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Grafika komputerowa to dział informatyki zajmujący 
się wykorzystaniem nowoczesnej techniki 
komputerowej do generowania obrazów oraz 
wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa 
jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym 
w nauce, technice oraz rozrywce.



Cyfrowe barwy

Karta graficzna
Złącza HDMI, 

D-SUB VGA, 
DVI

Modele
 Addytywny 

RGB
 Subtraktywny

CMYK
 Percepcyjny

balans kolorów

Karta graficzna wyświetla na ekranie zawartość 
pamięci obrazu, dokonując zmiany danych zgodnie z 
typem monitora. Pamięć ta może być wydzielona z 
pamięci fizycznej lub stanowić wbudowany moduł 
dedykowany tylko procesorowi graficznemu. 
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Złącza przesyłania obrazu:
− D-SUB VGA
− HDMI
− DVI
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D- SUB VGA – jego podstawową cechą jest 
analogowe przesyłanie danych do ekranu. Zamianę 
sygnału cyfrowego na analogowy zapewnia układ 
DAC ( cyfrowo-analogowy konwerter)
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DVI – nowszy typ łącza, który przesyła sygnał 
cyfrowy. Nie posiada konwertera DAC, przez co 
minimalizowane są zakłócenia towarzyszące 
zamianie cyfrowo-analogowej.

HDMI- Złącze przesyła sygnał cyfrowy jak DVI, ale 
także dźwięk
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Model addytywny RGB – barwa koloru powstaje 
poprzez sumowanie barw podstawowych:
czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Ten model jest też wykorzystywany w programowym 
określeniu koloru np. w języku HTML.
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Model addytywny RGB – barwa koloru powstaje 
poprzez sumowanie barw podstawowych:
czerwonego, zielonego i niebieskiego. Każdy z 
kolorów jest określony za pomocą 8 bitów, (256 
wartości) co pozwala uzyskać 167 77 216 barw 
(3*256)

Ćwiczenie:

Sprawdź wartości kolorów RGB w programie WORD
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Model subtraktywny CMYK– opiera się na 
przepuszczeniu światła poprzez kolorowe filtry: Cyan, 
Magenta, Yellow. Dla wzmocnienia kontrastu 
dopełnia się gamę filtrów kolorem Czarnym (K=Key).
Liczba możliwych kolorów: 4 294 967 296
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Model percepcyjny – paleta barw jest budowana 
doświadczalnie na podstawie zdolności 
percepcyjnych ludzkiego oka.

Model zakłada, że oko odbiera 3 kategorie kolorów:
jasny-ciemny, czerwony-zielony, żółty-niebieski. 

Ćwiczenie:
W programie GIMP wykorzystaj narzędzie kolory -
>balans kolorów 
Suwaki umożliwiają zmianę
koloru w czasie rzeczywistym



Mapy i matematyka w grafice



Mapy w grafice

Piksele
 Superpiksele

 Grafika rastrowa
 Grafika wektorowa

Monitor LCD to równo ułożone prostokąty, które są 
kolorowymi filtrami zwanymi pikselami. Każdy piksel 
może przyjmować dowolny kolor, gdyż składa się z 
subpikseli.

Subpiksel zielony

piksel



Mapy w grafice

Piksele
 Subpiksele

Mapa obrazu
 Grafika rastrowa
 Grafika wektorowa

Obrazy są zapisywane w postaci mapy. Tworzą ją 
punkty umieszczone w rastrze, czyli siatce 
równomiernie ułożonych kwadratów. 

Ćwiczenie:

W programie Paint narysuj koło, jak na rysunku:

Następnie użyj lupy i powiększ zdjęcie
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Otrzymaliśmy:
Zauważ,  że w powiększeniu widać raster bitmapy



Mapy w grafice

Piksele
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 Grafika rastrowa
 Grafika wektorowa

Otrzymaliśmy:
Zauważ,  że w powiększeniu widać raster bitmapy. 
Rozdzielczość bitmapy jest podawana w pikselach.

Jednostką rozdzielczości obrazu jest ilość pikseli na 
cal – DPI.

Właściwości naszego obrazka:
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 Rozdzielczość

 Grafika wektorowa

 Rozmiar obrazka podany ilością pikseli w jego 
szerokości i wysokości.
 Przykładowo rozdzielczość ekranu 800x640 oznacza, 

że można na nim wyświetlić maksymalnie 800 pikseli 
w jego szerokości i 640 w wysokości.

 DPI, PPI, LPI
 Ilość pikseli (kropek, punktów, lini) na jednostkę 

długości (cal) – dots/points/lines per inch.
 Określa ile punktów będzie miał obraz w swojej 

szerokości.
 Określenie stosowane głównie w przypadku urządzeń 

typu skaner, drukarka, ploter.

Rozdzielczość
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 Ilość informacji przekazywana w każdym pikselu.
 Im większa głębia tym dokładniejszy obraz, ale także tym 

więcej miejsca na dysku zajmie plik.
 Przykładowo:  jeśli mamy 8-bitową głębię koloru na 

obrazie można będzie wyświetlić 28=256 odcieni danego 
koloru.

 Jest to także zakres barw wyświetlanych na monitorze.

Głębia koloru

Głębia koloru Oznaczenie Ilość kolorów możliwych do 
wyświetlenia

1-bitowa 21 2 (np. biały i czarny)

8-bitowa 28 256

24-bitowa 224 16 777 216

32-bitowa 232 4 294 967 296



Mapy w grafice

Piksele
 Subpiksele

Mapa obrazu
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 Rozdzielczość
 Głębia koloru
 Kanał Alfa

 Grafika wektorowa

 Liczba ośmiobitowa służąca do tworzenia kolorów o 
określonym stopniu przezroczystości.

 Jest dopisywana do pozostałych współrzędnych koloru 
(np. RGB) – nie może istnieć samodzielnie.

 Kanał alfa przechowuje informacje  o odcieniach 
szarości:

Kanał Alfa

Biały – 100% 
przezroczystości

Szarości – częściowa 
przezroczystość

Czarny – 0% 
przezroczystości
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 Rozdzielczość
 Głębia koloru
 Kanał Alfa
 Aliasing

Antyaliasing

 Grafika wektorowa

 Aliasing – zjawisko zniekształcania obrazu w wyniku 
zbyt małej częstotliwości jego próbkowania w procesie 
rasteryzacji (zamiany na obraz rastrowy).

 Antyaliasing - zmniejszenie lub całkowita eliminacja 
„efektu schodków”  powstającego przy zmianie 
rozdzielczości bądź częstotliwości próbkowania obrazu.

Aliasing i Antyaliasing
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Tworzenie i zapis grafiki wektorowej są oparte 
zupełnie na innych zasadach. Każdy z obiektów 
rysunku jest opisany za pomocą formuły 
matematycznej. Zapis wektorowy nie jest efektywny 
w przypadku fotografii, dlatego stosuje się go głównie 
do opisu projektów graficznych, jak plakaty, 
ogłoszenia, rysunki techniczne. Główną zaletą grafiki 
wektorowej jest brak rastra i niewielkie rozmiary 
plików.
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 Krzywe
 Clipart
 Dithering
 Gradient
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 Rendering

 Formaty plików

 Krzywe zdefiniowane przez położenie czterech 
punktów, dwóch końcowych zwanych węzłami oraz 
dwóch tzw. punktów kontrolnych opisujących kąt 
nachylenia. 

 Wykorzystywane głównie w grafice wektorowej.
 Wymyślone przez Pierre Beziera z myślą o projektantach 

linii samochodowych w firmie Renault.

Krzywe
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Gotowy do użycia obrazek, zapisany najczęściej w 
formacie wektorowym.
Programy użytkowe najczęściej posiadają własne biblioteki
(zbiory) klipów, które w pewnym stopniu mogą być 
modyfikowane przez użytkownika.

ClipArt
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 Forma przejścia pomiędzy kolorami.
 Polega na mieszaniu sąsiadujących ze sobą barw: 

część jednego koloru nachodzi na drugi.

Dithering
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Tonalne przejście pomiędzy co najmniej dwoma barwami.
Przejścia kolorów mogą być:

Liniowe,
Radialne,
Specjalne (np. po krzywej).

Gradient
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 Samodzielny element obrazu. Jej położenie jest ściśle 
określone i może zajmować miejsce pod lub nad innymi 
elementami.

 Zmiana zawartości jakiejkolwiek warstwy nie wpływa na 
pozostałe.

 Warstwy można wyobrazić sobie jako nałożone na 
siebie folie: na każdej z nich namalowane jest 
coś innego, a razem tworzą pełny obrazek.

Warstwa
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 W grafice 3D to przeliczenie danej sceny i utworzenie 
pliku wyjściowego w formie obrazu statycznego lub 
animacji.

Rendering
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Popularne formaty 
grafiki rastrowej

• BMP
• GIF
• JPEG
• PCX
• PSD
• PNG
• TIFF
• XCF
• PPM

Formaty plików

Popularne formaty 
grafiki wektorowej

• SVG
• AI
• CDR
• EPS


