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Міскевич О.І., Войтович І.В. Формати зображень та доцільність їх використання в сучасному світі. В статті
розповідається про основні формати зображень, растр та векторну графіку, різницю між ними, технології їх використання та
цілі їх застосування.
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Мискевич О. И., Войтович И.В. Форматы изображений и целесообразность их использования в современном
мире. Статья рассказывает об основных форматах изображений, растр и векторную графику, разницу между ними, технологии
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Постановка задачі. Розглянемо принципи кодування зображень, правильне застосування їх в
цифровому світі, різницю між основними форматами зображень та новинки на які варто звернути увагу.
Наведемо приклади кодування різних форматів, порівняємо їх кінцеві показники послідовність обробки
(рис. 1).

Рисунок 1 – Послідовність обробки Baseline JPEG, Progressive JPEG, дискретним косинусним
перетворенням, вейвлет-перетворенням
Метою даного дослідження є отримання кінцевих показників зображень і приклад як можна
використати ці показники в різних середовищах.
Основна частина. Растрові формати включають в себе сітку пікселів, тобто інтерпретований
переглядачем код. Відповідно мета формату - показати набором символів будь-яке зображення (рис. 2).
Формат JPEG стискає картинку з втратою якості. Вихідне зображення розбивається і групується на
квадрати 8х8 пікселів. Головна мета формату JPEG – підібрати такий рівень якості, щоб вага зображення
була невелика і якість картинки була адекватною (рис. 3). Вага зображення включаючи стиснення в
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форматі JPEG залежить від кількості кольорів, роздільної здатності і розміру. Отже основні
характеристики цього формату:
 найпопулярніший формат;
 малий розмір файлів;
 добре стискає фото, але псує чіткі лінії;
 не має прозорості;
 не більш ніж 8 біт на канал.

Рисунок 2 – Приближена ділянка фотографії, кожен піксель якої – окремий код кольору

Рисунок 3 – Ліва частина зображення – до стиснення форматом JPEG, права частина – після
Отже замість популярного формату JPEG ми можемо використати менш відомий його нащадок –
JPEG2000. Цей формат володіє всіма характеристиками свого попередника, але зі зміненим алгоритмом
обробки. Замість дискретного косинусного перетворення, використовує вейвлет-перетворення.
Зображення зменшується в два рази, для нього знаходяться різниці по вертикалі, по горизонталі та
усереднене значення по діагоналі. Процес повторюється декілька разів. (рис. 4). Плюси використання:
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 відсутня блочність;
 прогресивне завантаження;
 мініатюра вихідного зображення присутня в самому файлі;
 підтримка 16-бітного кольору.
Оновлена версія JPEG2000 має назву JPEG-XR і також відрізняється способом кодування зображення.
Замість вейвлет-перетворення використовується кодування блоками 4х4 пікселі і другим рівнем для
макро-блоку 16х16. Підтримує різні опції субдискретизації. Проте цей формат рідко використовується і
не підтримується багатьма браузерами та пристроями.

Рисунок 4 – Вейвлет-перетворення
Формат PNG є форматом стиснення без втрати якості і дозволяє зберігати зображення, в яких
потрібна особлива точність. Має дві варіації: PNG8 та PNG24. Перший може мати лише 256 кольорів, а
PNG24 використовує більше 16 мільйонів кольорів. Головна особливість формату PNG – підтримка
альфа-прозорості, тобто кожному пікселю окремо можна задати свою степінь прозорості (рис. 5). Однак
за рахунок стиснення без втрат, зображення цього формату мають велику вагу. Також має функцію
дописування додаткових блоків. Це дало можливість реалізувати анімацію без втрати зворотньої
сумісності.

Рисунок 5 – Логотип університету з прозорим фоном
WEBP – не є окремою розробкою. Його алгоритми використовують алгоритми відео-кодеків для
стиснення ключових кадрів. В ньому відбувається перетворення з RGB в YUV (рис. 6) і також
застосовується дискретне косинусне перетворення. На відміну від формату JPEG, блоки можуть
розбиватись як на 4х4 так і на 16х16 пікселів. Алгоритм визначає де і яка буде точність, орієнтуючись на
© Міскевич О.І., Войтович І.В.

88

Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво"
Луцьк, 2020. Випуск № 38

деталізацію ділянок (рис. 7). Найцікавіше – це кодування частини зображення схожим на JPEG способом
і з передбаченням на наступні блоки, опираючись на вже відомі. У випадку коли передбачення можна
успішно здійснити з малою кількістю помилок, підраховується помилка передбачення й яка зберігається
замість блоку.
Також за допомогою формату WEBP можна стискати зображення з втратами, але без втрат каналу
прозорості. Такого не вміє ні один з популярних форматів.

Рисунок 6 – Перетворення з RGB в YUV, і навпаки

Рисунок 7 – Визначення алгоритмом ділянок з більшою деталізацією із застосуванням блоків
16х16 пікселів
Основу векторних форматів становлять математичні формули, геометричні представлення фігур,
примітиви. Примітиви складають фігури, фігури можуть мати заливку, обведення тощо. Векторна
графіка містить в собі інструкції комп’ютеру як щось намалювати (точки на певних координатах,
з’єднання цих точок певною кривою, код кольору, товщина лінії і т.д.).
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Рисунок 8 – Ліва частина - логотип в векторному форматі, права – після растеризації
На фінальному етапі такого малювання при виведенні на екран доводиться перетворювати
ідеальну математичну модель в пікселі. Саме це називається растеризацією (рис. 8). Для прикладу до
векторної графіки відносяться шрифти, іконки, логотипи, ілюстрації.
Всі векторні формати схожі і різниця між ними лише в редакторі, в якому створюється вектор.
Кожен редактор має свої специфічні особливості. Серед відомих форматів можна виділити CDR
(редактор CorelDraw), AI (Adobe Illustrator), EPS (ранні версії Adobe Illustrator, проте часто
використовується з огляду на його широку сумісність), SVG (відкритий формат, який розуміють усі
браузери). Існує не один десяток векторних форматів, але сенс кожного один - описати математично те,
що потрібно намалювати.
Висновки
Отже, формат зображень JPEG є дуже гнучкий і в залежності від того, наскільки якісним має бути
картинка залежить вага зображення. Для відображення найкраще застосовувати принцип перетворення
Progressive JPEG або дискретне косинусне перетворення. Формат дуже поширений і підтримується у
всіх сферах використання. Застосовується для фотографій.
Для заміни всім відомого JPEG, в сучасному світі показує себе формат JPEG2000. Використовує
більш досконалий алгоритм вейвлет-перетворення, що дозволяє стиснути картинку без втрат. Не гірший,
ніж його попередник, проте менш поширений і підтримується лише відомими браузерами та
операційними системами.
PNG формат призначений більше для роботи між редакторами або для відображення логотипів,
невеликих зображень. Часто застосовується в Web-павутині. Має повноцінну прозорість через альфаканал, стискає картинки без втрат, ідеальний для графіки. Не призначений для публікації фотографій.
WEBP – відносно свіжий формат, який представила компанія Google. На третину краще стискає,
ніж формат JPEG, підтримує прозорість при стисненні з втратами, анімацію і при необхідності може
стискати зображення без втрат. Тобто поєднує сильні сторони JPEG та PNG. Формат не підтримується
багатьма пристроями та операційними системами.
Векторні формати відрізняються від растру. Мета будь-якого векторного формату – математично
описати те, що має намалювати браузер або програма. Комп’ютер може нескінченно масштабувати
картинку до етапу растеризації без втрат якості. Векторна графіка застосовується для логотипів, іконок,
шрифтів, ілюстрацій. Всі векторні формати схожі і відрізняються лише редакторами. Найпопулярніший
формат – SVG, який є відкритим браузерним форматом і підтримується будь-якими ОС.
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