
  

O grafice, komputerowo. . .O grafice, komputerowo. . .

Podstawy Technik InformatycznychPodstawy Technik Informatycznych
Wykład trzeciWykład trzeci

Roman SimińskiRoman Simiński
roman.siminski@us.edu.plroman.siminski@us.edu.pl

www.siminskionline.plwww.siminskionline.pl



  

Grafika komputerowa — próba definicjiGrafika komputerowa — próba definicji
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Pozyskiwanie obrazów to zamiana obrazów ze świata rzeczywistego w formę 
cyfrową, możliwą do dalszego przetwarzania komputerowego.

Tworzenie obrazów to kreowanie przy użyciu komputera syntetycznych obrazów, 
naśladujących rzeczywistość lub jej nie naśladujących.

Przetwarzanie grafiki to proces różnorodnych przekształceń obrazów w formie 
cyfrowej, mający na celu uzyskanie określonych efektów artystycznych lub 
technicznych.

Grafika komputerowa zajmuje się komputerowym pozyskiwaniem, tworzeniem

i przetwarzaniem obrazów
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Przetwarzanie

Tworzenie

Pozyskiwanie



  

Grafika komputerowa — rodzajeGrafika komputerowa — rodzaje
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Ze względu na możliwość wyświetlania animacji:

statyczne czyli nieruchome,

dynamiczne czyli ruchome.

Ze względu na wymiar odwzorowywanej przestrzeni:

dwuwymiarowe czyli płaskie (2D),

trójwymiarowe czyli przestrzenne (3D).

Ze względu wewnętrzną budowę plików przechowujących obraz:

zorientowane punktowo czyli formaty bitmapowe (inaczej rastrowe),

zorientowane wektorowo.

Można jeszcze podać całkiem sporo innych podziałów. . .

Obrazy przetwarzane komputerowo można dzielić na różne kategorie:



  

●Multimedia..., co to jest?Multimedia..., co to jest?
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wzrok (ok. 87% udziału zmysłów w odbiorze otoczenia),

słuch (7%).

Multimedia to połączenie grafiki komputerowej, animacji, dźwięku, uzupełnione 
o możliwość interakcji z użytkownikiem. Multimedia oddziaływują jednocześnie na 
kilka zmysłów, aktualnie:

węch (ok. 3,5%),

dotyk (1,5%),

smak (1%).

Należy się spodziewać ekspansji na inne zmysły?:



  

Podstawowe obszary zastosowań grafiki komputerowejPodstawowe obszary zastosowań grafiki komputerowej
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Wybrane:

reklama wydawnicza, zewnętrzna i internetowa;

czasopisma, książki i inne materiały wydawnicze;

oprawy, opakowania, druki, akcydensy;

animacje, filmy, prezentacje multimedialne;

wzornictwo użytkowe i przemysłowe;

projektowanie maszyn i urządzeń;

ekonomia i biznes;

oprogramowanie i serwisy WWW;

gry i oprogramowanie służące rozrywce;

archiwizacja dóbr kultury;

systemu informacji przestrzennej;

medycyna;

systemy wizualizacji naukowej,

i cała masa innych zastosowań...



  

Kolor w ujęciu fizycznymKolor w ujęciu fizycznym
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Światło barwne to fala elektromagnetyczna, pochodząca z wąskiego pasma 
częstotliwości. Najniższa fala, widoczna dla człowieka to czerwień (4.3×1014 Hz) a 
najwyższa to fiolet (7.5×1014 Hz).



  

Model kolorów RGB — addytywna synteza kolorówModel kolorów RGB — addytywna synteza kolorów
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Kolor w modelu RGB powstaje jako wynik mieszania barw podstawowych:

R, barwa czerwona (ang. red), fala o długości ok. 630 nm;

G, barwa zielona (ang. green) fala o długości ok. 530 nm;

B, barwa niebieska (ang. blue) fala o długości ok. 450 nm.

Model RGB zakłada że barwy składowe koloru dodają się mieszając — addytywna 
synteza koloru.
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B
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Model RGB — addytywna synteza kolorówModel RGB — addytywna synteza kolorów
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Model  zakłada, że oglądamy 
przedmioty świecące światłem własnym!

RGB

Na takim podejściu bazuje system generowania kolorów  stosowany w telewizorach 
i monitorach.



  

Model CMY i CMYK — substraktywna synteza koloruModel CMY i CMYK — substraktywna synteza koloru
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Kolor w modelu CMY powstaje jako wynik mieszania barw:

C, turkusowy (ang. cyan),

M, purpura (ang. magenta),

Y, żółty (ang. yellow).

Jeżeli białe światło pada na powierzchnie koloru turkusowego, odbite światło nie 
zawiera barwy czerwonej a połączenie barw zielonej i niebieskiej. 
Czerwona składowa światła białego zostaje pochłonięta przez powierzchnię. 
Analogicznie, żółta barwa absorbuje niebieską składową a purpurowa zieloną.

Jeżeli białe światło pada na powierzchnie koloru turkusowego, odbite światło nie 
zawiera barwy czerwonej a połączenie barw zielonej i niebieskiej. 
Czerwona składowa światła białego zostaje pochłonięta przez powierzchnię. 
Analogicznie, żółta barwa absorbuje niebieską składową a purpurowa zieloną.

W modelu CMYK występuje dodatkowo kolor czarny (ang. blacK).



  

Model CMY i CMYK — substraktywna synteza koloruModel CMY i CMYK — substraktywna synteza koloru
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Kolory te odbierane są dzięki odbiciu światła — proces substraktywny. 

Pigment farb pochłania fale o określonych długościach (barwach) odbijając pozostałe.

Model  zakłada, że oglądamy 
przedmioty świecące światłem odbitym!

CMY



  

Model CMY i CMYK a model RGBModel CMY i CMYK a model RGB

1212Podstawy Technik Informatycznych |Podstawy Technik Informatycznych |
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R = (1, 0, 0)
G = (0, 1, 0)
B = (0, 0, 1)
C = (0, 1, 1)
M = (1, 0, 1)
Y = (1, 1, 0)
K = (0, 0, 0)
Biały = (1, 1, 1)
Szary 50% = (0.5, 0.5, 0.5)

C = (1, 0, 0)
M = (0, 1, 0)
Y = (0, 0, 1)
R = (0, 1, 1)
G = (1, 0, 1)
B = (1, 1, 0)
K = (1, 1, 1)
Biały = (0, 0, 0)
Szary 50% = (0.5, 0.5, 0.5)



  

Model subiektywny HSBModel subiektywny HSB
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Model HSB (zwany subiektywnym lub percepcyjnym) opisuje kolory w sposób zgodny 
z intuicyjnym rozumieniem barw. W systemie barwnym HSB kolor opisywany jest 
przez trzy czynniki:

H —  odcień (ang. hue), to barwa spektralna na bazie której buduje się kolor,

S —  nasycenie (ang. saturation), to intensywność używanego koloru, inaczej 
mówiąc, ile danego koloru istnieje w uzyskiwanej barwie,

B —  jasność (ang. brightness), określa jak ciemny lub jak jasny jest dany kolor, 
jasność zmieniamy dodając do wyjściowego odcienia czerni lub bieli.

S

H
B



  

Modyfikacja nasycenia (S) i jasności (B)Modyfikacja nasycenia (S) i jasności (B)
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Obraz analogowy — właściwościObraz analogowy — właściwości
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Istotne cechy obrazu analogowego: 

Tonalność — występowanie tej samej barwy w różnych odcieniach (różne 
nasycenie barwy i jej jasność).

Ciągłotonalność — ciągłe i płynne przejścia pomiędzy różnymi odcieniami w 
obrębie tej samej barwy oraz pomiędzy różnymi barwami.

Kreska — bywają obrazy jedno lub kilkubarwne bez żadnych odcieni. Są to 
obrazy monobarwne (np. czarno-białe) lub kilkukolorowe.



  

Jak powstaje obraz cyfrowy?Jak powstaje obraz cyfrowy?
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Istotne cechy obrazu analogowego: 

Do rejestracji obrazu cyfrowego stosuje się układy czujników fotoelektrycznych. 
Gdy na taki czujnik pada światło, przetwarza je on na prąd elektryczny.

Prąd elektryczny uzyskany z czujnika trafia do przetwornika analogowo-cyfrowego 
gdzie następuje proces dyskretyzacji i digitalizacji ciągłego sygnału prądowego.

Czujniki takie występują w skanerach, cyfrowych aparatach fotograficznych
i cyfrowych kamerach.

Analogowy obraz źródłowy

Fotografia analogowa

Fotografia cyfrowa

Digitalizacja



  

Jak powstaje obraz cyfrowy?Jak powstaje obraz cyfrowy?
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W wyniku procesu cyfrowej rejestracji obrazu (żargonowo: digitalizacji) powstaje 
obraz złożony z punktów, utworzonych w oparciu o informacje pozyskane z elementów 
światłoczułych.

Analogowy obraz 
źródłowy Obraz

cyfrowy
Urządzenie
rejestrujące

Reprezentacja
cyfrowa
obrazu

01100111

11000100

10101110

.

.

.



  

Obraz cyfrowy — właściwościObraz cyfrowy — właściwości
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Obrazy cyfrowe po digitalizacji to prostokątne obszary, zbudowane 
z identycznych pod względem wielkości i kształtu kwadratowych elementów 
zwanych pikselami. 

Wymiary tak zapisanego obrazu są 
zawsze wielokrotnościami piksela.



  

Obraz cyfrowy — właściwościObraz cyfrowy — właściwości
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Cechą charakterystyczną pojedynczego piksela jest jego monobarwność. W obszarze 
zajmowanym przez piksel nie występuje ciągłotonalność.

Obraz cyfrowy cechuje skokowa zmiana barwy i jasności przy przechodzeniu
z jednego piksela do następnego.

Obrazy kreskowe tracą jakość. Najlepiej prezentują się kreski poziome, pionowe i 
nachylone pod kątem 45 st.



  

Obraz cyfrowy — właściwościObraz cyfrowy — właściwości
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Rozdzielczości obrazu cyfrowego, to liczba pikseli przypadająca na 
jednostkę długości obrazu cyfrowego. Określona zwykle liczbą pikseli 
przypadającą na cal —  ppi (pixels per inch) lub znacznie częściej dpi (dots per inch).

Rozdzielczość obrazu cyfrowego określa jego zdolność do oddawania szczegółów.

Rozdzielczość
wysoka

Rozdzielczość
niska



  

Krotko o skanerach i skanowaniuKrotko o skanerach i skanowaniu
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Skaner — przekształca optyczne informacje na komputerowe dane. Za pomocą 
sensorów bada kolor i jasność odczytywanego obrazu. 

Źródło: www.focus.pl



  

Krotko o skanerach i skanowaniuKrotko o skanerach i skanowaniu
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Informacja docierająca do sensorów jest następnie przekazywana do przetwornika 
A/DC (ang. Analog/Digital Converter), który przekształca sygnał analogowy na 
cyfrowy, a następnie odczytane informacje przekazuje do komputera.

Źródło: Czasopismo Enter



  

Krotko o skanerach i skanowaniuKrotko o skanerach i skanowaniu
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Technologia CCD — bazuje na miniaturowych fotoczułych elementach 
półprzewodnikowych przetwarzających natężenie padające nań światła na impulsy 
elektryczne. Podczas skanowania materiał oświetlany jest przez lampę. 

Technologia CIS — bazuje sensorach optycznych umieszczonych 1-2 mm pod 
szybą skanera; standardowa lampa zastępowana jest matrycą diod LCD w kolorach 
RGB. Nie trzeba stosować specjalnych lamp oraz skomplikowanych filtrów i luster .

Źródło: http://www.aplikom.com.pl



  

Technologia CISTechnologia CIS
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Głównym elementem tej technologii są czujniki CIS (ang. Contact Image Sensor) 
oraz system oświetlenia oparty na diodach LED (ang.  Light Emitting Diode). 

Odbijane dane są bezpośrednio przechwytywane przez czujnik CIS, bez konieczności 
przekształcania. 

Daje to w efekcie dużą dokładnością odwzorowania geometrii oraz ostrą, wyrazistą 
jakość skanowanego obrazu. 

Czujniki CIS nie wymagają nagrzewania, więc skaner jest gotowy do pracy 
praktycznie w ciągu kilku sekund po włączeniu. 

Dzięki zastosowaniu diod LED uzyskujemy niski pobór energii i długą żywotność. 

Jednak emitowane światło przez diody LED jest słabsze, co w efekcie powoduje, że 
spektrum kolorów nie jest tak rozwinięte jak w filtrach kolorów zastosowanych 
w czujnikach CCD

Źródło: http://www.aplikom.com.pl



  

Technologia CCDTechnologia CCD
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Elementem światłoczułym są czujniki CCD (ang. Charge Coupled Device), natomiast 
źródłem światła zazwyczaj lampy fluorescencyjne. 

Zestawienie czułej kamery z ostrym światłem lampy umożliwia bardzo dobre 
odwzorowanie głębi kolorów. 

Jednakże skanery CCD posiadają rozbudowany system optyczny, w którym odbite od 
dokumentu światło, musi pokonać dość długą drogę zanim trafi do przetwornika 
czujnika CCD. 

Aby zachować geometrię skanowanego obrazu oraz prawidłową pracę skanera CCD 
wymagane jest nagrzanie lamp oraz okresowa kalibracja systemu optycznego, co w 
konsekwencji powoduje wydłużenie czasu przygotowania urządzenia do pracy.

Źródło: http://www.aplikom.com.pl



  

Rozdzielczość optyczna i interpolowana Rozdzielczość optyczna i interpolowana 
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Rozdzielczość optyczna: 

Gęstość elementów światłoczułych na listwie przesuwanej nad skanowaną ilustracją, 
podawana jest w postaci dwóch liczb (np. 300x600 dpi.) — liczba elementów 
skanujących znajdujących się na jednym calu powierzchni elementu (każdy tworzy 
jeden piksel w osi poziomej) x odległość o jaką ramię przesuwa się pomiędzy 
ekspozycjami.

Rozdzielczość interpolowana:

Na podstawie obrazu uzyskanego z rzeczywistą rozdzielczością optyczną,  
oprogramowanie skanera tworzy dodatkowe piksele poprzez uśrednienie wartości ich 
jasności oraz koloru i wstawienie ich pomiędzy piksele rzeczywiście zeskanowane.

To sztuczne podwyższanie rozdzielczości otrzymywanego obrazu cyfrowego — 
zwiększa wielkość obrazu, lecz obraz nie zawiera przez to więcej szczegółów.

Interpolowany piksel

1 2 3



  

System binarny — przypomnienieSystem binarny — przypomnienie
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Podstawa liczenia: 2

Dwie cyfry:  0  1

Z nich budujemy liczby binarne

Liczba złożona z ośmiu cyfr binarnych: bajt.

Liczba złożona z dwóch bajtów: słowo 16-to bitowe.

Liczba złożona z czterech bajtów: słowo 32-to bitowe.

Potęga 2: 27 26 25 24 23 22 21 20

Nr bitu: 7 6 5 4 3 2 1 0

Waga: 128 64 32 16 8 4 2 1



  

System binarny — reprezentacja liczbSystem binarny — reprezentacja liczb
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0 0 0 0 0 0 0 0

Potęga 2: 27 26 25 24 23 22 21 20

Nr bitu: 7 6 5 4 3 2 1 0

Waga: 128 64 32 16 8 4 2 1

0 · 1 =    0

0 · 2 =    0

0 · 4 =    0

0 · 8 =    0

0 · 16 =    0

0 · 32 =    0

0 · 64 =    0

0 · 128 =    0
+

0

Najmniejsza1 liczba zapisywalna na jednym bajcie: 0 

1) Rozważamy tylko liczby nieujemne 



  

System binarny — reprezentacja liczbSystem binarny — reprezentacja liczb
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1 1 1 1 1 1 1 1

Potęga 2: 27 26 25 24 23 22 21 20

Nr bitu: 7 6 5 4 3 2 1 0

Waga: 128 64 32 16 8 4 2 1

1 · 1 =    1

1 · 2 =    2

1 · 4 =    4

1 · 8 =    8

1 · 16 =    16

1 · 32 =    32

1 · 64 =    64

1 · 128 =    128
+

255

Największa1 liczba zapisywalna na jednym bajcie: 255 

1) Rozważamy tylko liczby nieujemne 



  

Jaki jest potencjał informacyjny podstawowych jednostek binarnych?Jaki jest potencjał informacyjny podstawowych jednostek binarnych?
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Jeden bajt może reprezentować liczby z zakresu od 0 od 255.

Razem tych liczb jest 256.

Matematyczne uzasadnienie: tyle jest ośmioelementowych wariancji 
z powtórzeniami dla zbioru dwuelementowego: 28.

Jeżeli chcemy wykorzystać bajtową liczbę binarną do ponumerowania 
czegoś, to jesteśmy w stanie ponumerować 256 elementów, przydzielając 
im numery od 0 od 255.    

. . .

Na jednym 
bajcie ponumeruję 256

foteli w moim kinie, a co 
gdy ich będzie więcej?

Maksymalnie 256



  

Jaki jest potencjał informacyjny podstawowych jednostek binarnych?Jaki jest potencjał informacyjny podstawowych jednostek binarnych?
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Liczba złożona z dwóch bajtów — słowo 16-to bitowe: 

Zakres wartości 0 .. 65535,

Liczba różnych wartości: 65536.

Po ludzku: ok. 65 tysięcy.  

Liczba złożona z czterech bajtów: słowo 32-to bitowe.

Zakres wartości 0 .. 4294967295,

Liczba różnych wartości: 4294967296.  

Po ludzku: ponad 4 miliardy.
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. . .
Maksymalnie 256

10101010

1010101010101010

10101010101010101010101010101010

Rozmiar tabliczki = 1 bajt:

. . .
Maksymalnie 65536

. . .
Maksymalnie 4294967296

Rozmiar tabliczki = 2 bajty:

Rozmiar tabliczki = 4 bajty:

Jeżeli chcę ponumerować coś, to muszę wybrać liczbę binarną wystarczająco dużą, 
aby mogła pomieścić największą liczbę z zakresu, który interesuje.

Jeżeli chcę ponumerować coś, to muszę wybrać liczbę binarną wystarczająco dużą, 
aby mogła pomieścić największą liczbę z zakresu, który interesuje.

Co wynika z tych wartości? Problem — jak duża tabliczka?Co wynika z tych wartości? Problem — jak duża tabliczka?



  

Co to wszystko ma wspólnego z grafiką?Co to wszystko ma wspólnego z grafiką?
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Każdy piksel obrazu bitmapowego musi zostać zapisany w pliku 
graficznym. To ile bajtów zajmie informacja o pikselu, zależy od 
liczby kolorów, jakie chcemy w danym pliku odwzorować — a to jest 
intuicyjne rozumienie pojęcia głębia kolorów. 

Każdy piksel obrazu bitmapowego musi zostać zapisany w pliku 
graficznym. To ile bajtów zajmie informacja o pikselu, zależy od 
liczby kolorów, jakie chcemy w danym pliku odwzorować — a to jest 
intuicyjne rozumienie pojęcia głębia kolorów. 



  

Głębia kolorówGłębia kolorów
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Głębia kolorów — liczba bitów w cyfrowej reprezentacji obrazu, 
przydzielonych do każdego piksela w celu zapisania informacji o jego 
barwie.

Im większa głębia kolorów, tym większa liczba odcieni może być 
reprezentowana w obrazie cyfrowym.    

Coraz mniejsza, cyfrowa głębia kolorów



  

Obraz cyfrowy — reprezentacjaObraz cyfrowy — reprezentacja
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Ciąg pikseli

Liczby kodujące 
kolory

System opisu kolorów

0 07142 2 2 2 14 15 15



  

Odwzorowanie różnej liczby kolorówOdwzorowanie różnej liczby kolorów
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Odwzorowanie dużej liczby kolorówOdwzorowanie dużej liczby kolorów
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9 bajtów reprezentacji wewnętrznej
przy 8-miu bitach na każdy kanał

pojedynczego piksela

3 piksele, każdy 
w jednym z 16.7 mln kolorów

24-ro bitowa głębia kolorów
tzw. True color

Red
Green
Blue

68 255 231
146 252 120
132 200 68



  

Odwzorowanie dużej liczby kolorówOdwzorowanie dużej liczby kolorów
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Głębia kolorów — przykładGłębia kolorów — przykład
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Kolor 24 bitowy
rozmiar pliku bez kompresji 1,37 MB

Odcienie szarości
rozmiar pliku bez kompresji 467 kB



  

Głębia kolorów — przykładGłębia kolorów — przykład
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Standardowa paleta 256 kolorów
rozmiar pliku bez kompresji 469 kB

Zoptymalizowana paleta 256 kolorów
rozmiar pliku bez kompresji 469 kB



  

Głębia kolorów — przykładGłębia kolorów — przykład

4141Podstawy Technik Informatycznych |Podstawy Technik Informatycznych |

Czarno-biały
rozmiar pliku bez kompresji 58  kB

Duotone
rozmiar pliku bez kompresji 620 kB



  

Odwzorowanie dużej liczby kolorów — separacja barwnaOdwzorowanie dużej liczby kolorów — separacja barwna
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Obrazek oryginalny Kanał czerwieni

Kanał zieleni Kanał niebieskiego



  

Kompresja obrazuKompresja obrazu
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Kompresja bezstratna (ang. lossless compression) — grupa metod 
zmniejszania rozmiaru przechowywanych informacji, pozwalająca na 
odtworzenie informacji w postaci identycznej z postacią pierwotną.

Kompresja stratna (ang. lossy compression) — grupa metod 
zmniejszania rozmiaru przechowywanych informacji, nie gwarantująca 
odtworzenia informacji w postaci identycznej z postacią pierwotną.

Dwie grupy 19-stu  powtarzających się 
czarnych pikseli. 

Zamiast powtórzeń:

 

Dwie grupy 19-stu  powtarzających się 
czarnych pikseli. 

Zamiast powtórzeń:

 19x
19x



  

Dlaczego godzimy się na kompresję stratną?Dlaczego godzimy się na kompresję stratną?
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Kompresja wykorzystuje niedoskonałość ludzkich zmysłów.

Metody kompresji stratnej zazwyczaj posługują się modelami 
psychoakustycznymi i psychowizualnymi. 

Na podstawie analizy tych modeli odrzuca się najmniej istotne elementy  
dźwięku czy obrazu, pozostawiając elementy ważniejsze dla 
rozpoznawania dźwięku czy obrazu przez zmysły. 

Rozmiar z kompresją: 757 KB (775 702 B)

Rozmiar bez kompresji: 2,25 MB (2 359 350B)

Rozmiar obrazy w pikselach: 1024 x 768

Trzykrotne zmniejszenie rozmiaru obrazu



  

JPEG — najpopularniejsza, stratna metoda kompresjiJPEG — najpopularniejsza, stratna metoda kompresji
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JPEG to nazwa zastawu metod kompresji obrazów cyfrowych, 
przeznaczonego głównie do przetwarzania zdjęć.

Najlepiej spisuje się przy kompresji obrazów, które nie mają zbyt wielu 
ostrych krawędzi i małych detali. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) to grupa ekspertów która 
opracowała metodę kompresji — tak też nazwano tę metodę. 

JFIF (JPEG Interchange File Format) to format plików 
wykorzystujących kompresje JPEG, plik te mają zwykle rozszerzenie 
„.jpg” lub „.jpeg”. 



  

JPEG — koncepcja kompresjiJPEG — koncepcja kompresji
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Przetworzenie obrazu do postaci opisującej jasność (luminancję) 
i barwę (chrominancję).  

Odrzucenie części informacji o barwie — ludzie znacznie dokładniej 
postrzegają drobne różnice jasności od drobnych różnic barwy.

Obraz dzielony jest na bloki 8 × 8 pikseli, na blokach wykonywana jest 
odwracalna, dyskretna transformata kosinusowa (DCT). 

Liczby będące wynikiem transformacji kosinusowej są poddawane 
dalszemu przetwarzaniu (kwantyzacja, porządkowanie zygzakowe) 
a następnie poddawane są kompresji Huffmana.



  

Kompresja JPEG — przykład kompresji stratnejKompresja JPEG — przykład kompresji stratnej
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Kompresja 0%
29,2 kB

Kompresja 20%
7,88 kB

Kompresja 40%
5,54 kB

Kompresja 60%
4,39 kB

Kompresja 80%
3,09 kB

Kompresja 100%
1,26 kB



  

Kompresja JPEG — pod lupąKompresja JPEG — pod lupą
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20% 50%

80% 90% 100%



  

Obraz cyfrowy w postaci bitmapowejObraz cyfrowy w postaci bitmapowej
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Grafika bitmapowa (rastrowa) - obraz złożony jest z pojedynczych kolorowych 
punktów o jednakowej wielkości (piksele). Obszar ilustracji podzielony jest na siatkę 
pikseli czyli tzw. raster. Ilustracje mają ustaloną wysokość i szerokość w pikselach oraz 
głębię kolorów czyli ilość kolorów na każdy piksel.

Cechy obrazów rastrowych:

kolory i kształty w mapach bitowych sprawiają wrażenie ciągłych, jeśli oglądane są 
z pewnej odległości (utrata jakości podczas skalowania),

czasochłonne, zwykle niodwracalne przekształcenia,

duża objętość plików,

złożona edycja poszczególnych elementów obrazu,

wierne odwzorowanie rzeczywistości.



  

Obraz cyfrowy w postaci wektorowejObraz cyfrowy w postaci wektorowej
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Rysunek wektorowy składa się z wielu geometrycznych obiektów - ich kształt, 
wypełnienie i miejsce położenia opisane są formułami matematycznymi.

Obiekty złożone są z odcinków - wektorów o określonym punkcie zaczepienia, 
kierunku (nachyleniu) i długości. Inne cechy obiektu są również opisane 
matematycznie, np. kształt konturu czy rodzaj wypełnienia.

Cechy obrazów wektorowych:

może być skalowany bez pogorszenia jakości, 

może być poddawany złożonym przekształceniom,

przekształcenia są odwracalne,

mała objętość plików,

duża kontrola na wyglądem i położeniem obiektów rysunku,

niezależna edycja poszczególnych obiektów,

nie zapewnia fotograficznej wierności odzworowania.



  

Obraz bitmapowy kontra obraz wektorowyObraz bitmapowy kontra obraz wektorowy
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Bitmapowy

Wektorowy



  

Obraz bitmapowy kontra obraz wektorowyObraz bitmapowy kontra obraz wektorowy
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Transformacje



  

Obraz cyfrowy w postaci wektorowejObraz cyfrowy w postaci wektorowej
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Rysunek wektorowy składa się z wielu geometrycznych obiektów - ich kształt, 
wypełnienie i miejsce położenia opisane są formułami matematycznymi.

Obiekty złożone są z odcinków - wektorów o określonym punkcie zaczepienia, 
kierunku (nachyleniu) i długości. Inne cechy obiektu są również opisane 
matematycznie, np. kształt konturu czy rodzaj wypełnienia.

K 0,-3, 3, Blue, None
P 1, 4, 5, 2, Black, 
LightBlue
O -5, 1, -1, 5, Red



  

Krzywe Béziera — najpopularniejsza metoda opisu grafiki wektorowejKrzywe Béziera — najpopularniejsza metoda opisu grafiki wektorowej
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Nad krzywymi opisującymi dowolne kształty geometryczne pracowali niezależnie 
Pierre Bézier, francuski inżynier firmy Renault oraz Paula de Casteljau pracujący dla 
konkurencyjnej firmy Citroën.

Prace nad krzywymi prowadzone były przez obu naukowców od początku lat 60, ale 
przez długi okres objęte ścisłą tajemnicą służbową. 

Pod koniec lat 60-tych pojawiły się pierwsze ogólnodostępne publikacje Pierre 
Béziera przedstawiające jego koncepcje, natomiast prace de Casteljau ukrywał 
Citroen jeszcze przez kilka lat - pierwsze wzmianki o nim pojawiają się dopiero w 
1971, gdy prace Béziera były znane od dawna. 

Do rozpowszechnienia się krzywych Béziera znacząco przyczynił się A.R. Forrest 
artykułem Interactive interpolation and approximation by Bezier polynomials 
opublikowanym w 1972 roku w branżowym piśmie The Computer Journal.



  

Krzywe Béziera — krzywe parametryczneKrzywe Béziera — krzywe parametryczne
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Krzywe Béziera to krzywe parametryczne, najczęsciej trzeciego stopnia. Kształt jest 
określony czterema punktami: 

dwoma punktami krańcowymi krzywej (tzw. węzłami) (P1, P4),

dwoma punktami kontrolnymi (P2, P3). 

Krzywa interpoluje dwa krańcowe punkty krzywej i aproksymuje dwa punkty kontrolne.

Punkty kontrolnePunkty kontrolne

WęzłyWęzły

P2(x2, y2)

P1(x1, y1)

P3(x3, y3)

P4(x4, y4)



  

Krój pisma, czcionka, font ...Krój pisma, czcionka, font ...
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Krój pisma to charakterystyczny obraz pisma drukarskiego o jednolitych cechach 
graficznych, właściwościach optycznych, niezależnych od stopnia i odmiany pisma. 
Każdy krój pisma posiada swoją nazwę (na przykład Arial, Times New Roman), 
podlegającą zwykle wraz z samym krojem ochronie prawnej.

Czcionka — materiał zecerski służący do techniki druku wypukłego. Czcionka, 
produkowana w Europie od drugiej połowy XV wieku, ma postać metalowego 
prostopadłościanu odlanego zwykle ze specjalnego stopu drukarskiego.

Font to zapisany w postaci cyfrowej obraz kroju pisma, tzn. zestaw informacji o 
kształtach poszczególnych liter i znaków danego kroju. Nazwa font (ang. fount) 
w tradycyjnym zecerstwie oznacza odlany komplet czcionek. 

Źródło: http://teatrnn.pl/leksykon



  

Antykwa, kursywa i różne …skułyAntykwa, kursywa i różne …skuły
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Antykwa to krój pisma o pionowych osiach liter. Antykwą zwykło się również 
nazywać skład pismem prostym w odróżnieniu od kursywy.

Kursywa to krój pisma o ukośnych osiach liter, kursywą zwykło się nazywać skład 
pismem pochyłym, stanowiący opozycję do antykwy.

Antykwa Kursywa

Majuskuły to inaczej wersaliki, wielkie litery alfabetu, mieszczące się między 
górną a podstawową linią pisma.

Minuskuła to inaczej litera tekstowa, litera alfabetu, jej górna i dolna krawędź 
rysunku mieści się między podstawową, a średnią linią pisma, natomiast jej 
wydłużenia między dolną i górną linią pisma.

Mediuskuły to litery kapitalikowe czyli litery o kształcie wersalików i wielkości 
majuskuł danego kroju i stopnia pisma 

Minuskuły Majuskuły Mediuskuły 

abcdefgh ABCDEFGH ABCDEFGH 
 



  

Kilka typograficznych terminówKilka typograficznych terminów
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Cyfry zwykłe mają jednakową wysokość (najczęściej zbliżoną do wysokości 
wersalików danego kroju, czasami mniejszą).

Cyfry nautyczne (cyfry mediewalne, cyfry tekstowe), mają różną wysokość 
i niejednolitą linię pisma. 

Szeryfy to poprzeczne lub ukośne zakończenia kresek liter niektórych krojów pism. 

Źródło: http://www.twardoch.net/



  

Kilka typograficznych terminówKilka typograficznych terminów
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Ligatura to znak stanowiący połączenie dwóch lub więcej liter.

Abrewiatura to znak stanowiący skrót wyrazu.

Kerning oznacza dosuwanie lub odsuwanie do siebie par liter, które po 
wykorzystaniu zwyczajnych metod regulacji odstępu wyglądają na nazbyt od siebie 
odsunięte lub zsuniete.

Źródło: http://www.twardoch.net/



  

Stopień pisma i budowa literStopień pisma i budowa liter
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Antykwa, kursywa i różne …skułyAntykwa, kursywa i różne …skuły
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Antykwa to krój pisma o pionowych osiach liter. Antykwą zwykło się również 
nazywać skład pismem prostym w odróżnieniu od kursywy.

Kursywa to krój pisma o ukośnych osiach liter, kursywą zwykło się nazywać skład 
pismem pochyłym, stanowiący opozycję do antykwy.

Antykwa Kursywa

Majuskuły to inaczej wersaliki, wielkie litery alfabetu, mieszczące się między 
górną a podstawową linią pisma.

Minuskuła to inaczej litera tekstowa, litera alfabetu, jej górna i dolna krawędź 
rysunku mieści się między podstawową, a średnią linią pisma, natomiast jej 
wydłużenia między dolną i górną linią pisma.

Mediuskuły to litery kapitalikowe czyli litery o kształcie wersalików i wielkości 
majuskuł danego kroju i stopnia pisma 

Minuskuły Majuskuły Mediuskuły 

abcdefgh ABCDEFGH ABCDEFGH 
 



  

Kilka podstawowych informacji na temat krojów pismaKilka podstawowych informacji na temat krojów pisma
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Rodzaje krojów pisma

Pismo jednoelementowe — kroje pisma, w których znaki są zbudowane z kresek 
tej samej grubości, inaczej pismo linearne.

Pismo dwuelementowe —  kroje pisma, w których znaki są zbudowane z kresek 
mogących się różnić grubością (wszystkie pionowe są innej grubości niż poziome lub 
też gdy szerokość tych kresek zmienia się płynnie, dowolnie).



  

Rodzaje fontówRodzaje fontów
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Fonty rastrowe — dla każdej wielkości kroju pisma przechowywane są gotowe 
matryce (mapy bitowe) znaków, podstawiane w momencie ich użycia. 

Fonty wektorowe opisane są funkcjami matematycznymi, takimi samymi dla 
dowolnej wielkości kroju czcionki. Służą do tego zwykle krzywe Beziera. Dopiero w 
momencie ich użycia, na ekranie monitora lub w drukarce, tworzona jest 
odpowiednia mapa bitowa. 



  

Od wektora do bitmapyOd wektora do bitmapy
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Rastrowanie to proces tworzenia z fontu wektorowego obrazu litery w zadanej 
wielkości.

Rasteryzator (ang. rasterizer) to program, który za ten proces jest odpowiedzialny.

Rastrowanie polega na rozbiciu obrazu na punkty, którymi należy wypełnić wektorowy 
obrys.

Źródło: http://www.twardoch.net/



  

Problemy z rastrowaniemProblemy z rastrowaniem
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Rastrowanie na ekranie oraz w przypadku pisma o małym stopniu stwarza problemy. 
Problem ten wystąpi wtedy, gdy mamy do czynienia z efektywnie małą rozdzielczością 
(dpi) urządzenia wizualizującego obraz.

Źródło: http://www.twardoch.net/

Zapobieganie problemom z rastrowaniem: 

Hinting — rasteryzator odczytuje zapisane w foncie wskazówki (ang. hints) i kierując 
się nimi zmienia położenie poszczególnych kropek tworzących obraz litery, by 
zminimalizować niedokładności rastrowania.

Anti-aliasing inaczej wygładzanie krawędzi, „rozmywanie” obrysu litery 
z wykorzystaniem odcieni barwy napisu.

Subpixeling — wykorzystanie możliwości monitorów pozwalających na operowanie 
intensywnością składowych koloru pojedynczego piksela do precyzyjnego wygładzania 
krawędzi.



  

Antyaliasing i hintingAntyaliasing i hinting
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Subpixeling — koncepcjaSubpixeling — koncepcja
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Subpixeling wg MicrosoftSubpixeling wg Microsoft
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Typowe rodzaje fontówTypowe rodzaje fontów
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Praktyczne uwagi na temat doboru krojów pismaPraktyczne uwagi na temat doboru krojów pisma
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Tekst złożony wersalikami zajmuje o 35% większą powierzchnię i wymaga większej 
liczby fiksacji wzroku niż tekst złożony małymi literami. Powodem tego jest trudniejsza 
rozróżnialność wersalików (litery są bardziej monotonne). Szybkość czytania zmniejsza 
się w tym przypadku o 12%.



  

Praktyczne uwagi na temat doboru krojów pismaPraktyczne uwagi na temat doboru krojów pisma
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W przypadku typowego składu nie należy wykorzystywać zbyt dużej liczby krojów 
pisma, nie należy również mieszać ze na jednej stronie sobą krojów podobnych.



  

Praktyczne uwagi na temat doboru krojów pismaPraktyczne uwagi na temat doboru krojów pisma
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Szeryfy pomagają w przenoszeniu wzroku z litery na literę, ułatwiają identyfikację, 
kroje szeryfowe są niezmiennie podstawowymi krojami dla składu właściwego tekstu 
publikacji.

Do składu literatury technicznej i fachowej, cenników, katalogów itp. —  z uwagi na ich 
formalny charakter — najbardziej nadają się pisma z grupy antykw jednoelementowych 
bezszeryfowych.



  

Praktyczne uwagi na temat doboru krojów pismaPraktyczne uwagi na temat doboru krojów pisma
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Praktycznie pisma półgrube i grube czyta się prawie tak samo szybko jak zwykłe. 
Jednak pisma półgrube i grube są mniej czytelne od zwykłego. 



  

Praktyczne uwagi na temat doboru krojów pismaPraktyczne uwagi na temat doboru krojów pisma
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Najlepszą czytelność cechuje tekst drukowany czarno na papierze białym. 

Pismo w negatywie (białe na czarnym tle) czyta się o wyraźnie trudniej. 

Dla pisma w negatywie warto rozważyć użycie pisma pogrubionego.



  

Formatowanie akapitów — formalnie, po europejskuFormatowanie akapitów — formalnie, po europejsku

7575Podstawy Technik Informatycznych |Podstawy Technik Informatycznych |

Podejście „ortodoksyjne” – tylko wcięcie akapitowe:

Polska Norma PN-83/P-55366 („Zasady składania tekstów w języku polskim”) określa 
wielkość wcięć akapitowych w stosunku do szerokości składu.

Składzie o szerokości do 25 cycer (112,82mm) wielkość wcięcia powinna być równa 1-
nemu firetowi (stopień pisma). W składzie powyżej 25 cycer (112,82mm) wielkość 
wcięcia powinna wynosić 1,5 firetu. 

We wspomnianej PN określono również ilość tekstu w wierszu końcowym akapitu —  
powinna ona być dwukrotnie większa niż wcięcie akapitowe.



  

Formatowanie akapitów — mniej formalnie, po amerykańskuFormatowanie akapitów — mniej formalnie, po amerykańsku
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Po amerykańsku

Odstępy między akapitowe zamiast 
wcięcia akapitowego



  

Formatowanie akapitów — odstęp między akapitowy a nie pusta linia!Formatowanie akapitów — odstęp między akapitowy a nie pusta linia!
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Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

Roman SimińskiRoman Simiński
roman.siminski@edu.edu.plroman.siminski@edu.edu.pl
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