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Grafika komputerowa

Grafika komputerowa to dział 
informatyki zajmujący się tworzeniem 

obrazów obiektów rzeczywistych 
i wyimaginowanych, za pomocą 

komputera.
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Grafoskop

Pierwszym urządzeniem 
wykorzystywanym do prezentacji 

grafiki był grafoskop. Grafoskop, zwany 
również projektoskopem lub 

rzutnikiem pisma, to urządzenie 
projekcyjne służące do wyświetlania na 

ekranie projekcyjnym obrazów lub 
tekstu.
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Przykłady zastosowań grafiki komputerowej

• Interfejs użytkownika

• Wykresy w biznesie, nauce i technologii

• Medycyna

• Kreślenie i projektowanie wspomagane komputerowo

• Symulacja i animacja dla wizualizacji naukowej 
i rozrywki

• Wizualizacja w symulatorach lotu

• Przemysł filmowy
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Podział grafiki komputerowej

Głównym celem grafiki jest 
generowanie obrazów, dlatego 
jednym z głównych kryteriów 
klasyfikacji jest technika ich 
tworzenia, kolejnym zaś jest 
charakter danych.
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Podział grafiki komputerowej

Ze względu na techniki tworzenia obrazów:

• grafika wektorowa

• grafika rastrowa
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Podział grafiki komputerowej

Ze względu na charakter przetwarzanych danych:

• grafika 2D

• grafika 2,5D

• grafika 3D
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Podział grafiki komputerowej

GRAFIKA 2,5D

Rzuty aksonometryczne:
- dimetria prostokątna
- dimetria ukośna
- izometria
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Podział grafiki komputerowej

Ze względu na cykl, sposobu generacji obrazu:

• grafika nieinterakcyjna

• grafika interakcyjna

• grafika czasu rzeczywistego
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Grafika wektorowa

Zapamiętywane są charakterystyczne dla danych figur dane
(parametry), np. dla okręgu będzie to środek i promień, dla
odcinka współrzędne punktów końcowych, a dla krzywych
parametrycznych współrzędne punktów kontrolnych. Bardzo
ważną zaletą tej reprezentacji jest możliwość dowolnego
powiększania obrazów, bez jakiejkolwiek straty jakości.
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Cechy charakterystyczne grafiki wektorowej

• podczas wyświetlania na ekranie monitora rysunku 
wektorowego widzimy jego postać cyfrową 
(zbudowaną z pikseli) powstałą tylko na czas tego 
zobrazowania

• podczas drukowania rysunku wektorowego drukuje 
się jego postać cyfrowa, tworzona tylko na czas tego 
drukowania

• aplikacje wektorowe potrafią stworzyć na żądanie 
obraz cyfrowy z rysunku lub jego części, która jako 
obiekt będzie wchodziła w skład tego rysunku
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Formaty grafiki wektorowej
• AI (Adobe Illustrator)

Rozszerzenie wewnętrznego formatu plików programu grafiki wektorowej Adobe Illustrator.

• SVG (Scalable Vector Graphics)
Format oparty na języku XML więc może być integrowany z innymi językami, jak na przykład
XHTML; promowany jako standard grafiki wektorowej; umożliwia tworzenie animacji,
nieobwarowany licencjami i patentami. Format SVG powstał z myślą o zastosowaniu na
stronach WWW. Używany jest również jako niezależny od platformy systemowej format
grafiki wektorowej.

• CDR (Corel Draw)
Format opatentowany przez firmę Corel Corporation; obecnie, uznawany jest za standard
grafiki wektorowej.
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Formaty grafiki wektorowej

• FLA, SWF (Adobe Flash)
Wycofywany z użycia format grafiki wektorowej (szczególnie popularny w internecie);
umożliwia tworzenia animacji. W zamierzeniu miały być wystarczająco małe do publikacji w
internecie. Pliki SWF mogą zawierać animacje lub aplety o różnym stopniu interaktywności i
funkcjonalności. Pliki SWF są czasami używane do tworzenia animowanych grafiki i menu w
filmach DVD, jak i stron internetowych.
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Formaty grafiki wektorowej

• POSTSCRIPT
Alternatywą dla drukowania dokumentu na drukarce
jest zapisanie go w języku PostScript w pliku .PS. Plik
taki można potem wydrukować na innym urządzeniu
np. u zewnętrznego usługodawcy.

• DWF (ang. Design Web Format) 
Ogólnodostępny format pliku stworzony przez
Autodesk na potrzeby przeglądania, drukowania
bądź przesyłania plików projektowych typu CAD.
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Grafika rastrowa (bitmapowa)

Obraz grafiki rastrowej jest plikiem reprezentującym pionowo-poziomą siatkę
odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym
urządzeniu wyjściowym. Kolor każdego piksela jest definiowany osobno. Obrazki z
głębią kolorów RGB często składają się z kolorowych pikseli zdefiniowanych przez
trzy bajty - jeden bajt na kolor czerwony, jeden na zielony i jeden na kolor
niebieski. Mniej kolorowe obrazki potrzebują mniej informacji na piksel, np. obrazek w
kolorach czarnym i białym wymaga tylko jednego bitu na każdy piksel.
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Grafika rastrowa (bitmapowa)

Bitmapę charakteryzują następujące podstawowewłaściwości:

● wysokość i szerokość bitmapy liczona jako liczba pikseli

● liczba bitów na piksel opisująca liczbę możliwych do uzyskania kolorów

Jakość obrazka rastrowego jest określana przez całkowitą liczbę pikseli 
(wielkość obrazu) oraz ilości informacji przechowywanych w każdym pikselu 

(głębia koloru).
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Raster

Raster to jednotonalny obraz składający się z drobnych
kropek (lub w szczególnym przypadku z linii), dający
podczas oglądania z normalnej odległości wrażenie
istnienia półtonów, gdy kropki te są już na tyle małe, że
zlewają się z otaczającym je tłem. Jasność osiągniętych
w ten sposób półtonów wynika ze stosunku
powierzchni zajętej przez elementy rastra (plamki
rastra) do powierzchni otaczającego te elementy
niezadrukowanego jasnego (najczęściej białego)
podłoża drukowego.
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PIXEL (piksel)

Wyraz utworzony ze zbitki dwóch angielskich słów: picture+element
jest to najmniejszy element obrazu bitmapowego. Jeden piksel to 

bardzo mały kwadrat (rzadziej: prostokąt) wypełniony w całości 

jednolitym kolorem. Piksel stanowi także najmniejszy element obrazu 

wyświetlanego na monitorze komputera. Tryb pracy monitora, 

a  konkretnie jego rozdzielczość to właśnie liczba pikseli jakie zawiera on 

w pionie i poziomie.
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PIXEL (piksel)
Obraz składa się z bardzo dużej ilości pikseli,
których kolory mogą być niezależnie
zmieniane. Każdy piksel składa się z trzech
części świecących w kolorach: czerwonym,
zielonym i niebieskim. Odpowiednie
sterowanie intensywnościami tych składowych
podpikseli powoduje powstanie wypadkowego
koloru całego piksela. Kolorowi białemu
odpowiada maksymalna intensywność świecenia
wszystkich trzech składowych, kolorowi
czarnemu - wszystkie podpiksele wygaszone.
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Rozdzielczość ekranu

Rozdzielczość ekranu - jeden z parametrów trybu wyświetlania, parametr
określający ilość pikseli obrazu wyświetlanych na ekranie w bieżącym trybie
pracy monitora komputerowego, telewizora a także każdego innego
wyświetlacza, którego obraz budowany jest z pikseli. Rozdzielczość wyraża się
w postaci ilości pikseli w poziomie i w pionie.
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RGB

Jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego
nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw:
● R – red (czerwonej),
● G – green (zielonej)
● B – blue (niebieskiej),
z których model ten się składa.
Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, 
w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez 
zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie 
red, green, blue, czyli światła o odpowiedniej częstotliwości fali 
elektromagnetycznej.
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CMYK

Zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich

stosowanych powszechnie w druku kolorowym

w poligrafii i metodach pokrewnych (atramenty, tonery

i inne materiały barwiące w drukarkach komputerowych,

kserokopiarkach itp.). Na zestaw tych kolorów mówi się

również barwy procesowe lub kolory triadowe (kolor i barwa

w jęz. polskim to synonimy). CMYK to jednocześnie jedna

z przestrzeni barww pracy z grafiką komputerową.

● C cyjan (ang. Cyan)

● M magenta (ang. Magenta)

● Y żółty (ang. Yellow)

● K czarny (ang. blacK)
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Formaty grafiki bitmapowej

JPG (JPEG) - (Joint Photographic Experts Group) pliki w

formacie JPEG mogą być kompresowane od 10 do 20 razy w
stosunku do nieskompresowango oryginału, bez wyraźnie
widocznych zniekształceń. To standard, który przetrwał próbę
czasu (w użyciu od 25 lat). JPG sprawdzi się przy
wielobarwnych fotografiach, zawierających płynne przejścia
między kolorami. Format ten nie jest idealny przy kompresji
obrazów o ostrych krawędziach lub tych, które zawierają
"hałaśliwe" tekstury - może spowodować niewłaściwe
wyświetlanie ostrych krawędzi i rozmycie drobnych detali.
Edytując programem graficznym pliki JPEG należy unikać ich
wielokrotnego zapisywania. Każde kolejne zapisanie pliku
w formacie JPEG wprowadza dodatkowe zniekształcenia.
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Formaty grafiki bitmapowej

GIF (Graphics Interchange Format) jest dobry wtedy,

kiedy wykorzystywany przez nas obraz ma dużą ilość
powtarzających się lub identycznych kolorów - każdy
piksel jest bowiem reprezentowany przez jeden z liczącej
256 kolorów palety. Format ten obsługuje
przezroczystość i animację. Dawniej był on
wykorzystywany bardzo często, dziś używa się go
zazwyczaj tylko wtedy, kiedy chcemy uzyskać efekt
animacji. Do kompresji w formacie GIF może być
używany algorytm LZW, na którym ciążą patenty w kilku
krajach świata.
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Formaty grafiki bitmapowej

PNG to alternatywna dla formatu GIF

z kilkoma różnicami. PNG nie ma limitu 256
kolorów i dysponuje lepszą kompresją.
Obraz może być częściowo przezroczysty,
całkowicie przezroczysty lub zupełnie
nieprzezroczysty. PNG radzi sobie także
lepiej z ostrymi krawędziami niż GIF, jednak
w przypadku fotografii wciąż lepiej
wykorzystywać JPG. Gdzie PNG się sprawdzi?
Ikony, przyciski, loga.
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Formaty grafiki bitmapowej

TIFF lub TIF. TIFF jest jednym z podstawowych

i uniwersalnych formatów, który umożliwia
zapisywanie wysokiej jakości obrazów. To
komputerowy format przechowywania obrazów
rastrowych, popularny wśród grafików, branży
wydawniczej i fotografów. TIFF jest szeroko
wykorzystywany w obszarze skanowania, faksowania,
edycji tekstu, (OCR) optycznego rozpoznawania
znaków, edycji obrazów, w branży DTP do składu
publikacji. Pomimo ciągłego rozwoju branży
informatycznej, format TIFF nie stracił nic na swojej
wartości. Format TIFF obsługuje pliki obrazowe i
tekstowe.
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Formaty grafiki bitmapowej

RAW (NEF, CR2, ARW), plik RAW to surowy

format zapisu danych z matrycy światłoczułej.
Można powiedzieć, że jest to "cyfrowy negatyw",
którym można manipulować bez strat na jakości w
dużo większym zakresie w porównaniu do plików
JPEG. Nie podlega żadnym kompresjom, ma o wiele
większą rozpiętość tonalną niż inne formaty (np.
JPEG 8 bitów/piksel) oraz przechowuje też wiele
informacji dotyczących parametrów użytych
podczas wykonywania zdjęcia (np. przysłona, czas,
czułość ISO, obecność flasha, ogniskowa, balans
bieli).
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DTP
Określenie DTP pochodzi od angielskich słów
Desktop Publishing, co tłumaczy się jako
publikowanie na biurku lub wydawnictwo na
biurku. DTP zastąpiło tradycyjny drukarski skład
tekstu. Polega na kompleksowym przygotowaniu
publikacji do drukowania. Publikacjami są: książki i
broszury, czasopisma i gazety, dokumenty,
wszystkie druki informacyjne i reklamowe oraz
ogromna ilość opakowań. Grafik DTP musi biegle
posługiwać się takimi programami jak Photoshop,
Corel, Illustrator oraz InDesign.
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