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Grafické formáty
definují způsob popisu a uložení grafických dat
existuje mnoho druhů a typů

specifické pro různé aplikace a platformy (operační systémy)
teprve časem se některé z nich staly všeobecně uznávanými

větší rozměry, rozlišení, počet barev předlohy › větší objem dat › nutnost jejich komprese

Kompresní (komprimační) algoritmy

bezztrátové - nedochází ke ztrátě dat
ztrátové - záměrná ztráta dat
kompresní poměr

původní objem dat ku komprimovanému
většinou ve tvaru Něco:1

RLE

Run Length Encoding, tzv. proudové kódování
posloupnost (proud) stejných dat nahrazena jedinou instancí a informací o počtu výskytů za sebou; např.
posloupnost ABBCDDDDAAAB nahrazena výrazem 1A2B1C4D3A1B
bezztrátová komprese
může docházet i k tzv. záporné kompresi (zvětšení objemu dat) - v případě, že se data za sebou neopakují
(např. u běžného textu)
existují různé varianty - kódování po řádcích, po sloupcích, po dlaždicích (např. 4 x 4 pixely), cik-cak
metoda vhodná při barevné hloubce do 8 bitů na pixel (256 barev) a ve spojení s užitím tzv. palety barev
(barvy nejsou reprezentovány přímo trojicí RGB, ale indexem 0-255, který odkazuje do tabulky - palety barev,
v níž je teprve uvedena příslušná barva pomocí RGB složek)
dobrý kompresní poměr zejména u obrázků s většími jednobarevnými plochami
užívá se při kompresi obrázků s titulky na DVD-Video discích

Huffmanovo kódování

David Huffman 1952
přenos černobílých dokumentů faxem
komprese je dosaženo použitím zástupných kódů - kratších pro symboly s větší frekvencí výskytu, delších pro
symboly s menší frekvencí výskytu
frekvence výskytů jednotlivých symbolů je brána z pevně stanovených tabulek, které byly získány statistickým
měřením na typických dokumentech
metoda je bezztrátová
efektivní použití omezeno na obrázky v odstínech šedi nebo na jednotlivé barevné složky
modifikace této metody se užívá v závěrečné fázi JPEG komprese (viz. dále)

LZW

Lempel - Ziv - Welch
univerzální kompresní metoda (ZIP, ARJ atd.)
algoritmus založený na tzv. slovníkovém kódování
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nahrazení vzorků vstupních dat frázemi rostoucí délky, které jsou brány z dynamicky vytvářeného slovníku
slovník nemusí být zapisován spolu s komprimovanými daty, ale je znovu vytvářen při dekódování

princip komprese:

(dekomprese funguje obráceně)
podobně jako RLE funguje dobře u obrázků s jednobarevnými plochami; lépe zvládá barevné přechody, ale
těch nesmí být mnoho

JPEG

skupina Joint Photographic Experts Group
metoda ztrátové komprese založena na tzv. diskrétní kosinové transformaci (DCT)
postup komprese

1. transformace barev RGB › YCBCR (1 bajt na složku - tři bajty na pixel, zatím žádná ztráta dat)

 nebo také 

2. redukce barev
týká se pouze barevných složek CB,CR; jasová složka Y zůstává v původním stavu (lidské oko je
totiž citlivější na vnímání světlosti)
dvě varianty: průměrování sousedních dvojic pixelů (původně 3+3=6 bajtů se redukuje na 4 bajty
- 2 bajty pro nezměněné složky Y, 2 bajty pro společné složky CB,CR obou pixelů); průměrování
čtyř sousedních pixelů do čtverce (původních 4×3 bajtů se redukuje na 6 bajtů - 4 na Y, 2 na
CB,CR)
dochází tak k nenávratné ztrátě dat (která je ovšem většinou vizuálně málo patrná)

3. dopředná diskrétní kosinová transformace
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aplikuje se postupně na čtverce po 8×8 pixelech
provádí se zvlášť pro každou složku Y,CB,CR
příklad transformace jasových složek Y (vlevo nahoře je tzv. DC člen, ostatní jsou AC členy)

139 144 149 153 155 155 155 155
144 151 153 156 159 156 156 156
150 155 160 163 158 156 156 156
159 161 162 160 160 159 159 159
159 160 161 162 162 155 155 155
161 161 161 161 160 157 157 157
162 162 161 163 162 157 157 157
162 162 161 161 163 158 158 158

›

1259.6   -1.0  -12.1   -5.2    2.1   -1.7   -2.7    1.3
-22.6 -17.5 -6.2 -3.2 -2.9 -0.1 0.4 -1.2
-10.9 -9.3 -1.6 1.5 0.2 -0.9 -0.6 -0.1

-7.1 -1.9 0.2 1.5 0.9 -0.1 -0.0 0.3
-0.6 -0.8 1.5 1.6 -0.1 -0.7 0.6 1.3
1.8 -0.2 1.6 -0.3 -0.8 1.5 1.0 -1.0

-1.3 -0.4 -0.3 -1.5 -0.5 1.7 1.1 -0.8
-2.6 1.6 -3.8 -1.8 1.9 1.2 -0.6 -0.4

4. kvantování koeficientů DCT
kvantizační činitelé jsou stanoveny komisí JPEG (pro kvalitu 75% originálu) a uloženy v tabulkách
pro každou složku Y,CB,CR
v této fázi lze ovlivnit kvalitu výsledku komprese koeficientem kvality Q (nabývá hodnot 1 až 100),
kterým se upraví kvantizační činitelé z dané tabulky - takto získaná tabulka kvantizačních činitelů
se použije na všechny čtverce 8×8 pixelů pro všechny tři barevné složky a uloží se do výstupního
souboru pro možnost zpětné dekomprese
příklad kvantizační tabulky a její aplikace na koeficienty získané po DCT (po kvantování jsou
hodnoty rovněž zaokrouhleny)

16 11 10 16 24 40 51 61
12 12 14 19 26 58 60 55
14 13 16 24 40 57 69 56
14 17 22 29 51 87 80 61
18 22 37 56 68 109 103 77
24 35 55 64 81 104 113 92
49 64 78 87 103 121 120 101
72 92 95 98 112 100 103 99

›

 79   0  -1   0   0   0   0   0
-2 -1 0 0 0 0 0 0
-1 -1 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

5. kódování do výstupního souboru
provádí se cik-cak Huffmanovým nebo aritmetickým kódováním
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DC členy se ukládají samostatně (lze tak rychle zobrazit náhled, který je 8× menší než původní
obrázek)

postup dekomprese - probíhá obráceně
1. zpětným dekódováním se získají příslušné matice 8×8 hodnot pro jednotlivé složky Y,CB,CR
2. provede se zpětné násobení s členy z kvantizační tabulky (dekvantování)

1264 0 -10   0   0   0   0   0
-24 -12 0 0 0 0 0 0
-14 -13 0 0 0 0 0 0
-14 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

3. provede se tzv. zpětná DCT

142 144 147 150 152 153 154 154
149 150 153 155 156 157 156 156
157 158 159 161 161 160 159 158
162 162 163 163 162 160 158 157
162 162 162 162 161 158 156 155
160 161 161 161 160 158 156 154
160 161 161 162 161 160 158 157
160 163 163 164 164 163 161 160

proti původním hodnotám

139 144 149 153 155 155 155 155
144 151 153 156 159 156 156 156
150 155 160 163 158 156 156 156
159 161 162 160 160 159 159 159
159 160 161 162 162 155 155 155
161 161 161 161 160 157 157 157
162 162 161 163 162 157 157 157
162 162 161 161 163 158 158 158

4. zpětná transformace barev YCBCR › RGB

Fraktální komprese

ztrátová a nesymetrická komprese - různá délka komprese a dekomprese
metoda založena na vyhledávání tvarových a barevných podobností v různě velkých částech obrazu
dlouhá doba komprese (analýza předlohy), podstatně kratší dekomprese

Rastrové formáty
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základem rastr pixelů s informací o jejich barvě

problémy při změně velikosti (zvětšování):  › 

lepší možnosti práce s barvou
obvykle náročnější na objem dat

BMP

Microsoft Windows Bitmap
bitová mapa - každému pixelu je přiřazena barva pomocí RGB složek (pixely jsou seřazeny po řádcích
odshora a zleva)
bez ohledu na obsah obrázku je velikost souboru vždy stejná (výška × šířka × počet bitů na pixel + hlavička;
v hlavičce je uvedena velikost obrázku, způsob komprese a další údaje)
většinou není komprimován, případně lze použít metodu RLE (ovšem jen pro omezenou 8-bitovou paletu
barev)

GIF

Graphics Interchange Format (firma CompuServe)
obrázky používající paletu max. 256 barev
komprese metodou LZW
umožňuje uložit více obrázků (i s různými paletami) do jednoho souboru › tak lze vytvářet tzv. animované gify
(podporuje i cyklickou animaci, různou délku prodlev mezi snímky) - s počtem snímků a barevných palet
ovšem narůstá velikost souboru
lze nastavit prokládání řádků (interlaced) - jednotlivé řádky obrazu nejsou ukládány za sebou, ale
následujícím způsobem:

1. každý osmý řádek počínaje nultým
2. každý čtvrtý řádek počínaje čtvrtým
3. každý čtvrtý řádek počínaje druhým
4. každý druhý řádek počínaje prvním

toto uložení je vhodné pro obrázky přenášené po síti, kdy postupné vykreslování obrázku vzbuzuje dojem
jeho zaostřování (v neprokládaném režimu je obrázek vykreslován po řádcích odshora dolů)
pro jednu barvu z palety je možno nastavit průhlednost (tzv. alfa-kanál)

PNG

Portable Network Graphics (zkratka se čte ping)
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v jistém směru nástupce GIFu
formát především pro přenos kvalitních obrázků sítí
bezztrátová komprese metodou LZW
dvourozměrné prokládání v sedmi krocích - pro řádky i sloupce

pouze jediný obrázek v souboru - nelze užít pro animace
barevná hloubka až 32 bitů (3 x 8 bitů na RGB složky, 8 bitů na alfa-kanál průhlednosti)

JFIF

JPEG File Interchange Format
obrázky s JPEG kompresí
formát vhodný pro fotografie, obrázky s mnoha barevnými přechody
nevhodný pro obrázky s výraznými hranami (text apod.) 

TIFF

Tag Image File Format
určen pro ukládání statických obrázků všeho druhu
různé verze:

číslo rok kódování barvy

3.0 1986 Huffman odstíny šedi

4.0 1987 RLE RGB barvy

5.0 1988 LZW barevná paleta

6.0 1992 JPEG modely CMYK, YCBCR

více obrázků v jednom souboru
nespolehlivý pro různé možnosti u různých verzí

Vektorové formáty

základem jsou čáry (s danou tloušťkou, barvou a dalšími atributy), které lze matematicky popsat
bezproblémová změna velikosti
horší možnosti popisu barev
např. formát DXF (AutoCad), nebo Flash (ten ovšem umožňuje i práci se zvukem, hypertextem atd.), POV-
Ray, písma a další

Multimediální formáty
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formáty specializované pro ukládání animací (FLI), videa (MPEG, AVI, QuickTime), popisů trojrozměrných
scén (OBJ), virtuální reality (VRML), hypertextu (HTML) apod.
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