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Barvy 

všechny odstíny barev vycházejí z kombinace 

několika základních barev 

 

podle složení základních barev rozeznáváme 

několik BAREVNÝCH MODELŮ 

 

Základní barevné modely : RGB a CMYK 
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RGB 

má 3 základní barvy 

 

R – red (červená) 

G – green (zelená) 

B – blue (modrá) 

 

světlo složené z těchto barev je vyzařováno ven do okolí 

využití u počítačových monitorů, dataprojektorů ap. 
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CMYK 

má 4 základní barvy 

 

C – cyan (azurová) 

M – magenta (purpurová) 

Y – yellow (žlutá) 

K – black (černá) 

barvy se světlem odrážejí 

používá se k tvorbě tiskovin (knihy, časopisy, noviny, 

vizitky ap.) 
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Komprese 

způsob „zhušťování“ dat 

obrázek určité kvality bude mít menší datovou velikost 

(zabere méně místa) 

dělí se na 2 typy: 

ztrátová – vypouští některé méně důležité data, má vliv 

na kvalitu obrazu, ale je velice účinná 

bezztrátová – vypouští jen nepotřebná data, nemá vliv 

na kvalitu obrazu, ale nelze pomocí ní dosáhnout velké 

úspory místa 
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Průhlednost 

vlastnost obrázku, která umožňuje zobrazit pozadí pod 

obrázkem 

je uložena pomocí 8 bitů (alfakanál) 

velké využití těchto obrázků na webových stránkách 
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