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Grafika

• start

• definicja

• http://www.fizyka.umk.pl/~duch/Wyklady/komp• http://www.fizyka.umk.pl/~duch/Wyklady/komp

ut/w10/grafika.html



Grafika

• Informatyka
Grafika komputerowa

• Rysunek Techniczny• Rysunek Techniczny

• Geometria wykreślna



Grafika

• Grafika komputerowa, dział informatyki
zajmujący się zagadnieniami 
przetwarzania i prezentacji informacji przetwarzania i prezentacji informacji 
graficznych.

• Powiązania

• HTML, Przetwarzanie obrazu, 3D-
Studio, Wymiar, 



Literatura
• J. D. Foley i in., Wprowadzenie do grafiki 

komputerowej, WNT, Warszawa 1995,
J. Zaborowski (red), Grafika komputerowa --
metody i narzedzia, WNT, Warszawa 1994,
Grafika PC bez tajemnic (praca zbiorowa), Grafika PC bez tajemnic (praca zbiorowa), 
Intersoftland, Warszawa 1995,
M. Jankowski, Elementy grafiki 
komputerowej, WNT, Warszawa 1990,
I. O. Angell, Wprowadzenie do grafiki 
komputerowej, WNT, Warszawa 1984,
T. Pavlidis, Grafika i przetwarzanie obrazów, 
WNT, Warszawa 1987, 



Literatura
• Za darmo w sieci 

według [ http://www.kailastudio.com.pl/
design/htm/article/moje.htm ]



Literatura
• Wallpaper By Stormi 

http://www.stormi.com/paper.html
Barry's Clip Art Server 
http://www.barrysclipart.com/
Boogie Jack's Big World of Fun! Boogie Jack's Big World of Fun! 
http://www.boogiejack.com/
myFreeClipart.com 
http://www.myfreeclipart.com/
Icon Factory http://www.iconfactory.com/



Czcionki
• Czcionki

PCFonts.Com http://www.pcfonts.com/
Floor 13 - Font Collection 
http://www.james.devlin.net/floor13.htmhttp://www.james.devlin.net/floor13.htm
Font Bureau http://www.fontbureau.com/



Skrypty
• fabryka.republika.pl/wkladki
• Nic's JavaScript Page 

http://www.javascript-page.com/
CGI Resources 
http://www.speakeasy.org/~cgires/http://www.speakeasy.org/~cgires/
Helion DHTML Site 
http://www.dhtml.helion.pl/
The CGI Resource Index Programs and 
Scripts 
http://cgi.resourceindex.com/Programs_a
nd_Scripts/



Podstawowe pojęcia i standardy 
graficzne• Trzy kategorie: 

• (grafika bitmapowa lub malarska), 

grafika rastrowa
grafika wektorowa i jej grafika wektorowa i jej 

specjalne rodzaje: komputerowy rysunek techniczny, 

CAD, Computer Aided Design; 
grafika prezentacyjna; 

• http://www.fizyka.umk.pl/~duch/Wyklady/komput/w10/

grafika.html



rastrowa
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Włodzisław Duch, Fascynujący świat programów komputerowy
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Grafika wektorowa

grafika wektorowa i jej 
specjalne rodzaje: 
komputerowy rysunek 
techniczny, CAD, Computer techniczny, CAD, Computer 
Aided Design; 



Grafika wektorowa
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Włodzisław Duch, Fascynujący świat programów komputerowy



Prezentacje Grafika 

Prezentacyjna



Cechy grafiki rastrowej

Programy malarskie: działają na 

mapach bitowych, złożonych z 

pikseli (pixel jest skrótem od pikseli (pixel jest skrótem od 

angielskiego „picture element"), 

posiadających atrybuty



Cechy grafiki rastrowej

• Zdjęcie legitymacyjne 3x4 cm, 
300 dpi, ok. 350×470 punktów 
= 165 K = 0.5 MB w wiernym = 165 K = 0.5 MB w wiernym 
kolorze. 
Pocztówka 10x15 cm, 300 dpi, 
ok. 1200×1800 pikseli =ok. 2.2 
M punktów = 6.6 MB!



KKololoorr: : 
• 1 bit - czarnobiały, 

8 bitów - pseudokolor (256 
kolorów), 
16 bitów - kolor pełny (32768 
kolorów) kolorów) 
24 bity - kolor wierny, prawdziwy 
(16.8 M barw) 
32 i 48 bitów - spotyka się w 
zastosowaniach profesjonalnych.

• http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1357296.html



dithering (metody Bayera, 

Burkesa, Stuckiego ...), 

Mieszanie barw Mieszanie barw --

Wykład 2

Burkesa, Stuckiego ...), 

poprawia jakość obrazów dla 

pseudokoloru. 



MieMieszanieszanie BarwBarw

• Parametry koloru: barwa, 

nasycenie i jasność (Hue, 

Saturation, Brightness), 

(Hue, Saturation, Brightness),
Barwa, Nasycenie, Jasność

Saturation, Brightness), 

czyli "model HSB". 



MieszanieMieszanie BarwBarw
Podstawowe barwy RGB Podstawowe barwy RGB 

((czerwonyczerwony,, zielonyzielony, , niebieskiniebieski) ) 
dla monitorów lub CMYK dla dla monitorów lub CMYK dla 

drukarek (turkusowa czyli drukarek (turkusowa czyli drukarek (turkusowa czyli drukarek (turkusowa czyli 
cyjan, karmazynowa czyli cyjan, karmazynowa czyli 

magentamagenta i żółta oraz czarna), i żółta oraz czarna), 
Standardy Standardy PantonePantone oraz oraz 

TrumatchTrumatch. . 



Podstawowe formaty grafiki 
rastrowej: 

BMP BMP -- standard Windows, standard Windows, 
brak kompresji, używany brak kompresji, używany 

npnp. do tła . do tła npnp. do tła . do tła 
TIF TIF -- TaggedTagged File Image File Image 
Format, różne warianty, Format, różne warianty, 

kompresja bez strat LZW, kompresja bez strat LZW, 
używany przez faksy używany przez faksy 



Podstawowe formaty grafiki
rastrowej: 

GIF GIF -- GraphicsGraphics
InterchangeInterchange Program, Program, InterchangeInterchange Program, Program, 

popularny, dobra popularny, dobra 
kompresja dla koloru 1, 2, kompresja dla koloru 1, 2, 

4, 84, 8--bitowego bitowego 



Podstawowe formaty grafiki 
rastrowej: 

JPG JPG -- Joint Joint PhotographicPhotographic
ExpertsExperts GroupGroup, prawie , prawie ExpertsExperts GroupGroup, prawie , prawie 
najlepsza kompresja najlepsza kompresja 
(nieodwracalna) dla (nieodwracalna) dla 

wiernego koloru wiernego koloru 



Podstawowe formaty grafiki 
rastrowej: 

PCX PCX -- 256 kolorów, 256 kolorów, PCX PCX -- 256 kolorów, 256 kolorów, 
kompresja do 3 razy, kompresja do 3 razy, 

stracił na popularności stracił na popularności 



Podstawowe formaty grafiki 
rastrowej: 

Inne spotykane formaty: Inne spotykane formaty: 
PCD (Kodak, wysoka PCD (Kodak, wysoka 

jakość), PNG (do WWW, jakość), PNG (do WWW, 
kombinacja GIF i JPG), DIB kombinacja GIF i JPG), DIB kombinacja GIF i JPG), DIB kombinacja GIF i JPG), DIB 
(odmiana BMP), IMG, MSP, (odmiana BMP), IMG, MSP, 

TGA, WPG, WMF TGA, WPG, WMF 
(wektorowo(wektorowo--rastrowy), PNT, rastrowy), PNT, 

MAC 10 minutMAC 10 minut



Nowe formaty:

DejaDeja--VuVu (firmy AT&T), 5(firmy AT&T), 5--
10x 10x większa kompresja większa kompresja 
niż JPEG niż JPEG , dodatki do , dodatki do niż JPEG niż JPEG , dodatki do , dodatki do 

przeglądarek + przeglądarek + 
niektórych programów niektórych programów 

graficznych. graficznych. 



MP4, czyli MPEGMP4, czyli MPEG--4 do obrazów 4 do obrazów 
statycznych, w formacie statycznych, w formacie 

Nowe Formaty

statycznych, w formacie statycznych, w formacie 
JPEG2000 (JP2) JPEG2000 (JP2) 

5 x mniejsze pliki niż JPG5 x mniejsze pliki niż JPG, , 



5 x mniejsze pliki niż JPG5 x mniejsze pliki niż JPG, , 
powiększają się bez utraty powiększają się bez utraty 

jakości i zwiększania jakości i zwiększania 
objętości, ale nadal objętości, ale nadal 

Nowe Formaty

objętości, ale nadal objętości, ale nadal 
odczuwamy brak narzędzi do odczuwamy brak narzędzi do 
łatwego oglądania/tworzenia łatwego oglądania/tworzenia 

grafiki w tym formacie. grafiki w tym formacie. 



w przypadku egzaminu lub w przypadku egzaminu lub 
zaliczenia zaliczenia 

Zamieszczam Foto:Zamieszczam Foto:



http://janecki.pr.radom.pl



Niektórzy studenci już „złapali byka za rogi”

Pani Moniko

Gratulujemy

http://monika-pietruszka.webpark.pl/ 

http://monika-pietruszka.webpark.pl/wch.htm

Gratulujemy



WYROŚLI NA WEBDESIGNERÓW

Isn’t It?

http://mpomagalska.webpark.pl/ 

http://mpomagalska.webpark.pl/CV.htm



Wszystkich to cieszy



Bywają u nas krótkie chwile spokoju



Najczęściej jednak czeka nas

Wiele ....

Pracy

Wysiłku

Emocji

Pomysłów



Jeżeli Was To ciekawi

Zapraszamy do współpracy

W bieżącym roku akademickim

2103/2014



Wracajmy do nowych formatów

LWF - Lura Wavelet Format; Djvu, SID 
–

duża kompresja zdjęćduża kompresja zdjęć

(rozkład na falki), dobra jakość. 

Przerwa 10 min

Dr inż.  H.P.Janecki



Nowe formaty again 

Zdjęcie w formacie XGA, 1024x768 piksele, 
ma: 
BMP - 2304 kB, 
TIF bez kompresji - 2307 kB, z kompresją 
zip - 1133 kB, LZW - 1515 kB zip - 1133 kB, LZW - 1515 kB 
PCX - 1543 kB, 
PNG - 650 kB, 
GIF 256 kolorów - 291 kB, 
JPG - jakość 80% - 72 kB, jakość 60% - 57 
kB (stopień kompresjii zależy od rodzaju 
zdjęcia). 



Cechy Grafiki Wektorowej 

Grafika wektorowa
jest zorientowana obiektowo.


