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3D grafi ka

Jednotlivé obrazové body při 
mnohonásobném zvětšení.

Vektorová grafi ka je ukládána ve formě 
matematického zápisu. Ten defi nuje čáry 
a křivky, ketré jsou základními prvky všech 
objektů vektorové grafi ky.

Princip:

Programy pro konstrukci a návrhářské systémy (CAD,CAM)

Použití:

Grafi cké a kartografi cké informační systémy (GIS)

Reklamní studia, agentury, návrháři apod.

I při velkém zvětšení nedojde k rozostření tohoto formátu

Výhody:

Vektorová grafi ka je přesná

Kdykoliv je možno provést změny, dále objekty editovat

Možnost další editace v programech, které podporují určitý
formát vektorové grafi ky

Ukázky obrázků jsou složeny z křivek různých tlouštěk, 
barev a tvarů. Modré šipky naznačují směr vektoru křivky.

Křivky jsou perfektně oblé, ostré a hladké 
a zachovávají přesný tvar.

Nejčastější formáty:

*.ai
*.eps Typický příklad rastrového 

obrázku - fotografi e

Nejčastější formáty:

*.jpg
*.tif
*.bmp

*.tga
*.gif
*.pcx

Obrázek v rastrové grafi ce je uložen 
bod po bodu. U každého z nich musí 
být uložen jas a kontrast, jeho barva 
a další parametry. Z těchto bodů se 
pak skládá celkový obraz.

Princip:

Pro tuto grafi ku jsou typické vysoké 
kapacitní nároky (zejména u velkého 
rozlišení).

Rastrový obrázek je možné upravovat až na úrovni jednotlivých bodů, 
ze kterých je obrázek složen. Pokud to daný editační program neumož-
ňuje, konkrétní zásah do obrázku nelze po jeho uložení později měnit. 

Opticky věrné uchování snímku, například fotografi e

Výhody:

Možnost aplikace různých efektů, fotomontáží, střihů apod.

Reklama, propagace, digitální fotografi e, umění, hry a další

Použití:

Množství softwaru pro speciální účely (archivace, prezentace, ...)

Rastrová grafi kaVektorová grafi ka

Princip:
V 3D modelovacím programu se vytváří ze 
základních tvarů (kvádr, koule, válec apod.) 
libovolné trojrozměrné objekty a scény

Vytvořený objekt je potažen 
materiálem či texturou a může 
být svícen světly a dále
snímán kamerami.
Objekty tak mohou 
v prostoru vrhat
stín a působí velmi
realisticky.

Použití:
3D modeling, tvorba virtuálních světů a scén

Vizuální efekty a triky ve fi lmových scénách

Reklama a propagace, umění


