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ТЕМА: «Растрова та векторна графіка» 

 

МЕТА:  

- Вивчити поняття «комп’ютерної графіки» 

- Опанувати основні відомості про растрову та векторну графіку 

- Розвити навички роботи з графікою різних видів 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

 Вивчення нового матеріалу: 

1. Призначення, можливості та сфери застосування комп’ютерної графіки. 

Комп'ютерна гра́фіка — це графіка, тобто двовимірні зображення, які 

створюються, перетворюються, оцифровуються, обробляються і відображаються 

засобами обчислювальної техніки, включаючи апаратні і програмні засоби. 

Рухома комп'ютерна графіка називається комп'ютерним відео або комп'ютерною 

анімацією. 

Для відображення графіки використовують монітор, принтер, плотер тощо. 

 

Робота з комп'ютерною графікою — один з найпопулярніших напрямків 

використання персонального комп'ютера, до того ж займаються цією роботою не 

тільки професійні художники і дизайнери. На будь-яких підприємствах час від часу 

виникає необхідність в подачі рекламних оголошень в газетах і журналах або просто у 

випуску рекламної листівки або буклету. 

Без комп'ютерної графіки не обходиться жодна сучасна мультимедійна 

програма. Робота над графікою займає до 90% робочого часу програмістських 

колективів, які випускають програми масового використання. 

Не зважаючи на те, що для роботи з комп'ютерною графікою існує маса класів 

програмного забезпечення, розрізняють усього 3 види комп'ютерної графіки. Це 

растрова графіка, векторна графіка і фрактальна графіка. Вони відрізняються 

принципами формування зображення при відображенні на екрані монітора або при 

друці на папері. 

Растрову графіку використовують при розробці електронних (мультимедійних) і 

поліграфічних видань. Ілюстрації, виконані засобами растрової графіки, рідко 

створюють вручну за допомогою комп'ютерних програм. Частіше для цієї мети 

використовують скановані ілюстрації, підготовлені художником на папері, або 

фотографії. В останній час для вводу растрових зображень в комп'ютер широко 

використовують цифрові фото- і відеокамери. 

 

2. Растрова та векторна графіка. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%93%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%84%C3%91%C2%96%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%90%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5_%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9F%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B3%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5_%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BF'%C3%91%C2%8E%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0_%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%96%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%86%C3%91%C2%96%C3%91%C2%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%BF'%C3%91%C2%8E%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0_%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%96%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%86%C3%91%C2%96%C3%91%C2%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9C%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%96%C3%91%C2%82%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9F%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%C3%90%C2%9F%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%80


Графіка буває двох типів - растрова та векторна. Це обумовлене застосуванням двох 

абсолютно різні підходів до створення відображення та зберігання зображення. 

При виборі растрового або векторного формату потрібно визначити завдання роботи 

із зображенням. Якщо необхідно фотографічна якість передачі кольору, то вибір буде 

за растровим зображенням. Векторний формат кращий для відображення та 

обробки логотипів, схем, анімації. 

 

У мережі Інтернет всі зображення представлені в одному з растрових форматів, який 

сприймаються браузерами - GIF, JPG, PNG. Анімація та візуальні ефекти для веб 

сайтів наведені в основному у векторному форматі - SWF. 

Растрова графіка. 

У реальному світі будь-яка фотографія або зображення представляють собою набір 

деяких безперервних елементів. Області певних кольорів або відтінків сірого на 

класичній, нецифровій, фотографії також безперервні - переходи можуть бути 

плавними або, навпаки, різкими й грубими, але області одного кольору - це завжди 

області одного кольору. 

Комп'ютерна графіка заснована на інших принципах. Тут немає нічого 

безперервного а зображення, виведене на екран або принтер, одержане зі сканера або 

цифрового фотоапарата, завжди складається з окремих крапок. Ці крапки можуть бути 

настільки дрібними, що їх неможливо розглянути неозброєним оком, але проте, 

цифрова картинка є мозаїкою, або це можна назвати іншим словом - растр. 

Растрова графіка - це принцип зберігання й обробки деякого зображення у вигляді 

матриці крапок. Adobe Photoshop - один із кращих інструментів для роботи 

з растровою графікою. Фотографії, а також повнобарвна складна графіка, 

зберігаються у вигляді растрових зображень, принципи роботи з якими, збігаються з 

підходом до обробки фотографій. 

Піксель та щільність зображення. 

Растрове зображення складається з набору крапок, з яких построчно формуються 

кінцеве зображення. Зберігається розташування кожної крапки, а також її колір. 

Кольорова мозаїка, що вийшла, утворює зображення, яке сприймається нашими 

очами. Піксель - це кожна крапка, з якої формується растрове зображення. 

Кількість пікселів, яке міститься на деякому відрізку довжиною в дюйм, 

називається концентрацією і визначає якість картинки. Чим вище щільність, тем 

вище якість зображення. 

Крім dpi (крапок на дюйм), щільність може вимірятися в пікселях (крапках на екрані 

монітора). Наприклад щільність монітора комп'ютера може становити 1024 на 768 

пікселів. Це означає, що в кожній лінії крапок на екрані 1024 крапки, а самих ліній - 

768. При цьому щільність екрана в крапках на дюйм становить порядку 72. 

У растрового метода зберігання зображення є безліч переваг. Він більш природній не 

тільки для моніторів, але й для сканерів і принтерів. Растровий метод дозволяє 

застосувати математичні підходи до зображення, тому що фотозображення, є матрицю 

чисел, до яких можна застосувати будь-яку функцію. Тільки він дозволяє зберегти й 

обробити повнобарвне зображення. 

 

Однак властивості растрового зображення мають і недоліки.. Один з них – об’єм 

збереженої інформації. Чим крупніше растрове зображення, тим більший об’єм воно 



займає у мегабайтах. Другий недолік растрового зображення полягає в тому, що 

зміна, наприклад, довжини відрізка прямій, збереженого в растровому форматі, 

практично може cnfnb досить трудоємним заняттям, адже відрізок для растрового 

формату - це просто певний колір у деякого набору крапок. 

Щоб усі недоліки растрового зображення перетворилися в переваги, необхідно 

працювати з векторним зображенням, наприклад вищезгаданий відрізок прямої 

розглядати не як набір крапок, а як вектор. 

  

Векторна графіка. 

Вектор визначається двома парами чисел - координатами крапки відліку й напрямком, 

або координатами початку й кінця, плюс інформація про колір - причому відразу для 

всіх крапок, а не для кожної. Векторний метод дозволяє в кілька раз скоротити 

об’єм векторного зображення у порівнянні з аналогічним растровим. Крім того, в 

описаному прикладі зміна довжини відрізка з погляду програмування робиться 

надзвичайно просто - досить лише змінити координати однієї з його кінцевих крапок. 

По тому ж принципу можна зберігати окружності й інші геометричні фігури з яких 

будується зображення. 

Робота з векторною графікою - прерогатива програм Corel Draw, Adobe Illustrator і 

Adobe Flash. 

Можна перетворити у векторний формат і растрове зображення. Результат 

перетворення може бути досить вдалим за умови, що по своєму змісту зображення 

являє собою штрихове зображення. Для фотографічного зображення результат 

перетворення буде грубуватий, але може бути цілком прийнятним, а для деяких 

завдань єдино можливим варіантом роботи із зображенням. 

Можна провести й зворотний процес - растерізацію векторної графіки, експорт із 

вектора в один з форматів растрової графіки. Можливо й одночасне використання 

імпортованого растрового зображення разом із векторною графікою. 

 

V. Закріплення нових знань. 

 

Бесіда за запитаннями: 

- Дайте визначення комп’ютерній графіці 

- Дайте визначення растровій графіці 

- Дайте визначення векторній графіці 

- Що таке щільність зображення? 

 

VІІ. Домашнє завдання 

1. Законспектувати матеріал уроку 

2. Читать Пасічник О.Г. «Основи Web-дизайну» стор 18-20 

3. Для зворотнього зв’язку ел. пошта: 2573562@ukr.net 

 

 



 

 

 


