
2.5 Formáty obrazu videa 

Video predstavuje dynamicky sa meniaci obraz. Uvedieme príklad zobrazovania pre 
štandard CCIR-601 na televízne vysielanie v Európe:  

vysielacia rýchlosť je 25 snímok/sek., pričom rozlíšenie snímky je: 

 625 horizontálnych čiar (riadkov)/snímka (576 aktívnych riadkov) 

 720 vzoriek (obrazových prvkov) v aktívnom riadku 

Za predpokladu, že prenášame chrominančné zložky s polovičným počtom 
obrazových prvkov a pri 8 bitoch na prvok, bude celkový objem prenášaných dát vyše 
200 Mbit/s. 

Použitím kompresie videa dokážeme tieto požiadavky redukovať na menej ako 10 
Mbit/s bez viditeľného zníženia kvality obrazu! 

 

Štandard CCIR-601 je založený na formáte obrazu s kvalitou vhodnou pre televízne 

vysielanie [Ghan99]. Pre iné aplikácie sú často vhodné formáty s iným rozlíšením 

a rozmermi. 

Pre videokonferenie a videotelefón (s malými rozmermi obrazu) stačí nižšie rozlíšenie. 

Uvedieme niektoré štandardy s nižším rozlíšením: 

SIF formát obrazu 

CIF formát obrazu 

QSIF, QCIF, Sub-QCIF 

HDTV 

 

SIF formát obrazu 

Source Input Format 

Vo väčšine prípadov je zdroj videa pre kódovanie štandardným videokodekom 
vytvorený z digitalizovaných videosignálov priamo z kamery [Ghan99].  
Nižšie rozlíšenie (podľa CCIR-601) je v tomto prípade  polovičné rozlíšenie, t.j. 
v horizontálnej, vertikálnej a časovej dimenzii sú hodnoty delené na polovicu.  
 
Rozlíšenie obrazu SIF pre Európsky štandard: 

 25 obrazov (snímok) za sekundu  
 288 riadkov na obraz (576/2)a 

  360 pixelov na riadok (720/2). 



Pre Severnú Ameriku a Ďaleký východ sú tieto hodnoty 30, 240 a 360.  

4:2:2 SIF 

Pre chrominančné zložky je vyhradená polovičná šírka pásma oproti jasovej, a 

tak počet chrominančných pixelov na riadok je polovica jasových pixelov (na 4 hodnoty 

jasu pripadajú 2 hodnoty Cb a 2 hodnoty Cr) (Obr. 2.8 (a)).  

 

4:2:2 4:2:0

Y blok Cb blok Cr blok  

Obr. 2.8 Rozloženie jasovej zložky a chrominančných zložiek videa v snímke pre rozlíšenie 

(a)SIF 4:2:2 SIF a (b) 4:2:0 SIF, [Ghan99] 

4:2:0 SIF  

V obraze SIF 4:2:0 je horizontálne a vertikálne rozlíšenie jasu polovica 

zdrojového rozlíšenia, ale kým horizontálne rozlíšenie chrominancie je polovica, jej 

vertikálne rozlíšenie je jedna štvrtina zdrojového rozlíšenia (Obr. 2.8 (b)). 

 

CIF formát obrazu 

Common Intermediate Format 

Potreba zjednotenia kodekov videa oboch Európskeho (625 riadkov, 50Hz) a 

Severno-Amerického a ďaleko Východného (525 riadkov, 60Hz) viedla k vytvoreniu 

nového video formátu – CIF. 

Zredukované rozlíšenie obrazu umožňuje kódovanie na nižšej bitovej rýchlosti. 

Podľa CCIR-601 v  TV štandardoch je počet pixelov na riadok: 720.  

Pre CIF je polovica :  360 pixelov/riadok – zvolená ako horizontálne rozlíšenie. 

Vertikálne rozlíšenie – keďže snímka má aktívnych 576 riadkov, polovica tejto  

       hodnoty je 288 riadkov. 

  



 

 

Parametre obrazu CIF:  jas     360 pixelov na riadok,  

         288 riadkov na obraz a  

         30 obrazov za sekundu.  

chrominančné zložky majú polovicu priestorového rozlíšenia jasu  

         180 pixelov na riadok a  

         144 riadkami na obraz.  

Časové rozlíšenie farebných zložiek je rovnaké ako pre jas pri 30 Hz. 

Ďalšiu redukciu snímkovej rýchlosti umožňujú formáty: 

QSIF, QCIF, Sub-QCIF 

Quarter-SIF (QSIF) a Quarter-CIF (QCIF)  

video cez mobilné siete  

Redukovanie snímkovej rýchlosti pre CIF a SIF na 15, 10 a 7,.5 snímok/s umožňujú 

menšie rozmery obrazu.  

 Sub-QCIF má  horizontálne obrazové rozlíšenie:  128 pixelov a  

   vertikálne obrazové rozlíšenie:   96 pixelov.  

Snímková rýchlosť môže byť veľmi nízka (napr. 5 rámcov (snímok)/s) .  

Formát obrazu v tomto prípade je 4:2:0, teda  chrominančné rozlíšenie je polovica 

jasového rozlíšenia v každom smere. 

Tab. 2.2 Tabuľka formátov digitálneho videa SDTV až sub-QCIF, [Ghan99] 

 digital TV 
D1 

SIF CIF QCIF sub-QCIF 

chrominan. 
vzorkovanie 

4:2:2 4:2:0 4:2:0 4:2:0 4:2:0 

luminan.format, 
aktivne pixely 

720x576 
720x480 

352x288 
352x240 

352x288 
alebo 
360x288 

176x144 128x96 

chrominan. 
formát, aktívne 
pixely 

360x576 
360x480 

176x120 176x144 
alebo 
180x144 

88x72 64x48 

Počet bitov na 
vzorku 

8(10) 8 8 8 8 

snímková 
rýchlosť v Hz 

25 alebo 
30 

25 alebo 
30 

30* 30* 30* 

* alebo podiel 



 

HDTV 
High Definition TV 

- 720 riadkov (progresívne snímanie - progressive scanning) 

- 1080 riadkov (prekladané snímanie - interlaced scanning ) 

- 60 snímok/sek (2x štandardná TV) 

- Formát 16:9  

- do 2 mil. pixelov/snímka 

- HDTV kamera generuje  raw video  

HDTV predstavuje 149.299.200.200 (=24x1920x1080x3) Bytov za sekundu v prípade 
24-snímkového videa. 

Tento tok musí byť komprimovaný ak má byť signál prenášaný šírkou kanála danou 
pre TV, resp. ak video má byť uložené na DVD [Ghan99]. 

 

Obr. 2.9 Porovnanie obrázku v SDTV a HDTV rozlíšení 

 

HDTV poskytuje vyššiu zobrazovaciu kvalitu s vertikálnym rozlíšením od 720 až 
1080i. Písmeno p znamená progressive scanning, čo znamená že každá snímka 
obsahuje každý riadok kompletného obrazu, ale najskôr sú vysielané významnejšie 
bity (s vyšším informačným obsahom) a detaily obrazu sa dokresľujú postupne. 
A i z anglického  interlaced scanning znamená, že každá snímka obsahuje alternatívny 
riadok pre polovicu obrazu. Tieto hodnoty sa striedajú (prekladajú), t.j. striedavo 
zobrazujú snímkovou rýchlosťou do 60 snímok za sekundu, čo je dvojnásobok 
konvenčnej snímkovej rýchlosti v TV. 

Jednou zo zmien, ktoré priniesla HDTV, sú rozmery obrazu, kedy pomer strán má 
hodnotu 16:9. Vývoj postavený na skúsenosti divákov ukazuje, že zážitok je obohatený 
práve tým, že je obraz širší. Počet pixelov pri HDTV je od dvoch miliónov, čo je 
neporovnateľne viac, než 300 000 pixelov, ktoré ponúkajú SDTV obrazovky. Nové 



televízie sú schopné na strane prijímateľa rozkladať signál do natívneho 
zobrazovacieho formátu podľa toho, či ide o SDTV alebo HDTV. 

Tabuľka 2.3 Porovnanie parametrov pre rôzne rozlíšenia videa 

 Rozlíšenie Pomer strán Snímková rýchlosť 

UHDTV 
(8K) 

7680x4320 16:9 60p 

HDTV 1920x1080 16:9 24p, 30p, 60i 

 1280x720 16:9 24p, 30p, 60i 

SDTV 704x480 16:9 24p, 30p, 60i, 60p 

 704x480 4:3 24p, 30p, 60i, 60p 

 640x480 4:3 24p, 30p, 60i, 60p 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
Obr. 2.10 Demonštrácia (a) rozlíšení a (b) rôzneho pomeru strán, porovnanie 

Kompaktné fotoaparáty, monitory a TV obrazovky majú najčastejšie pomer strán 4:3, 
klasická 35mm kamera má pomer strán3:2. DVD filmy majú pomer strán 16:9. Pri 
tlači v inom pomere sa určitý počet pixelov stráca. 



 

Prehľad štandardov na kompresiu videa 

 

MPEG 4 – (prvá verzia r. 1998) -prvý krát umožňoval objektovú reprezentáciu 
získanú segmentáciou obrazu  

Objavuje sa pojem: opis založený na obsahu (content-based description) -  - 
štandard vytvára prostredie na manipuláciu s obsahom obrazových dát a umožňuje 
lepšiu kompresiu 

MPEG 7 – formálne označovaný ako  „Multimedia Content Description Interface“ 
-je to rozhranie pre prácu s opisom obsahu multimediálnych dát 

Náplňou štandardu je informácia o obsahu, nie obsah sám (the bits about the bits) - 
nejde o technické riešenie, ako MPEG-4 

Vytvára metadáta – umožňuje indexovanie a organizáciu obrazových dát  

Zahŕňa časovú a priestorovú štruktúru komponentov obsahu (strihy scény, zábery, 
kľúčové snímky, segmentácia na oblasti, tzv. video-objekty (VO)) 

MPEG 21 – komplexná koncepcia pre multimédiá včítane manažmentu a ochrany 
autorských práv 

MPEG A,B,C,D,...H – High Efficiency Video Coding (HEVC)  - štandard na 
kompresiu videa -  nasledovník H.264/MPEG-4 AVC, (Advanced Video Coding) ako 
MPEG-H Part 2 aITU-T H.265 – umožňuje až dvojnásobnú kompresiu, podporuje 8K 

http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_Picture_Experts_Group 2013(HEVC) 

Podporuje obrazový formát BPG. 

Better Portable Graphics (BPG) je formát na kódovanie digitálnych obrazov.Bol 
vytvorený programátorom Fabriceom Bellardom v roku 2014.  

 

HEVC - High Efficiency Video Coding 

HEVC štandard podporuje farebné priestory: NTSC, PAL, Rec. 
601, Rec.709, Rec.2020,SMPTE 170M, SMPTE 240M,  sRGB, sYCC,  xvYCC, XYZ a 
ďalšie.  

HEVC podporuje kódovanie pre reprezentácie farieb RGB, YCbCr, a YCgCo. 

Farebný priestor YCgCo má tieto zložky:  luminančná zložka: Y 
       chrominančné: Cg – green 
          Co – orange 

http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-H
http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_Picture_Experts_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Rec._601
http://en.wikipedia.org/wiki/Rec._601
http://en.wikipedia.org/wiki/Rec._709
http://en.wikipedia.org/wiki/Rec._2020


    (2.16) 

kde Y je z intervalu (0, 1),  
Cg a Co majú rozsah (−0.5, 0.5)  
Príklad: čistá červená R:  v RGB systéme:  (1, 0, 0)  

v YCgCo systéme:  (1/4, −1/4, 1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.11 Obrázok po rozklade na Y, Cg, Co zložky. Zhora dole: originál, zložky Y, Cg a Co. 
 

 


