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Tento dokument byl stažen z Národnı́ho úložiště šedé literatury (NUŠL).
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Zpřístupnění obrazových dokumentů 
⁄  Motivace 

⁄  Jpeg2000 je formátem pro archivaci/zpřístupnění 
⁄  Imageserver IIPImage integrovaný do Krameria  

⁄  Prohlížečka DeepZoom – nevýhody:  
⁄  pochází od Microsoftu, který ale příslušný vývojový  tým rozpustil a její další 

vývoj je nejasný.  
⁄  nepodporuje zvýrazňování hledaných slov v obrázku 
⁄  pro formát jpg se v Krameriu nepoužívá 

⁄  Prohlížečka OpenLayers 
⁄  také spolupracuje s IIPImage 
⁄  svobodná licence 
⁄  probíhá intenzivní vývoj 
⁄  použit v Georeferenceru a nově i na mapy.mzk.cz 
⁄  pracuje s dlaždicemi Zoomify 
⁄  je snadné doplnit do zobrazovaného obrázku další vrstvy (zvýraznění, anotace, 

prolínání s dalšími obrázky 



Zpřístupnění obrazových dokumentů 
⁄  Výsledky 

 
⁄  Instalátor IIPImage v několika verzích pro Windows od XP výše 

⁄  velmi snadná instalace 
⁄  včetně konfigurace i případné instalace web serveru IIS nebo Apache 

⁄  včetně podpory memcached 
⁄  Testováno ve spolupráci s Wellcome Library 
⁄  ke stažení na http://help.oldmapsonline.org/jpeg2000/windows 

⁄  Integrace OpenLayers do Krameria 
⁄  nahrazuje prohlížečku DeepZoom pro jpeg2000 a prohlížečku pro jpg 
⁄  přechod na dlaždice Zoomify v imageserveru 
⁄  podporuje zvýrazňování hledaného textu v obrázku na základě dat z ALTO 

XML 
⁄  bude vydáno v Krameriu v. 4.7 



Zpřístupnění obrazových dokumentů 
⁄  Výsledky 

⁄  Využití technologie WebGL  
⁄  Mapy zpřístupněné pomocí IIPImage dokážeme transformovat přímo ve 

webovém prohlížeči a zobrazovat například nad Google maps   



Zvukové dokumenty 
⁄  Motivace 

⁄  V ČR neexistuje „Národní fonotéka“ jako ekvivalent NK, NM, NA, 
NFA – snahy z konce 90. let vyzněly naprázdno 

⁄  Zvukové nahrávky mají mnoho společných charakteristik s 
textovými dokumenty 
⁄  unikátní nahrávka vs. komerční nosič ó rukopis vs. tištěná kniha 
⁄  povinný výtisk 
⁄  ohrožení nosiče rozpadem nebo opotřebením  

  Ale: 
⁄  sbírky zvukových dokumentů jsou mnohdy nezkatalogizované nebo o 

nich instituce ani nevědí 
⁄  katalog archivu Českého rozhlasu není online dostupný 
⁄  neexistuje „Národní diskografie“  
⁄  nic nebrání vývozu nosičů - archivy Supraphonu, Pantonu již neexistují 
⁄  aktivity v oblasti ochrany a digitalizace jsou roztříštěné – neexistují 

jednoznačná doporučení 



Zvukové dokumenty 
⁄  Projekt digitalizace gramodesek MZK – cíle: 

⁄  vybudovat v MZK pracoviště pro digitalizaci zvukových nosičů (primárně 
gramodesek) 

⁄  zajistit rozšíření digitální knihovny Kramerius o podporu zvukových dokumentů 
⁄  vytvořit metodiku pro digitalizaci gramofonových desek a doporučení pro 

dlouhodobé uchování a zpřístupnění zvukových dokumentů 
⁄  financováno z VISK3 (2012) 

⁄  Připraven projekt NAKI „Vytvoření virtuální Národní fonotéky“ 
⁄  MZK, Národní muzeum (České muzeum hudby), Slezské zemské muzeum 
⁄  návaznost na aktivity z konce 90. let 
⁄  zatím nebylo zveřejněno, zda projekt uspěl  

⁄  Doména narodnifonoteka.cz 
⁄  připravujeme jako místo pro zveřejnění výsledků aktivit MZK a platformu pro sdílení 

informací, zkušeností a spolupráci v oblasti ochrany, digitalizace a dlouhodobého 
uchování zvukových nosičů i nahrávek 



Digitalizace starých gramodesek 
⁄  Výběr 

⁄  především šelakové gramodesky, vyráběné do 60. let (rychlost 78 
ot./min.) 

⁄  V MZK z cca 360 kusů 100 poškozených 
⁄  Prasklé a jinak poškozené gramodesky nevyhazovat, pokud není 

ověřeno, že nejde o unikát! Mohou být v budoucnu digitalizovány 
laserovým gramofonem nebo fotografickou metodou 

⁄  Zpracování 
⁄  Při katalogizaci vždy vkládat do záznamu číslo matric (obou stran 

desky) i katalogové číslo výrobce (pole 028, 1. indikátor 0 a 1) ! 
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Digitalizace starých gramodesek 
⁄  Očista před digitalizací 

⁄  ruční, poloautomatická nebo automatická pračka desek apod. 

⁄  Přehrání 
⁄  pozor na volbu a seřízení: tvar hrotu jehly, typ přenosky a 

gramofonu, volbu korekčního předzesilovače s ohledem na 
korekční křivku použitou při vzniku desky (RIAA křivka od 1954), ... 

⁄  doporučujeme kvalitní externí zvukovou kartu 
⁄  nastavení vzorkovací frekvence, bitové hloubky pro snímání a 

počtu kanálů (96 kHz, 24 bit, mono/stereo) – doporučení IASA 
⁄  Je nutné poslouchat po celou dobu nahrávky (přeskakování jehly 

např. vinou zvlněné desky, sledování praskání, šumu apod.) 
⁄  v MZK uložení do wav (Windows PCM bez komprese) 



Digitalizace starých gramodesek 



Digitalizace starých gramodesek 
⁄  Postprocessing 

⁄  rozdělení na tracky a archivace (wav) 
⁄  Dále značně subjektivní činnost: 
⁄  nelze dělat se sluchátky, jinak dojde po určité době k únavě sluchu 

pracovníka a výsledek bude nepoužitelný! 
⁄  úpravy zvuku (vždy v tomto pořadí): DeClick, DeCrackle, DeBuzz, 

DeNoise, DeHiss 
⁄  případně vytvoření kopie pro zpřístupnění (cca 256 kbps): ogg 

(Firefox, Opera, Chrome) a mp3 (IE, Safari, Chrome)  

⁄  Skenování 
⁄  doplňující informace k nahrávce: obal, etiketa desky, booklet apod. 
⁄  běžná gramodeska je větší než A3, proto je vhodné snímání 

digitálním fotoaparátem nebo na knižním skeneru. 



Digitalizace starých gramodesek 
⁄  Tvorba metadat 

⁄  Metadatový editor pro K4 http://code.google.com/p/meta-editor/ 
doplněn o podporu zpracování zvukových dokumentů 

⁄  Automaticky generuje ze vstupního wav souboru mp3 a ogg 
formáty pro různé typy prohlížečů 

⁄  Navržený formát pracuje s pořadím stran desky, nezohledňuje to, 
které dvě strany byly fyzicky na stejné desce 

⁄  Metadatový formát pro gramodesky se stane součástí 
doporučených formátů pro digitalizaci 



Digitalizace starých gramodesek 
⁄  Zpřístupnění 

⁄  připravováno pro Kramerius v. 4.7 
⁄  Přenos zvuku je podobný jako přenos dlaždic u integrovaného 

imageserveru 
⁄  backend audio server – HTTP 1.1 pseudostreaming – přenáší části 

zvukového souboru, ne celý soubor najednou 
⁄  zvukový servlet - proxy s autorizací - pro povolené zdroje se chová 

jako proxy, nepovolené zamítá, tj. zajišťuje ochranu autorských 
práv 

⁄  samotná prohlížečka – javascript, knihovna Soundmanager 2 
(hybridní – podpora HTML5 i flash) 



Moravská zemská knihovna v Brně 
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Děkuji za pozornost! 
 
Petr Žabička <petr.zabicka@mzk.cz> 
 
Gramodesky: 
Filip Šír <filip.sir@mzk.cz> 


