
Grafika na stronie www



Grafika wektorowa
(obiektowa)

Grafika rastrowa
(bitmapa)

•To grafika której obraz jest tworzony z 

obiektów podstawowych najczęściej lini, 

figur geomtrycznych

• obrazy są całkowicie  skalowalne 

•Popularne programy to Corel Draw 

Adobe Ilustrator, Autocad

•To grafika tworzona z leżących blisko 
siebie punktów (pikseli) 
•Stosowana jest przede wszystkim do 
edycji fotografii
• wadą tego typu obrazów jest to ,że przy 
powiększeniu zaczynają byd one widoczne
•Źródłem grafiki rastrowej jest aparat 
fotograficzny, obraz zeskanowany,  

• Popularne programy to Photoshop. gimp





Co wpływa na jakośd obrazu 

• Rozdzielczośd obrazu 
Rozdzielczośd geometryczna : określa liczbę pikseli
przypadających na jednostkę długości obrazu (liczbę
pikseli na cal)

Rozdzielczośd radiometryczna: określa jasnośd obrazu

• Rozmiar obrazu

• Głębia koloru
Określa liczbę barw możliwych do uzyskania w obrazie. 

Jednostką głębi jest bit na piksel – bpp Obrazy 
wykorzystujące głębie 24 bpp nazywamy True Color



• Pikselizacja- zjawisko deformacji
obrazu polegające na jego
wyświetlaniu w sposób widoczny,
ukazując poszczególne wiązki piksel

• Kadrowanie – zmiana rozmiaru
obiektu graficznego z jednoczesnym
usunięciem zbędnych obszarów

• Gradient – tonalne przejście między
kolejnymi barwami

• Warstwa – obszar mający
rozmiar obrazu, który można
niezależnie od pozostałych
elementów edytowad i
pozycjonowad
• Skalowanie - zmiana
rozmiaru obrazu



Do podstawowych formatów grafiki rastrowej zaliczamy 

• BMP – domyślny format sytemu Windows. Charakteryzuje 
się dużą wielkością pliku 

• GIF – format powszechnie stosowany do zapisu na stronach 
internetowych prostej grafiki lub animacji z 8-bitową głębią

• PNG – format stworzony do zapisu na potrzeby stron
• TIFF standard plików graficznych przeznaczonych do 

wydruku, o dużej głębi
• JPEG – format powszechnie stosowany w fotografii cyfrowej 

, mający dobrą jakośd obrazu, niewielkie rozmiary pliku oraz 
stratną kompresję 

• xcf – wewnętrzny format programu GIMP nie mający 
kompresji

• raw – format zawierający wszystkie dane obrazu niezbędne 
do dalszej kompresji 



Do podstawowych formatów grafiki 
wektorowej zaliczamy 

• AI – format programu adobe ilustrator

• SVG – format do publikacji dwuwymiarowej 
grafiki wektorowej statycznej  i animowanej na 
stronach internetowych

• SWF –fromat wektorowej grafiki programu 
Adobe Flash

• CDR – format programu Corel Draw 



Bitmapa, mapa bitowa

• obraz cyfrowy w postaci pliku wykorzystującego rastrowy
sposób reprezentacji komputerowej grafiki dwuwymiarowej
polegający na określeniu położenia każdego piksela obrazu
oraz przypisaniu mu wartości określającej kolor w danym
trybie koloru.



histogram

• Histogram obrazu jest opisem statystycznym 
wartości obrazu (jasnośd / intensywnośd).

• histogram pokazuje ile występuje elementów 
(pikseli) każdego z kolorów

• Pokazuje rozkład ilościowy poszczególnych 
kolorów zdjęcia



Kanał alpha

• dodatkowy kanał, definiujący przezroczystośd 
wyświetlanych informacji graficznych.



Balans Kolorów

• narzędzie służy do zmieniania koloru całego 
obrazu bez naruszania jakichkolwiek kształtów 
obrazu. Aby zastosowad te narzędzie należy 
kliknąd: Narzędzia - > Narzędzia obrazu -> 
Balans kolorów.



KOMPRESJA

• jest to technika zmniejszania ilości pamięci zajmowanej 
przez plik z obszarem graficznym. Kompresja plików 
graficznych polega m.in. na redukcji informacji o obrazie –
np. zamiast 9 pikseli obrazka, program uśrednia je i 
zapamiętuje jako jeden. Dwa podstawowe sposoby 
zmniejszania objętości plików graficznych to redukcja 
kolorów i redukcja rozdzielczości. Istnieją dwie grupy 
kompresji: 

• bez utraty jakości- bezstratna tzn. kiedy zdjęcie, które 
poddaliśmy kompresji rozkompresujemy otrzymamy obraz 
identyczny z pierwotnym.

• z utratą jakości- stratna technika ta zapewnia doskonały 
poziom kompresji, ale niestety pozbawia rysunek-zdjęcie 
pewnych drobnych szczegółów. 



saturacja lub nasycenie

• to subiektywna intensywnośd barwy. Im barwa 
jest bardziej nasycona, tym jest odbierana jako 
bardziej żywa.



• Mapowanie.

Mapowanie grafiki jest funkcją tworzenia 
mapy odsyłaczy internetowych na wstawionej 
do dokumentu grafice.



Rasteryzacja

• Wykreowany trójwymiarowy świat każdej gry

trzeba przekształcid w dwuwymiarowy obraz

złożony z pikseli, który może zostad wyświetlony

na ekranie. Właśnie ten proces nazywamy

rasteryzacją, czyli przedstawieniem grafiki w

wersji rastrowej – za pomocą siatki pikseli (albo

punktów), z których każdy ma przyporządkowany

jakiś kolor. Rasteryzacji mogą podlegad wszystkie

obiekty, punkty, krzywe, linie, wierzchołki, łuki czy

przekroje stożkowe, które znajdują się w

trójwymiarowej scenie.



Renderowanie

• Od ang. "render" - w użyciu dla 
oprogramowania graficznego tłumaczyd 
można na "sprawiad" lub "wykonywad" np. 
grafikę, w formie polecenia rozpoczęcia 
procesów obliczeniowych w celu uzyskania 
zamierzonego rezultatu.



Teksturowanie fakturowanie

• technika stosowana w grafice trójwymiarowej,
której celem jest przedstawienie szczegółów
powierzchni obiektów przestrzennych za
pomocą obrazów bitmapowych (tekstur) lub
funkcji matematycznych (tekstur
proceduralnych).



Pojęcie rozdzielczości
• Często mówimy o rozdzielczości obrazu na przykład 800x600

punktów. Jest to niepoprawne użycie terminu rozdzielczości.
Prawidłowo powinniśmy mówid o rozmiarach obrazu. Rozdzielczośd
obrazu zawsze wyraża liczbę punktów obrazu przypadających na
jednostkę długości.

• Punkt (ang. dot) to najmniejszy element obrazu, który nie ma już
wewnętrznej struktury.

• Piksel (ang. pixel) to najmniejszy element struktury obrazu,
któremu można przyporządkowad dowolny kolor.

• Linia to poziomy zbiór punktów lub pikseli.

• Rozdzielczośd najczęściej wyrażamy w:
– dpi (dot per inch) punktów na cal

– ppi (pixel per inch) pikseli na ca

– lpi (line per inch) lini na cal



• Desaturacja - usunięcie barw podczas 
przetwarzania zdjęcia



• szum RGB – przykładowy filtr w programie 
gimp



Filtr rozmycia 

Filtr rozmycia pikselizuj



Filtr Rozmycie Gaussa



Progowanie. 
• Dzięki temu narzędziu, stworzysz ciekawy 

efekt czarno-białego zdjęcia. Możesz 
wykorzystad go również, do poprawy jakości 
zeskanowanego dokumentu.



Warstwy 

• to nic innego jak regał ze 
szklanymi półkami.

• Obraz składa się z dowolnej 
liczby warstw, które są 
niezależnymi obrazami. 
Każdą warstwę można 
skopiowad, wkleid oraz 
zapisad.



• W edytorze grafiki wektorowej stworzono 
przedstawiony kształt, który powstał z dwóch 
figur: prostokąta i koła. W celu stworzenia 
tego kształtu, po narysowaniu figur i 
odpowiednim ich ustawieniu, należy 
skorzystad z funkcji

• Sumy/spawania



• W edytorze grafiki wektorowej stworzono 
przedstawiony kształt, który powstał z dwóch 
figur: prostokata i koła. W celu stworzenia 
tego kształtu, po narysowaniu figur i 
odpowiednim ich ustawieniu, należy 
skorzystad z funkcji

• Różnica/przycinanie



• W edytorze grafiki wektorowej stworzono 
przedstawiony kształt, który powstał z dwóch 
figur: prostokata i koła. W celu stworzenia 
tego kształtu, po narysowaniu figur i 
odpowiednim ich ustawieniu, należy 
skorzystad z funkcji

• Częśd wspólna



Grupowanie
• Grupowanie umożliwia obracanie, 

przerzucanie, przenoszenie lub 
zmienianie rozmiaru wszystkich 
kształtów lub obiektów, w tym 
samym czasie, jakby były jednym 
kształtem lub obiektem.

• Możesz również zmienid atrybuty
wszystkich kształtów w grupie
jednocześnie, takie jak
dodawanie efektu lub wypełnienia
kształtulub efektu do obrazu.
Można rozgrupowad na grupy
kształtów w dowolnym momencie,
a następnie ponownie zgrupowad
te.



Modele barw

• RGB

• CMYK

• HSB



Model RGB

• Dowolny kolor można 
uzyskad składając go z 
trzech podstawowych 
kolorów
Czerwony R

Zielony G

Niebieski B



Jak powstaje RGB

• Każda z barw składowych przyjmuje wartośd z 
zakresu od 0 do 255 

• Jeżeli dla wszystkich barw zostanie ustawiona 
wartośd 0 to otrzymamy kolor czarny

• Jeżeli dla wszystkich barw zostanie ustawiona 
wartośd 255 to otrzymamy kolor biały 



Model CMY

Model CMY jest dopełnieniem barw RGB. Częściej od modelu CMY
spoty kamy model CMYK Oprócz barw modelu CMY zawiera on barwę
black



MODEL HSV 



zapis heksadecymalny

• czyli szesnastkowy, składa się on z sześciu znaków 
poprzedzonych hashem (#). 

• Pierwsze dwa znaki definiują kolor czerwony, kolejne dwa 
znaki kolor zielony, ostatnie dwa znaki kolor niebieski. Za 
pomocą 
znaków: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C,D, E, F nadajemy 
intensywnośd danej barwie. Litery od A do F oznaczają liczby 
od 10 do 15.



Model hsl

• hsl(H, S%, L%)
alternatywny do RGB model opisu kolorów, w którym kolejne składowe 
oznaczają:
• H (ang. Hue) barwa - Liczba całkowita określana w stopniach (z 

przedziału od 0 do 360) z tzw. koła barw: 0 - czerwony (Red), 120 -
zielony (Green), 240 - niebieski (Blue)

• S (ang. Saturation) - nasycenieWartośd procentowa: 0% -
szary, 100% - normalny

• L (ang. Lightness) - jasnośdWartośd procentowa: 0% - czarny, 50% -
normalny, 100% - biały

HSL jest bardzo intuicyjnym modelem opisu kolorów. Wystarczy 
wybrad określony odcieo z koła barw (H), a następnie odpowiednio 
sterowad nasyceniem (S) i jasnością (L), aby uzyskad pożądany kolor.



TRYB 
ANTYALIASINGU (MULTISAMPLING).

• Tryb antyaliasingu czyli po prostu 
wygładzanie krawędzi,



Posteryzacja

• zjawisko utraty przestrzeni kolorów w grafice 
komputerowej,


