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ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТУ JPEG 2000 ДЛЯ КОДУВАННЯ 

РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ 
 

Стандарт JPEG 2000 дає можливості вибору значень численних 
параметрів кодування растрових зображень, які суттєво впливають на розмір 
кодового потоку та якість відновленого зображення. При декодуванні значення 
параметрів зчитуються з заголовків кодового потоку, і декодер повинен 
забезпечити коректне відновлення вихідного зображення. 

Процес кодування складається з послідовних етапів перетворення 
вихідних растрових даних. Стандарт передбачає вибір одного з двох режимів 
перетворення (оборотний та незворотний). Оборотний режим вимагає 
використання тільки цілочисельної арифметики і при цьому дозволяє 
домогтися кодування без втрат інформації. Незворотний режим передбачає 
використання на деяких етапах операцій з плаваючою крапкою.  

Основні етапи кодування :  
- розбиття зображення на сегменти; 
- поділ зображення на колірні компоненти; 
- багаторівневе двовимірне дискретне вейвлет-перетворення кожної 

компоненти, оборотне або необоротне; 
- розбиття кожного піддіапазону на квадратні блоки кодування заданого 

розміру (зазвичай 64 × 64); 
- обмеження розміру кодованого потоку шляхом поділу проходів кодера 

на шари якості; 
- формування пакетів коду; 
- формування та видача кодового потоку; 
- декодер JPEG2000 виконує процедури, зворотні до перерахованих 

вище, в зворотній послідовності етапів. 
Важливою особливістю стандарту JPEG 2000 є можливість завдання 

регіону інтересу – області зображення, в якій кодування повинно виконуватися 
з підвищеною точністю, нехай навіть ціною збільшення спотворень в іншій 
частині зображення. 

Є можливість задати ряд параметрів кодування, що дозволяють 
встановити необхідний баланс між якістю закодованого зображення, розміром 
кодового потоку і можливістю захисту від перешкод. До таких параметрів 
відносяться,  кількість рівнів вейвлет-перетворення, використання оборотного 
або незворотного режиму кодування, розміри блоків кодування і просторових 
ділянок, спосіб визначення кроків квантування коефіцієнтів, режими роботи 
арифметичного кодера, використання деяких необов'язкових маркерів кодового 
потоку. 
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