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Tömörítők

Tömörítők kialakulásának főbb okai:

- kis tárkapacitás

- hálózaton továbbítandó adatok mérete nagy

Tömörítés: olyan folyamat, mely során egy

állomány tartalma valamilyen algoritmus alapján

egy másik állományba íródik úgy, hogy a létrejött

fájl mérete kisebb legyen az eredeti fájl méreténél.

A folyamatnak visszafordíthatónak kell lennie: 

legyen a kicsomagolásra is algoritmus



A tömörítési folyamat ábrája

Eredeti fájl Kódolt fájl

Kódolás (tömörítés, becsomagolás)

Dekódolás (Kitömörítés, kicsomagolás)



Tömörítés

tömörített fájl neve: archív állomány

hatékonyság: eredeti és a tömörített méretének aránya

Tömörítők típusai:

- VESZTESÉGMENTES tömörítők

- VESZTESÉGES tömörítők



Veszteségmentes tömörítők

Veszteségmentes tömörítők jellemzője:

a tömörítés és kicsomagolás folyamatain áteső 

állomány bitről-bitre megegyezik az eredetivel

Használat:

- programok

- szövegek 

- adatbázisok, táblázatok…



Tömörítés lényege

Az ismétlődő tartalmak lerövidítése

Fájl mérete csökken

Példa:

Ha a bevásárlásnál veszünk 6 tábla csokoládét



Ismert tömörítő programok

Legelterjedtebb tömörítő programok:

zip, rar, arj ….

Legelterjedtebb kép, hang tömörítési formák:

jpg, (jpeg), mp3, mpeg …..



Tömörítés-kicsomagolás - ZIP

A Windows-ban beépített ZIP 

tömörítő

Tömörítés

Kicsomagolás



Hogyan tömörítünk?

A Sajátgépben a tömöríteni kívánt fájlt jelöljük ki, 

kattintsunk a jobb egér gombbal. Majd a helyi 

menüből a Küldés / Tömörített mappa parancsot 

válasszuk.

Ekkor kapjuk a ZIP tömörített mappát.



Tömörítés-kicsomagolás - RAR

Külső program szükséges, pl. WinRAR

A tömörített állomány feldarabolható kisebb részekre



Veszteséges tömörítők

Veszteséges tömörítők jellemzője:

az eredeti állomány nem nyerhető vissza az archívból a 

kitömörítés után

Használat:

- Médiafájlok (hang, kép, videó) tömörítésére, ahol az 

ember nem lát minden árnyalatot, nem hall minden 

frekvenciájú hangot Pl. MP3 (hang), JPG (kép), AVI, 

MPG (videó) kiterjesztésűek

- az emberi érzékszervek gyengeségét, becsaphatóságát 

használják ki



Képek tömörítése

A bittérképes állományok igen nagy méretűek,

hiszen minden egyes képpontról el kell tárolni a rá

jellemző színinformációt. Ezért - mint a

multimédia témakörében általánosan - itt is fontos,

hogy a képállományokat megfelelően tömörítsük.

A tömörítés kétféle lehet:

• Veszteségmentes

• Veszteséges



Képek tömörítése

A veszteségmentes tömörítési eljárások megtartják a képek

minőségét, vagyis a képpontok színe nem változik az eredeti

képhez képest. Jó esetben a képek kevesebb helyet foglalnak

az adattárolón.

Ilyen tömörítési eljárással találkozhatunk például a 

GIF, PNG, TIFF  formátumú képeknél. 



GIF formátum

(Graphics Interchange Format)

A tömörítés nem jár információveszteséggel. Mivel

legfeljebb 8 bites színmélységű (256 színű) képeket tud

kezelni, ezért elsősorban rajzok, grafikonok és egyéb hirtelen

színátmenetű ábrák tárolására való.

Fotók és bármilyen, több millió színt tartalmazó kép

mentése ebbe a formátumban színveszteséget okoz! Ez

nem a tömörítés, hanem a konvertálás következménye.



PNG formátum

(Portable Network Graphics)

A GIF-el szemben támogatja a 24 bites (több millió színt

alkalmazó) képeket, és egyenetlen élek nélkül képes

megjeleníteni a háttérátlátszóságot.

Olyan képeket, amelyeken sok

árnyalatot tartalmazó fotók és

egyszerű grafikai elemek,

szövegek egyaránt vannak,

ebben a formátum-ban érdemes

menteni.



Veszteséges tömörített formátum

Az ebbe a csoportba tartozó eljárások alkalmazása során a

tömörített állományból nem tudjuk maradéktalanul

visszanyerni az eredeti képinformációt, A tömörítő algoritmus

bizonyos pixelek színét megváltoztatja. Az eredeti szín elveszik,

mikor kitömörítjük (megnézzük) a képet, már a változtatott

színeket kapjuk vissza. Ez az eljárás arra épül, hogy az emberi

szem nem képes megkülönböztetni minden egyes pixelt,

bizonyos határokon belül nem érzékel különbséget az eredeti

és tömörített változat közt.

A tömörített kép minősége a tömörítés hatásfokától függ. Minél jobb hatásfokot szeretnénk,

annál több pixelnek változik meg egyre jelentősebb mértékben a színe.

A veszteséges tömörítés mértékét a legtöbb programnál szabályozhatjuk: gyengébb tömörítés

jobb minőséget nagyobb fájlmérettel, erősebb tömörítés gyengébb minőséget és kisebb

fájlméretet eredményez.



Konvertálás más képformátumba

Attól, hogy egy kép kiterjesztését átírjuk, a formátuma nem változik, hiszen a

formátum a kép kódolási módját jelenti.

A kép más formátumban való elmentése szinte minden képszerkesztő

program alapfunkciója. A Mentés másként (Save as) ablakban a fájltípus

módosítása a kódolást változtatja meg. Amelyik grafikus szerkesztő ilyen

lehetőséget nem ad, vagy keveselljük a választható típusokat, a menük közt

keresgélve bizonyára rátalálunk az Exportálás vagy Másolat mentése

(Save copy) menüpontokra, ahol elvégezhető a konvertálás.

Fontos azonban, hogy egy gyengébb minőségű képből a formátum 

változtatásával sem lesz jobb kép!



JPG formátum

Ilyen tömörítési eljárással készülnek a 

JPEG formátumú képek.

A JPEG (Joint Photographic Experts Group) napjainkban az egyik

leginkább elterjedt képtömörítési szabvány. Fotók tárolására ideális, a weben

és a digitális fényképezőgépen használt leggyakoribb képformátum.

Grafikák, vonalas ábrák tömörítésére

nem ez a legmegfelelőbb eljárás. Az

alábbi képen is megfigyelhető az

egyszínű felületek foltosodása.


