvětšování šířky okna by způsobilo překryvy 

při počítání více dominantních barev, proto algoritmus zavádí min. odstup 

dominantních barev definovaných proměnnou delta. Ta zajišťuje min. odstup jedné 

dominantní barvy od další a je schopna tak zahrnout více sektorových maxim. Vhodně 

zvolená hodnota delta se pro jednotlivé obrazy může značně odlišovat na základě tvaru 

jednotlivých histogramů. Na základě statistiky výpočtu pro čtyři dominatní barvy byla 

stavenona hodnotu čtyři. 

 

Obrázek 15: Lokální a sektorová maxima histogramu 

 



 38 

Experimentální ověření probíhalo na základě deseti různých obrazů a nastavení 

různých parametrů výpočtu dominantních barev. Pro přehlednost výsledků experimentu 

jsou v tabulce 10 uvedeny pouze hodnoty komponenty H v HSV barevném modelu a 

statistiky pro jeden obraz a zvoleny čtyři dominantní barvy. Z ní můžeme pozorovat, že 

rozložení koeficientů okna čí šířka okna nemá na výsledky zásadní vliv. Histogramy 

klasických obrazů, na kterých byl experiment prováděn, mají obvykle malé derivace 

svých funkcí, proto se neprojevily zásadní rozdíly mezi jednotlivými sířky okna. 

Sektorová maxima však jsou v histogramech poměrně běžné, proto změny min. odstupu 

mají vliv poměrně značný. 

Dominantní 

barvy(složka Hue) 
Šířka okna Min. odstup 

Rozložení 

koeficientů okna 

0,8,55,63 16 8 Rovnoměrné 

0,4,8,55 16 4 Rovnoměrné 

0,3,5,7 16 2 Rovnoměrné 

0,8,54,62 8 8 Rovnoměrné 

0,4,8,55 8 4 Rovnoměrné 

0,3,5,7 8 2 Rovnoměrné 

0,8,56,64 32 8 Normální 

0,4,8,58 32 4 Normální 

0,2,4,6 32 2 Normální 

Tabulka 10: Dominantní barvy pro různé parametry výpočtu 
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4 ZÁVĚR 

Úkolem této diplomové práce bylo prozkoumat možnosti implementace standardu 

MPEG-7 s hlavním zaměřením na statické vizuální obrazy. Práce detailně popisuje 

práci s jednotlivými barevnými deskriptory, navrhuje alternativní algoritmus výpočtu 

deskriptoru dominantní barvy a diskutuje nastavení jedntlivých parametrů. Zobrazuje 

možnosti jednotlivých přístupů k XML databázím, popisuje dotazovací jazyk XQuery a 

práci s ním v jazyku Java. Databázové funkce jsou rozebrány pouze teoreticky a nejsou 

implementovány do praktické části práce. V praktické části je jejím výstupem aplikace, 

jež určuje deskriptory dominantní barvy a škálovatelné barvy s různymi parametry. 

Dále aplikace definuje třídy, jež slouží ke konverzi obrazů mezi jednotlivými 

barevnými prostory a další pomocné třídy. 

Vhodným rozšířením této práce může být doplnění dalších deskriptorů, stejně jako 

hlubší prozkoumání práce s XML databázemi, již se zabývala praktická část 

předcházející semestrální práce.  
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