STŘEDOŠKOLSKÁ
ENCYKLOPEDIE
PRO GRAFIKY,
FOTOGRAFY,
TISKAŘE
A KNIHAŘE

HLAVNÍ OBRAZOVKA

INFORMACE

O NÁS

RASTROVÉ → KOMPRESE → UKÁZKY

GRAFICKÉ SOUBORY
RAW

Ztrátová komprese JPEG, nastavení kvality 8 z 12

RASTROVÉ
KOMPRESE
TIF
PSD
JPG
GIF
PNG
BMP
OSTATNÍ FORMÁTY
JEDNOTKY A ROZLIŠENÍ
VEKTORIZACE
VEKTOROVÉ
KOMBINOVANÉ

Datová velikost = 13 kbyte

Datová velikost = 38 kbyte

Datová velikost = 62 kbyte

V programu Adobe Photoshop máme možnost při ukládání do formátu JPG nastavit kvalitu snímku (a tím i sílu
komprese) v rozmezí 0 až 12. Kvalita 8 je ideální poměr mezi velikostí (kompresní poměr při tomto nastavení
může být až 20:1, běžně bývá mezi 5:1 až 10:1) a optickou kvalitou snímku (ještě nejsou okem rozpoznatelné
změny vzniklé při ukládání díky ztrátovým algoritmům).
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FORMÁT JPG

STŘEDOŠKOLSKÁ
ENCYKLOPEDIE
PRO GRAFIKY,
FOTOGRAFY,
TISKAŘE
A KNIHAŘE

HLAVNÍ OBRAZOVKA

INFORMACE

O NÁS

RASTROVÉ → TYPY → TIF / TIFF

GRAFICKÉ SOUBORY
RAW

Formát TIF / TIFF

RASTROVÉ

Dialogové okno programu Adobe Photoshop při ukládání dokumentu bez
vrstev do formátu TIF

TIF (někdy též TIFF) = Tagged Image File Format
⿎⿎
formát TIF (spolu s formátem PSD) je ideálním
⿎⿎
formátem pro ukládání rozdělané práce
zároveň je ideálním formátem na předání hotové
⿎⿎
práce k vytištění i k umístění do publikace
stal se de facto standardem pro ukládání snímků
⿎⿎
určených pro tisk
v současnosti jde o univerzální bitmapový
⿎⿎
obrazový formát podporovaný prakticky všemi
aplikacemi pro malování, úpravy obrazů a sazbu
stránek
díky podpoře jednobitové barevné hloubky
⿎⿎
a možnosti ukládání vícestránkových dokumentů je
TIF používaný k archivaci skenovaných dokumentů
každý TIF má v hlavičce uložené číslo 42 jako
⿎⿎
odpověď na základní otázku Života, Vesmíru
a vůbec (ze Stopařova průvodce po Galaxii
od Douglase Adamse)

KOMPRESE
TIF
PSD
JPG
GIF
PNG
BMP
OSTATNÍ FORMÁTY
JEDNOTKY A ROZLIŠENÍ
VEKTORIZACE
VEKTOROVÉ
KOMBINOVANÉ
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TYPY KOMPRESE

UKÁZKA LZW KOMPRESE

UKÁZKA ZIP KOMPRESE

FORMÁT PSD

STŘEDOŠKOLSKÁ
ENCYKLOPEDIE
PRO GRAFIKY,
FOTOGRAFY,
TISKAŘE
A KNIHAŘE

INFORMACE

HLAVNÍ OBRAZOVKA

O NÁS

RASTROVÉ → TYPY → TIF / TIFF

GRAFICKÉ SOUBORY
RAW

VZNIK A URČENÍ
vznikl jako pokus o jednotný
⿎⿎
fotmát pro různé skenery
představen roku 1986
⿎⿎
firmou Aldus (v roce 1994
koupena firmou Adobe)
poslední velká revize
⿎⿎
specifikace proběhla v roce
1992 (verze / revize 6.0),
drobné rozšíření proběhlo
v roce 1994 a 1995

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

jedná se o tzv. kontejnerový
⿎⿎
formát – uvnitř mohou
být různá obrazová data
opatřená štítky (tagy –
odtud název)
tagy popisují obsah souboru,
⿎⿎
zároveň identifikují vnitřní
formát
Barevné rozlišení
1 bit (monochrome –
⿎⿎
černá / bílá)

podpora ICC profilů
⿎⿎
podpora EXIF a ITPC
⿎⿎

možnost pracovat s plynulou
⿎⿎
průhledností
možnost ukládat ořezové
⿎⿎
cesty
dokumenty TIF mohou mít
⿎⿎
maximální velikost souboru
4 GB a maximální velikost
65 535 × 65 535 px

8 bit (256 stupňů šedi –
⿎⿎
grayscale a palete color)
8 bit  /  kanál (RGB, CMYK,
⿎⿎
L*a*b, Multichannel)
16 bit  /  kanál (RGB, CMYK,
⿎⿎
L*a*b, Multichannel)
32 bit  /  kanál (RGB)
⿎⿎
Komprese

VÝHODY
velké množství barevných
⿎⿎
režimů
možnost ukládat bez
⿎⿎
komprese, s bezeztrátovou
i ztrátovou kompresí
podpora vícestránkových
⿎⿎
dokumentů
podpora vícevrstvých snímků
⿎⿎
podpora ICC profilů
⿎⿎

podpora EXIF a ITPC
⿎⿎
možnost pracovat s plynulou
⿎⿎
průhledností
možnost ukládat ořezové
⿎⿎
cesty

NEVÝHODY

RASTROVÉ
KOMPRESE

díky flexibilitě formátu
⿎⿎
možné problémy
s kompatibilitou

TIF
PSD
JPG

velikost uloženého souboru,
⿎⿎
hlavně při volbě uložení bez
komprese

GIF
PNG

dokumenty TIF mohou mít
⿎⿎
maximální velikost souboru
4 GB
nepodporuje animaci
⿎⿎
nepodporuje duplex, triplex,
⿎⿎
qadruplex

BMP
OSTATNÍ FORMÁTY
JEDNOTKY A ROZLIŠENÍ
VEKTORIZACE
VEKTOROVÉ
KOMBINOVANÉ

téměř všechny skenery umějí
⿎⿎
ukládat do formátu TIF
není patentově chráněný
⿎⿎

bez komprese, LZW, ZIP,
⿎⿎
JPEG, RLE, CCITT Group 4
Jiné
podpora vícestránkových
⿎⿎
dokumentů
podpora vícevrstvých snímků
⿎⿎
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TYPY KOMPRESE

UKÁZKA LZW KOMPRESE

UKÁZKA ZIP KOMPRESE

FORMÁT PSD

STŘEDOŠKOLSKÁ
ENCYKLOPEDIE
PRO GRAFIKY,
FOTOGRAFY,
TISKAŘE
A KNIHAŘE

HLAVNÍ OBRAZOVKA

INFORMACE

O NÁS

RASTROVÉ → TYPY → JPG

GRAFICKÉ SOUBORY
RAW

Formát JPG

RASTROVÉ

JPG (někdy též JPEG) = Joint Photographic Experts
⿎⿎
Group (název sdružení, které formát navrhlo)
správné jméno je JFIF (JPEG File Interchange
⿎⿎
Format) – vžité a užívané je ale JPG
norma schválena 1992
⿎⿎
formát je určený pro ukládání fotografií,
⿎⿎
naskenovaných dokumentů, rentgenových
a ultrazvukových snímků
je vhodný pro archivaci dokončené práce, vkládání
⿎⿎
obrázků na webové stránky, pro posílání mailem
není vhodný pro snímky s malým množstvím barev
⿎⿎
(256), s ostrými hranami, s kontrastními barevnými
přechody, s písmem
není vhodný pro ukládání rozdělané práce
⿎⿎
při ukládání je vždy aplikována ztrátová komprese
⿎⿎

KOMPRESE
TIF
PSD
JPG
GIF
PNG
BMP
OSTATNÍ FORMÁTY
JEDNOTKY A ROZLIŠENÍ
VEKTORIZACE
VEKTOROVÉ
KOMBINOVANÉ

Snímek uložený do JPG s nastavením nejvyšší kvality (= nejnižší komprese).
Nelze rozpoznat rozdíly od snímku uloženého s bezeztrátovou kompresí.
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TYPY KOMPRESE

UKÁZKA JPEG KOMPRESE

