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O tym warto wiedzieć

Elektroniczne
obrazki
Niniejszy artykuł jest odpowiedzią
na liczne prośby, jakie napłynęły do
redakcji po opublikowaniu w EdW
9/2001 artykułu pt.: Skaner – oko
komputera.
Z informacji podanych w artyku−
le skorzystają między innymi Czytel−
nicy, którzy przysyłają e−maile oraz
dyskietki ze zdjęciami swoich urzą−
dzeń do Szkoły Konstruktorów i Fo−
rum Czytelników.
Czy wiesz, czym jest obraz w postaci elektro−
nicznej?
Tak jest, jak wszystko w komputerze, tak−
że obrazki i zdjęcia są zbiorami liczb. Kom−
puterowa obróbka zdjęć, pozwalająca uzy−
skać zadziwiające efekty jest więc w gruncie
rzeczy przetwarzaniem liczb. Aby w miarę
swobodnie poruszać się w fascynującym
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Część 2
świecie elektronicznych obrazków i grafiki
komputerowej nie trzeba wchodzić w mate−
matyczne szczegóły, jednak warto rozumieć
dwa podstawowe zagadnienia związane z 1.
rozdzielczością 2. kolorem,
a potem jeszcze jedno ważne zagadnienie,
a mianowicie 3. kompresję.

Piksel – elementarny
składnik obrazu
Naturalne obiekty można oglądać w dowol−
nym powiększeniu i podziwiać przy tym sub−
telne szczegóły – niedoskonałe wyobrażenie
o tym daje fotografia powyżej. Inaczej jest
z obrazem w postaci elektronicznej. Elektro−

niczny obraz ma naturę ziarnistą. Składa się
z elementarnych punktów, tak zwanych pi−
kseli (inni mówią piksli). Ilustruje to foto−
grafia 1, gdzie powiększony został maleńki
fragment obrazu.
Oczywiście czym więcej punktów, czyli
czym obraz jest lepszy, bo widać więcej
szczegółów, ale także tym więcej miejsca
w pamięci (na dysku) zajmuje plik z tym
obrazem. Mniej punktów to mniejsza obję−
tość pliku, ale obraz jest uboższy, mniej
ostry i nawet można zobaczyć poszczególne
piksele. Trzeba znaleźć sensowny kompro−
mis między jakością obrazu a wielkością
pliku.
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Fot. 1

Określając wielkość obrazka często poda−
jemy liczbę pikseli w poziomie i w pionie.
Przykładowo na monitorze współczesnego
komputera obraz ma zwykle 800x600 lub
1024x768 pikseli. Przy uruchomieniu kom−
putera w trybie awaryjnym obraz składa się
tylko z 640x480 pikseli. Choć w telewizorze
jest nieco inaczej, można śmiało przyjąć, że
w najlepszym przypadku obraz telewizyjny
składa się w istocie z co najwyżej 720x570
pikseli.
Liczba pikseli jest wygodną i użyteczną
miarą w przypadku obrazków umieszcza−
nych na stronach internetowych. W przypad−
ku wydruków na drukarce wielkość obrazka
podajemy w jednostkach długości – na przy−
kład w centymetrach. Jednak podanie tylko
rozmiaru w centymetrach, to zdecydowanie
za mało. Trzy obrazy tego samego zasilacza,
pokazanego na fotografii 2 mają jednakowe
rozmiary 5,8x4cm. Różnią się zdecydowanie
jakością. Obrazek górny ma najmniejszą
rozdzielczość.

Fot. 2

Potrzebna jest tu jakaś miara i jednostka.
Choć zazwyczaj wyrażamy wielkość
obrazka w centymetrach, to rozdzielczość
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podajemy
nie
w punktach (pikse−
lach) na centymetr,
tylko w punktach
na cal, po angielsku
dot
per
inch,
w skrócie dpi. Choć
z początku wydaje
się to dziwne, warto
się przyzwyczaić do
takiej calowej miary
– jest ona po−
wszechnie stosowa−
na także i w Polsce. Górny obrazek na foto−
grafii 2 ma żałośnie małą rozdzielczość rów−
ną dokładnie 25,4dpi, czyli 10 punktów na
centymetr, co oznacza, że piksel ma rozmia−
ry 1x1mm. Niższe obrazki mają rozdziel−
czość odpowiednio 72dpi oraz 300dpi.
Rozdzielczość powinna być dostosowana
do potrzeb − nie powinna być za duża, ale
i nie za mała. Do oglądania na ekranie, w tym
także do Internetu, wystarczy rozdzielczość
72dpi. Jeśli chcemy wydrukować obraz na
domowej drukarce − rozdzielczość powinna
wynosić 150...210dpi. Rozdzielczość 300dpi
stosują profesjonaliści do druku czasopism
i materiałów reklamowych.
Bardzo ważna uwaga! Zwiększanie roz−
dzielczości powyżej 300dpi nie poprawia ja−
kości, a tylko powoduje niepotrzebny wzrost
objętości pliku.
Czy już widzisz związek wielkości i roz−
dzielczości z liczbą pikseli? Do zapisania
górnego obrazka z fotografii 2 wystarczy
18kB, środkowego 42kB, a dolnego 482kB.
Przy skanowaniu i późniejszej obróbce
można zmieniać wielkość i rozdzielczość
obrazka.
Kiepski górny obrazek z fotografii 2, za−
wierający tylko 60x34 pikseli będzie miał ak−
ceptowalną jakość na wydruku, je−
śli radykalnie zmniejszymy wiel−
kość, np. do 1x0,57cm – patrz
fotografia 3. Teraz jego rozdziel−
Fot. 3
czość wynosi 150dpi.
Duży obrazek, zawierający wiele pikseli
zawsze możemy zmniejszyć bez straty jako−
ści. Gorzej w drugą stronę. Owszem, po−
większyć można, ale nawet gdy nie będzie
widać poszczególnych pikseli, z pewnością
da się zauważyć słaba jakość. Przykład masz
na fotografii 4, gdzie próbowałem powięk−
szyć fragment zdjęcia okładki EdW, jakie
umieszczamy na naszej stronie internetowej.
Utrwal sobie w głowie występujące tu za−
leżności. Przykładowo chcemy uzyskać
obrazek o wielkości pocztówki (15x10cm,
w przybliżeniu 6cali x 4cale).
Aby po wydrukowaniu był nienagannej
jakości, jego rozdzielczość i objętość powin−
na być dużo większa. Przy stosowanej po−
wszechnie „profesjonalnej” rozdzielczości
300dpi musiałby zawierać mniej więcej
1800x1200, czyli razem ponad 2 miliony

pikseli – fragment takiego obrazka pokazuje
fotografia 5.
Jeśli jednak taka „pocztówka” będzie
prezentowana na ekranie jako składnik
strony internetowej, wystarczy rozdziel−
czość 72dpi. Oznacza to, że obraz musi za−
wierać tylko 432x288 czyli w sumie nieca−
łe 125 tysięcy pikseli (6cali x 72dpi = 432,
4cale x 72 = 288). Jeśli obraz o takiej „in−
ternetowej” rozdzielczości wydrukowali−
byśmy w EdW w naturalnej wielkości,
obraz będzie nieostry albo będzie widać
punktową strukturę. Przykład z punktową
strukturą to środkowy obrazek na fotogra−
fii 2. Przykład niedostatecznej ostrości zo−
baczysz na fotografii 6.
Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6

Kolor
Teraz druga ważna sprawa. Obraz składa się
z punktów, a każdy punkt, czyli piksel ma ja−
kąś barwę. Czym jest barwa „w postaci elek−
tronicznej”?
Oczywiście, jak wszystko w komputerze,
będzie to jakaś liczba.
MEU
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Zapamiętaj:
Obrazki przeznaczone do Internetu
mogą mieć rozdzielczość 72dpi,
do domowych wydruków rozdzielczość
powinna wynosić 150...210dpi
do zastosowań profesjonalnych stosuje−
my rozdzielczość 300dpi.

Zacznijmy od tak zwanej bitmapy. Tu bar−
wa każdego punktu reprezentowana jest
przez liczbę jednobitową (0 lub 1). Dany
punkt może mieć jeden z dwóch kolorów:
czarny, biały. Przykładowy obraz pokazany
jest na fotografii 7. Obraz ma rozmiary
700x417 pikseli, czyli zawiera prawie 300 ty−
sięcy punktów, ale jak widać, jakość jest fa−
talna. Barwę każdego z punktów obrazu
określa liczba jednobitowa: kolor może być
albo czarny albo biały.
Fot. 7

kolejny poziom szarości, od czerni do bieli.
Fotografia 9 pokazuje obraz w skali szarości,
gdzie jasność każdego punktu koduje liczba
ośmiobitowa. Na pasku u dołu zdjęcia z pew−
nością nie rozróżnisz 256 „schodków” – dają
one płynne przejście tonalne.
Fot. 9

on nierozerwalnie związany ze skanerami
i monitorami, gdzie mamy elementy reagujące
na, oraz wytwarzające, światło w jednym
z tych trzech kolorów podstawowych.
Ujmując rzecz w dużym uproszczeniu:
dowolną barwę można uzyskać przez zmie−
szanie w odpowiednich proporcjach świa−
tła w trzech kolorach podstawowych. Wi−
dzimy to na ekranach wszystkich kompute−
rów i telewizorów – obraz tworzą maleńkie
punkciki, świecące właśnie w kolorach
podstawowych RGB. Jeśli nie wierzysz,
weź lupę i obejrzyj ekran swego monitora
lub telewizora.
Fot. 11

Jeśli obraz ma dużą rozdzielczość i zawiera
wiele punktów, można próbować oszukać oko
stosując tzw. dithering, po polsku zwany nie−
zbyt ładnie roztrząsaniem lub lepiej dyfuzją.
Na fotografii 10 masz tego przykład – jest
to najprawdziwsza bitmapa, zawierająca wy−
łącznie piksele czarne i białe, co udowadnia
powiększony fragment. Przez sprytne ich
rozmieszczenie można polepszyć wierność
odtwarzania przejść tonalnych – porównaj
fotografie 7 i 10.

Fot. 12

Fot. 10

Jeśli barwę każdego punktu opisuje liczba
kilkubitowa, jakość jest lepsza. Fotografia 8
pokazuje dwa obrazki, gdzie barwę każdego
punktu określa liczba dwu− i trzybitowa, co
oznacza, że może on mieć jeden z czterech al−
bo ośmiu odcieni – w tym przypadku są to od−
cienie szarości. Nie zastosowałem tak zwanej
dyfuzji (roztrząsania), więc jakość choć tro−
chę lepsza, jest nadal zła. Na dole obrazków
w wąskim pasku widać „schodki” szarości.
Fot. 8

W komputerach podstawową jednostką
jest bajt, czyli liczba ośmiobitowa (dziesiętnie
0....255. Każda liczba od 0 do 255 określa
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Barwę piksela określa jakaś liczba. Liczba
ta może reprezentować różne kolory. Nie mu−
simy się ograniczać do skali szarości, inaczej
mówiąc do poziomów jasności od czarnego do
białego. Przykładowo liczba czterobitowa mo−
że przedstawiać jeden z 8 dowolnie wybranych
kolorów. Fotografia 11 pokazuje taki obraz,
a na dole w pasku paletę kolorów składowych.
Elekt jest niezbyt doskonały, ale mamy już ko−
lor i na każdy piksel zużywamy trzy bity pa−
mięci (trzy bity dają osiem możliwości – osiem
kolorów palety). Nietrudna się domyślić, że
gdy w palecie jest więcej kolorów, obraz jest
lepszy. Przykładowo liczba ośmiobitowa (bajt)
daje paletę z 256 kolorami – przykładowy
efekt widoczny jest na fotografii 12. Zastoso−
wałem tu standardową paletę Windows. Jakość
jest dużo lepsza, ale nadal niedoskonała, bo
nadal widać skokowe przejścia.
Aby uzyskać nienaganny efekt, a konkret−
nie płynne przejścia tonalne, trzeba mieć w pa−
lecie zdecydowanie więcej kolorów. Odpowie−
dnio bogatą paletę można budować według
różnych zasad, jednak zdecydowanie najpopu−
larniejsza jest bardzo prosta, oparta na tak zwa−
nych kolorach podstawowych: czerwonym
(red – R), zielonym (green – G) i niebieskim
(blue – B). Jest to tak zwany model RGB. Jest

Jak się nietrudno domyślić, w tak zwanym
trybie RGB barwę każdego punktu obrazu
wyznacza liczba trzybajtowa. Każdy z baj−
tów określa jasność poszczególnych składo−
wych R, G, B w skali 256−stopniowej. Przy−
kładowo liczba 0, 0, 0 określa kolor czarny,
liczba 255, 255, 255 – biały, liczba 255, 0, 0
− jaskrawy czerwony, 90, 0, 0 − ciemny czer−
wony, 255, 255, 0 – żółty, 60, 60, 60 – ciem−
noszary. Paleta zawiera 256x256x256 czyli
ponad 16 milionów różnych kolorów.
W obrazie zbudowanym przy użyciu tak bo−
gatej palety oko nie zauważa żadnych skoko−
wych przejść. Oczywiście lepsza jakość zo−
staje okupiona większą objętością pliku, bo
do opisania każdego piksela potrzebne są
trzy bajty, czyli 24 bity. Fotografia 13 poka−
zuje obraz uzyskany z pliku w trybie RGB.
Fot. 13

I właśnie objętość pliku od dawna jest jed−
nym z najważniejszych problemów związa−
nych z cyfrową obróbką, przesyłaniem i prze−
chowywaniem obrazów. „Surowy” obraz
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o dużej rozdzielczości zapisany w trybie RGB
w popularnym formacje z rozszerzeniem .bmp
ma znaczną objętość. Przykładowo obraz wie−
lkości pocztówki (15x10cm) o rozdzielczości
300dpi (czyli składający się z około
1800x1200 pikseli) zapisany w trybie RGB
w sposób, powiedzmy klasyczny, zajmuje po−
nad 6 megabajtów. Takie i większe pliki szyb−
ko mogą zapełnić nawet pojemny dysk.
A przesłanie ich w Internecie przez powolne
łącza modemowe zajęłoby cała wieczność.
Na pewno można zmniejszać rozmiar pli−
ku stosując mniejszą rozdzielczość, co ozna−
cza, że obraz będzie zawierał mniej pikseli.
Stąd między innymi w Internecie z reguły
mamy do czynienia z obrazkami o rozdziel−
czości 72dpi. Ale zmniejszanie liczby pikseli
pogarsza jakość obrazu.
Czy można jakimś sposobem zmniejszyć
objętość pliku, nie tracąc na jakości?
Tu doszliśmy do trzeciego ważnego zaga−
dnienia – różnych formatów i kompresji,
gdzie łączy się problem liczby pikseli i ich
liczbowej reprezentacji.

Formaty obrazu
Kompresja
Wiemy już z grubsza, jak zapisuje się infor−
macje o barwie kolejnych pikseli. Ale plik
z obrazkiem zawiera nie tylko takie „czyste”
informacje o pikselach. Na początku pliku
umieszczony jest nagłówek, gdzie można
znaleźć kilkuznakowy skrót określający za−
stosowany format. Umieszcza się tam też do−
datkowe informacje, na przykład o sposobie
kodowania: czy jest to obraz RGB, czy obraz
w skali szarości, czarno−biała bitmapa, ewen−
tualnie informacje o zastosowanej palecie
barw. Jeśli wykorzystuje się paletę niestan−
dardową, w nagłówku znajduje się dokładna
definicja poszczególnych kolorów. Oprócz
tego, w przypadku niektórych formatów,
w nagłówku można umieścić różne informa−
cje pomocnicze, na przykład nazwę progra−
mu, w którym stworzono obraz, czy tak zwa−
ny znak wodny (watermark). Znak wodny,
który też jest sekwencją cyfr i ma zastosowa−
nie w profesjonalnych zastosowaniach, bo
pomaga chronić prawa autorskie twórców.
W nagłówku musi być też umieszczona
informacja o rozmiarach obrazu w pionie
i poziomie, a dopiero potem dane każdego pi−
ksela kolejno punkt po punkcie, linia po linii.
Objętość obrazu części pliku, określającej
poszczególne punkty można zmniejszać
w różny sposób. Można na przykład wyko−
rzystać fakt, że na pewnych obszarach obra−
zu sąsiednie piksele mają dokładnie taki sam
odcień. Zamiast pracowicie zapisywać infor−
macje o każdym takim pikselu z osobna,
można raz określić barwę i podać liczbę ko−
lejnych, identycznych punktów. Już taka naj−
prostsza metoda kompresji pozwala znacząco
zmniejszyć objętość pliku. Zastosowanie
bardziej wyrafinowanych algorytmów, czyli
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przepisów, pozwala zmniejszyć objętość pli−
ków dwu− a nawet kilkakrotnie, zależnie od
treści obrazu) i, co bardzo ważne, bez żadnej
straty jakości.
Taką możliwość zastosowania bezstratnej
kompresji daje między innymi format obrazu
zwany TIFF (tagged image file format).
Zwykły, nieskompresowany obraz w forma−
cie TIFF (z rozszerzeniem .tif) ma rozmiar
taki jak wspomniany plik .bmp. Zapisując
obraz w formacie TIFF, można i warto wy−
brać opcję skompresowaną (zwykle LZW,
choć są też inne opcje), która będzie mieć ob−
jętość przeciętnie dwukrotnie mniejszą niż
obraz wyjściowy, i to bez najmniejszej straty
jakości. Przy takim sposobie kompresji ni−
czego nie pomijamy i nie tracimy – nadal ma−
my precyzyjną informację o każdym pikselu,
a zmniejszenie rozmiarów pliku na dysku
osiągamy przez sprytne zapisanie danych.
Format TIFF jest bardzo chętnie wykorzysty−
wany przez profesjonalnych grafików także
ze względu na dodatkowe możliwości (ścież−
ki, kanały alfa), których omówienie wykra−
cza poza ramy artykułu.
Format TIFF ma wielkie zalety dla profe−
sjonalistów, ale uzyskiwany efekt kompresji,
czyli zmniejszania objętości plików jest nie−
zbyt duży. Tymczasem w wielu zastosowa−
niach, zwłaszcza w Internecie, nie jest najważ−
niejsza wysoka jakość. Kluczowe znaczenie
ma natomiast mały rozmiar pliku. Chodzi o to,
by obrazki można było szybko ściągnąć nawet
przez powolne łącze z modemem. Dla takich
mniej wymagających zastosowań opracowano
szereg innych formatów, z których od lat zde−
cydowanie największą popularnością cieszą
się GIF i JPEG. Formaty te umożliwiają ra−
dykalne zmniejszenie rozmiarów pliku, ale
dzieje się to kosztem pewnej utraty jakości.
W każdym przypadku wskutek kompresji
wielkość (liczba pikseli) nie zmienia się. Po−
garsza się tylko jakość obrazu.

a

b

c

d

e

f

g

Format GIF
W formacie GIF objętość redukuje się głównie
przez zmniejszenie liczby kolorów palety. Za−
miast liczby 3−bajtowej (24−bitowej) w trybie
RGB, wykorzystuje się paletę co najwyżej 256
kolorów (co daje najwyżej 8 bitów na piksel).
Można też wykorzystać paletę z mniejszą licz−
bą kolorów − inteligentny program komputero−
wy potrafi przeanalizować zawartość obrazu
i dostosować paletę do konkretnego obrazu.
Dodatkowo można wykorzystać dyfuzję, co
polepsza wierność przejść tonalnych.
Na fotografii 14 można zobaczyć orygi−
nalny obraz TIFF w kolorze 24−bitowym
(górny obrazek 12a) i kilka obrazów w for−
macie GIF. Każdy obrazek ma wielkość
709x294 pikseli. Zwróć uwagę na wierność
odwzorowania kolorów i na rozmiar pliku.
Fotografia 14b wykorzystuje standardową
paletę Windows (256 kolorów) bez roztrząsa−
nia kolorów, czyli dyfuzji, a 14c z dyfuzją.

h

Fot. 14 (709 x 294 pikseli)
a – TIFF RGB „surowy” 618kB −
(z bezstratną kompresją LZW – 467kB)
b – GIF paleta Windows bez dyfuzji – 76kB
c – GIF paleta Windows z dyfuzją – 116kB
d – GIF 64 kolory bez dyfuzji – 81kB
e − GIF 32 kolory bez dyfuzji – 60kB
f – GIF 16 kolorów z dyfuzją – 58kB
g – GIF 8 kolorów bez dyfuzji – 33kB
h – GIF 8 kolorów z dyfuzją – 47kB
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Jak widać zastosowanie dyfuzji może dużo po−
prawić. Cztery kolejne obrazy wykorzystują
tak zwaną paletę adaptacyjną. Podczas zapisy−
wania obrazu, program do obróbki obrazów,
np. Photoshop, po analizie treści obrazka indy−
widualnie dobiera paletę o zadanej liczbie ko−
lorów, mniejszej niż 256 (w praktyce zadaje się
liczbę będącą potęgą liczby 2). Generalnie
czym mniej kolorów w palecie, tym mniejszy
plik, ale i gorsza jakość. Zastosowanie dyfuzji
polepsza jakość, ale nie sprzyja zmniejszaniu
rozmiaru pliku. Zauważ, że w przypadku
obrazka 14f program tak sprytnie dobrał paletę
16−kolorową i zastosował roztrząsanie, że stra−
ta jakości w stosunku do oryginału jest nie−
wielka, a plik jest stosunkowo mały. Przy pale−
cie 16−kolorowej do zapisania barwy jednego
piksela potrzeba tylko 4 bitów (24=16). Paleta
8−kolorowa (3 bity na piksel) nawet po zasto−
sowaniu dyfuzji nie daje takich możliwości.
Format GIF nie jest wykorzystywany
przez profesjonalistów do wydruków, ale
znajduje bardzo szerokie zastosowanie w In−
ternecie, gdzie wykorzystuje się też tzw. ani−
mowane gify, dające efekt ruchu przez wyko−
rzystanie sekwencji kilku(nastu) „klatek”

a

b

c

d

Format JPEG
W formacie JPEG (Joint Photographic Experts
Group) zapisuje się obrazy w trybie RGB,
czyli o kolorze 24−bitowym. Zmniejszenie ob−
jętości pliku następuje dwustopniowo. Naj−
pierw obraz dzielony jest na kwadraty, zawie−
rające 8x8 pikseli. Potem dla każdego kwadra−
tu określa się lokalną małą paletę i zapisuje
w specyficzny sposób. Można przy tym wy−
brać dokładność i związaną z tym jakość)
Z technicznego punktu widzenia jest to dość
skomplikowany proces (z wykorzystaniem
tzw. dyskretnej transformaty kosinusoidalnej
oraz kodowania Huffmana). Na marginesie
można wspomnieć, że podobne zasady wyko−
rzystuje się przy kompresji dźwięku w tak po−
pularnych plikach dźwiękowych − em−pe−trój−
kach. W każdym przypadku uzyskuje się bar−
dzo dużą redukcję objętości pliku. W zależno−
ści od zawartości obrazu i dopuszczonej straty
jakości redukcja objętości pliku jest kilku− do
kilkunastokrotna. Fotografia 15 pokazuje ten
sam oryginał co poprzednio i trzy obrazy
JPEG, zapisane z różną jakością.
Zwróć uwagę na jakość obrazków. Jak du−
ża jest różnica w stosunku do oryginału?
Pliki w formacie JPEG o rozdzielczości
210...300dpi, zapisane z maksymalną jakością
mogą być śmiało wykorzystane do profesjonal−
nego druku – strata jakości jest znikoma, najczę−
ściej niezauważalna. W Internecie wykorzystuje
się obrazki o rozdzielczości 72dpi i większym
stopniu kompresji, co daje bardzo małe pliki.
Osoby nadsyłające zdjęcia swoich modeli
do Szkoły lub Forum powinny dostarczać
pliki w formacie JPEG o co najmniej średniej
jakości i wielkości minimalnej 700x500 pi−
kseli (lepiej większe). Ogólnie biorąc, z obra−
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Fot. 15 (709 x 294 pikseli)
a – TIFF RGB „surowy” 618kB −
(z bezstratną kompresją LZW – 467kB)
b – JPEG jakość maksymalna (10) – 260kB
c – JPEG jakość średnia (5) – 60kB
d − JPEG jakość minimalna (0) – 28kB

Format GIF okazuje się optymalny do za−
pisu grafiki, gdzie nie ma płynnych przejść
między kolorami − daje wtedy znacznie
mniejsze pliki i lepszą jakość. Udowadniają
to fotografie 16 i 17 pokazują jakość i obję−
tość plików o tej samej liczbie pikseli, zako−
dowanych w formatach JPEG i GIF. Celowo
są to obrazki o małej rozdzielczości 72dpi,
żeby wręcz było widać poszczególne punkty.
Plik GIF wygląda ostrzej i ma objętość aż 7−
krotnie mniejszą.
Format JPEG zdecydowanie lepiej sobie
radzi z fotografiami, gdzie występują łagod−
ne przejścia tonalne. Na fotografii 18 mo−
żesz porównać jakość i wielkość plików
o (celowo małej) rozdzielczości 72dpi. Poje−
dynczy obrazek ma 164 x 64 pikseli.
Przedstawione fotografie też nie do koń−
ca pokazują wszystkie wady i zalety obu
formatów. Wybór ostatecznego formatu
i stopnia kompresji będzie więc zależeć
między innymi od treści obrazu i od akcep−
towalnej jakości. Doświadczeni praktycy po
obrobieniu obrazka przeznaczonego do In−
ternetu na koniec zapisują go wielokrotnie,
zarówno jako JPEG o różnej jakości, jak
i GIF w różnych wersjach, w tym obowiąz−
kowo z paletą adaptacyjną o różnej wielko−
ści i z dyfuzją. Następnie otwierają wszyst−
kie zapisane pliki, porównując ich jakość
i objętość. Na koniec wybierają jeden, opty−
malny pod względem jakości obrazu i obję−
tości pliku.

Inne formaty
zu JPEG o objętości 100...150kB można uzy−
skać dobry wydruk.

GIF kontra JPEG
Porównanie fotografii 14 i 15 zdaje się wska−
zywać, że format JPEG jest zdecydowanie
lepszy. Taki wniosek byłby zdecydowanie
zbyt pochopny.

Programy komputerowe pozwalają zapisy−
wać obrazy w różnych formatach. Na przy−
kład „naturalnym” formatem słynnego Pho−
toshopa jest format o rozszerzeniu .psd, Co−
relowego PhotoPainta − .cpt. Pomimo dużej
liczby programów i ich własnych formatów,
gotowe obrazy zapisujemy zazwyczaj w jed−
nym z trzech formatów: TIFF (z kompresją

Fot. 16 340x71 pikseli GIF 4 kolory z dyfuzją – 3kB (2365 bajtów)

Fot. 17 340x71 pikseli JPEG jakość minimalna (0) – 17kB (16766 bajtów)

Elektronika dla Wszystkich

O tym warto wiedzieć

Fot. 18 (164 x 64 pikseli)
a − TIFF RGB „surowy“ 36,7kB − (z
bezstratną kompresją LZW − 29,0kB)
b − JPEG jakość minimalna (0) − 7,61kB
c − JPEG jakość średnia (5) − 9,37kB
d − GIF paleta Windows 256 kolorów z
dyfuzją − 5,80kB
e − GIF 64 kolory z dyfuzją − 5,90kB
f − GIF 16 kolorów z dyfuzją − 3,23kB
g − GIF 16 kolorów bez dyfuzji −
2,85kB
h − GIF 8 kolorów z dyfuzją − 2,44kB
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Elektronika dla Wszystkich

Spośród wektorowych najbardziej popu−
larne są formaty CDR (z programu Corel−
Draw), EPS (tzw. PostScript) oraz jego bli−
źniak AI (z programu Adobe Illustrator).
Ostatnio niezmiernie popularny stał się w In−
ternecie program i format FLASH (.swf), też
opierający się głównie na grafice wektoro−
wej. Szczegółowe omówienie formatów we−
ktorowych i ich dodatkowych możliwości
związanych z grafiką bitmapową (rastrową),
zdecydowanie wykracza poza ramy niniej−
szego artykułu.

Formaty wektorowe doskonale nadają się
do grafiki, gdzie mamy do czynienia z kon−
kretnymi, ściśle zdefiniowanymi obiektami –
d

E

Rys. 20

Rys. 19

c

A

rozmiar pliku jest wtedy zadziwiająco mały.
Natomiast zapisanie z ich pomocą typowego
zdjęcia, zawierającego liczne przejścia tonal−
ne byłoby teoretycznie możliwe, ale rozmiar
pliku byłby zatrważająco duży.

wiera informacji o wszystkich punktach
obrazu, tylko o poszczególnych obiektach.
Przykładowo plik obrazek.cdr, pokazany
na rysunku 19, zawiera informacje o czte−
rech obiektach: czerwonym prostokącie
z czarnym obrysem, żółtym kółku, niebie−
skiej linii i zielonym trójkącie. Są to jedynie
informacje o umieszczeniu punktów charak−
terystycznych (wierzchołków prostokąta
i trójkąta, końców odcinka, środka i średni−
cy koła), o kolorach, grubości linii oraz
o kolejności obiektów jeden nad drugim.
Taki wektorowy obraz możemy dowolnie
powiększać, bez jakiejkolwiek straty jakości
– rysunek 20 pokazuje znacznie powiększo−
ny fragment poprzedniego – nie widać tu
żadnych pikseli.

LZW) dla wszelkich obrazów wysokiej jako−
ści, GIF dla grafiki i obrazów, gdzie jest
mało płynnych przejść tonalnych oraz
JPEG dla obrazów z płynnymi przejściami
tonalnymi.
Aby dać pełniejszy przegląd tematu zapi−
su obrazów, koniecznie trzeba wspomnieć
o zupełnie innych formatach, tak zwanych
wektorowych. Wszystkie omawiane dotych−
czas formaty są tak zwanymi formatami ra−
strowymi, inaczej bitmapowymi, gdzie
obraz składa się ze ściśle określonej liczby
pikseli. Tymczasem w formatach wektoro−
wych zasada jest zupełnie inna. Plik nie za−
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