
Kapitola: Konverze grafických formátů

Cvičení 5 – Úpravy rastrových obrazů
Témata
Parametry rastrového obrazu a jejich vliv na celkovou velikost souboru.
Úpravy parametrů s cílem dosažení optimální kvality a velikosti pro konkrétní účely.
Způsoby zápisu hodnot jednotlivých barevných složek v rastrových obrazech.

Materiál
Programy: Corel PhotoPaint X3
Soubory: firefox.bmp, olympics.bmp

Vstupní otázky – co máme znát
• Jak jsou reprezentovány barvy v počítači?
• Jak pracuje barevný model RGB? Kdy je vhodné jej použít?
• Jak pracuje barevný model CMYK? Kdy je vhodné jej použít?
• Co je barevná hloubka rastrového obrazu? Jaké barevné hloubky se nejčastěji využívají?
• Co je hustota rastrového obrazu? V jakých jednotkách se vyjadřuje?
• Jaký je rozdíl mezi fyzickým a logickým pixelem rastrového obrazu?
• Jaké typy souborů jsou používány pro ukládání rastrových obrazů?
• Co je to konverze obrazového formátu a proč se používá?

Úkoly
Část I: Charakteristiky rastrových obrazů

Všechny úkoly v této části provádějte u obou přiložených souborů. Jednotlivé výsledky ukládejte do
samostatných a vhodně pojmenovaných souborů, abyste se k nim mohli v případě potřeby vrátit.

1. Zjistěte ve vlastnostech souborů jejich velikost a zhodnoťte ji. Zdá se vám akorát, příliš malá,
nebo příliš velká s ohledem na rozměry a kvalitu obrázků?

2. Které charakteristiky rastrového obrazu mají vliv na jeho velikost? Zjistěte hodnoty těchto
charakteristik a odvoďte vztah pro výpočet velikosti nekomprimovaného rastrového obrazu.

3. Jak kvalitní digitální fotoaparát bychom potřebovali pro pořízení fotografie firefox.bmp?

4. Porovnejte teoretické maximální velikosti zjištěné z odvozeného vztahu se skutečnou velikostí
souborů. Je formát BMP ideální? Vyzkoušejte konverzi z formátu BMP postupně do formátů
JPG a PNG (beze změny ostatních charakteristik) a vždy ověřte výslednou velikost. Zamyslete
se nad výběrem vhodného formátu pro uložení barevné fotografie.

5. Upravte obrázek postupným snižováním bitové hloubky (pravé barvy → odstíny šedi → mo-
nochromatický obraz) a vždy ověřte výslednou velikost. Je vhodné pro uložení monochroma-
tického obrazu používat formát JPG, který je určen pro pravé barvy? Kdy použijete odstíny
šedi?

6. Jak se změní velikost souboru, pokud místo modelu RGB použijeme model CMYK? Upravte
vztah a ověřte výpočtem.
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7. Pro zjištění velikosti obrazu jste použili jeho rozměry v obrazových bodech (pixelech). Jakým
jiným způsobem je ještě možné popsat rozměry obrazu? Zamyslete se nad souvislostí mezi
rozměry obrazu (v délkových jednotkách) a hustotou. Jaké jednotky používáme pro vyjádření
hustoty?

8. Upravte fotografii postupným zvyšováním hustoty (vyzkoušejte 300 dpi a 600 dpi) a vždy ověřte
výslednou velikost. Jakou hustotu nastavíte pro obraz, který chcete vystavit a) na webu, b)
v prezentaci, c) v tištěné publikaci?

9. Na základě zjištěných skutečností určete vhodný rastrový grafický formát souboru pro uložení
a) loga, b) fotografie, c) grafu, d) schématu.

Část II: Možnosti reprezentace barev v modelech RGB a CMY

Různé grafické editory umožňují různé způsoby zadávání barevných odstínů. Stejným způsobem lze
navíc pracovat s barvami i při tvorbě webových stránek v navazujícím předmětu.

1. Jakým způsobem lze obecně zapsat červenou barvu?

2. Jak lze ze zápisu barvy poznat, zda se jedná o odstín šedi?

Příklady k procvičení
1. Předpokládejme, že vlastníme digitální fotoaparát s rozlišením 4 Mpx, kterým jsme pořídili

fotografii z dovolené. Na počítači jsme upravili velikost fotografie na 13×9 cm a chceme ji nyní
přímo z prohlížeče obrázků vytisknout na barevné tiskárně, která tiskne s hustotou 1200 dpi.
Jak velká bude fotografie na papíře?

2. Vyjádřete 35% šedou barvu v modelech RGB a CMY.

Kontrolní otázky
• Co vyjadřuje údaj x Mpx ve vlastnostech digitálního fotoaparátu?
• Jak vypočtete orientační nekomprimovanou velikost monochromatického rastrového obrazu

o rozměrech 2× 3 palce a hustotě 1200 dpi, který posíláte na tiskárnu?
• Jaký grafický souborový formát je vhodný pro schémata?
• Jaký grafický souborový formát je vhodný pro obrazy ve stupních šedi?
• Jaký grafický souborový formát je vhodný pro barevné fotografie?
• Kdy použijete pro uložení rastrového obrazu pravé barvy?
• Kdy použijete pro uložení rastrového obrazu odstíny šedi?
• Kdy použijete pro uložení rastrového obrazu barevnou paletu?
• Kdy uložíte rastrový obraz jako monochromatický?
• Jakým způsobem ovlivňuje hustota rastrového obrazu jeho kvalitu?
• Jaké hodnoty hustoty obrazu jsou vhodné pro zobrazení na obrazovce počítače?
• Jaké hodnoty hustoty obrazu jsou vhodné pro použití v prezentaci?
• Jaké hodnoty hustoty obrazu jsou vhodné pro použití v tištěné publikaci?
• Zvířátko vyobrazené na fotografii má latinské jméno Ailurus fulgens a ve své domovině je

nazýváno xiǎo xióng māo. Podle anglického jména byl nazván populární webový prohlížeč, jehož
logo tvoří toto zvířátko obtočené okolo Země. Jak je tato malá šelma pojmenována v češtině?
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