
Imagin i d ig i ta le



Bitmap - rasterVector

Vector vs. raster







Imaginile vectoriale sunt imaginile create prin 
utilizarea unor „puncte critice”.

Grafică orientată pe obiecte.

Linii, forme geometrice, texturi.

Crearea materialelor de la zero.

Elemente grafice generate cu formule matematice.

Imagini vectoriale



Organizarea unei compoziții și crearea unei direcții vizuale. 

Margini, continuitate sau întrerupere în mișcarea ochilor.

Mai multe puncte succesive.

Solidă - discontinuă, dreaptă, curbată sau unghiulară, subțire - evidențiată.

Are culoare.

O linie este un punct care a ieșit la plimbare - Paul Klee.

Linii



Linie verticală - putere

Linii

Linie diagonală - mișcare

Linie orizontală - relaxare



http://www.fubiz.net/en/2013/11/13/minimalist-lines-posters-2/

http://www.fubiz.net/en/2013/11/13/minimalist-lines-posters-2/


Zona delimitată pe o suprafață.

Linii unite, culori.

Bidimensională și masurabilă prin lățime și înălțime.

Tridimensională - element de spațialitate și adâncime.

Forme geometrice și organice.

Forme derivate - abstracte, accidentale, curbilinii, rectilinii, neregulate etc.

Forme geometrice





Elemente de perspectivă și proporție a obiectelor.

Lumini și umbre.

Volume și adâncime.

Efectul de drop shadow face ca cercul să pară că plutește deasupra suprafeței de

sub el.

Efect linear gradient și o umbra înclinată spre dreapta și mai mică comparativ cu

cercul - impresie de mișcare.

Efect radial gradient și o umbra a fost aplicat celui de-al treilea cerc care arată ca o

sferă în mișcare.

Forme geometrice pseudo 3D



Forme geometrice 3D



Forme geometrice 3D



Repetiție a unei singure unități vizuale sau a unui element vizual într-o anumită zonă.

Repetiție sistematică cu o direcție de deplasare evidentă.

Privitorul anticipează această succesiune.

Trei blocuri de bază: puncte, linii și grile.

Tactilă (poate fi simțită) și vizuală (efecte și tehnici grafice)

Texturi



Exemple de grafică vectorială | Caractere



Exemple de grafică vectorială | Logo



Exemple de grafică vectorială | Texturi



Exemple de grafică vectorială | Icoane



Exemple de grafică vectorială | Ilustrații



Exemple de grafică vectorială | Afișe



Exemple de grafică vectorială | Interfețe grafice



Liniile sunt constituite dintr-o serie de elemente pe orizontală și verticală. 

Pixelul este cea mai mică unitate dintr-o imagine de tip raster. 

Pentru a afișa un cerc vor fi memorați pixelii de pe circumferința cercului și cei din 
interiorul și exteriorul acestuia.

Când mărim o imagine de tip raster operația va consta în supradimensionarea 
pixelilor.

Imagini raster



Pentru fiecare pixel se alocă un spațiu de memorie.

Pentru o imagine alb-negru, un pixel este reprezentat informatic printr-un octet.

Octet = byte = 8 biți , rezultă 28=256 de niveluri de gri pentru un pixel.

http://webstyleguide.com/wsg2/graphics/displays.html

Pixel

http://webstyleguide.com/wsg2/graphics/displays.html


Red  - 8 biți 

Green - 8 biți

Blue - 8 biți

http://webstyleguide.com/wsg2/graphics/displays.html

Pixel

http://webstyleguide.com/wsg2/graphics/displays.html


Rezoluția imaginii (width X height) 

Numărul total de pixeli ce compun o imagine, un produs dintre pixelii pe orizontală și cei pe 
verticală. 

Masură a clarității sau a gradului de detaliere a unei imagini digitale. 

Exemplu: 4000 x 3200 pixeli sau 12.8 MPx

Ppi (Pixeli-per-inch) 

Densitatea/numărul de pixeli pe care îi 
afișează un dispozitiv de redare (monitor, 
ecran digital) pe unitatea de lungime aleasă 
(1 inch = 2.54 cm) 

Rezoluții



MPx
Rezoluție

Width x height

Print size & Quality 

Dimensiune tipar și calitate

300 ppi*** 200 ppi** 150ppi*

3Mp 2048×1536 6.82"x 5.12" 10.24"x7.68" 13.65"x10.24"

4MP 2464×1632 8.21"x 5.44" 12.32"x8.16" 16.42"x10.88"

6MP 3008×2000 10.02"x6.67" 15.04"x10.00" 20.05"x13.34"

8MP 3164×2448 10.88"x8.16" 16.32"x12.24" 21.76"x16.32"

10MP 3872×2592 12.91"x8.64" 19.36"x12.96" 25.81"x17.28"

12MP 4290×2800 14.30"x9.34" 21.45"x14.00" 28.60"x18.67"

16MP 4920×3264 16.40"x10.88" 24.60"x16.32" 32.80"x21.76"

35 mm 5380×3620 17.93"x12.06" 26.90"x18.10" 35.87"x24.13"

36MP 7360×4912 24.53"x16.37" 36.80"x24.56" 49.06"x32.74"

42MP 7952 x 5304 27″x18″ 40″x30″ 54″x36″

50MP 8688×5792 30″x20″ 44″x29″ 174″x116″

http://www.photokaboom.com/photography/learn/printing/1_calculators.htm

Rezoluții vs. dimensiune tipar

http://www.photokaboom.com/photography/learn/printing/1_calculators.htm


http://www.fileformat.info/tip/web/imagesize.htm

http://tim-stanley.com/post/standard-web-digital-image-sizes/

http://techdocs.blogs.brynmawr.edu/3704

https://www.iab.com/guidelines

Rezoluții pentru mediul online

https://www.iab.com/guidelines


https://wphero.io/blog/ultimate-guide-wordpress-image-sizes/

Rezoluții pentru aplicații web

https://wphero.io/blog/ultimate-guide-wordpress-image-sizes/


Formate imagine 

.jpg, .png, .gif, .svg

NUUUU - .pdf, .psd, .tff și .doc 

Nume

Se utilizează litere, numere, linie de subliniere sau cratime.

Spunem NUUU - semnelor de întrebare, caracterelor speciale, spațiilor dintre litere.

Dimensiune

Zeci KB până la MB.

Atenție însă, o dimensiune mai mare afectează performanța site-ului.

Spațiu de culoare 

Imagini în modul RGB, cu profil sRGB IEC61966-2.1

Text peste imagine

Dacă textul se poate insera direct din cod … atunci așa se procedează.

Nu insera text peste imagine din editorul de grafică doar pentru că poți!!!

Linii ghidante pentru imagini | Web



Rezoluție
Multe, mult prea multe …

Se alege o valoare mai mare ținându-se cont de versionările de lățime ce pot apare.

Raport de aspect
Imagini cu același raport de aspect.
Imaginile mai sunt decupate la afișare (cea non-full screen) … așa că îi mai fain sa fie 
decupate la fel!

2500 px,  1980 px, 1660 px

1500 px, 1440px, 1000 px

750 px, 600px, 500px

300 px, 150px, 100 px

Linii ghidante pentru imagini | Web



Milioane de culori

Compresie cu pierderi

Transparență?
Ce presupune procesul de compresie?

Formatul .jpg



GIF

Limitat la 256 culori

Utilizat pentru?

PNG

Milioane de culori

Transparență și compresie fără pierderi

Fișiere de dimensiuni mai mari comparativ cu 
GIF și JPG

Incompatibilitate cu browsere vechi

Formate .gif și .png



Originea în cuvantul englezesc „raw” .

Date neprelucrate capturate de o cameră digitală sau de un senzor al 
unui scaner. 

Canon - cr2, Nikon - nef

Întreaga informație furnizată de captor fără procese de compresie, 
permițând modificarea ulterioară a parametrilor de expunere.

Dimensiuni mari a fișierului rezultat.

Formatul .raw



PSD

Adobe Photoshop, formatul de design original.

Set de straturi incluzând text, măști, informații despre opacitate, moduri de combinare, canale de

culoare, canale alpha, ajustări.

AI

Formatul nativ al programului Adobe Illustrator, o extensie de fișier care sugerează posibilitatea

unor elemente de grafică vectorială.

EPS, SVG

Formate multiplatformă utilizate pentru realizarea și plasarea de grafice în programe de editare și

procesare.

INDD

Extensie pentru o pagină sau document realizat în programul Adobe Indesign.

Formate .psd, .ai, .eps, .svg și .indd



PDF (Portable Document Format)

Transmiterea, vizualizarea și tipărirea documentelor independent de sistemul de operare.

Text, imagini sau elemente interactive.

Puternic fundament pe grafică vectorială, dar poate afișa orice element de grafică raster.

TIFF - Tagged Image File Format

Format de imagine raster flexibil, acceptat de toate aplicațiile virtuale de pictură editare de 
imagini și machetare de pagini.

Compoziții pe mai multe straturi.

Pretabil pentru tipărirea unor materiale de mari dimensiuni/rezoluții. 

Nu este suportat de către navigatoarele web.

Formate .pdf și .tiff



Exemple | Materiale pentru tipar



Exemple | Materiale pentru social media



Exemple | Materiale pentru social media



Exemple | Prelucrări fotografie



Exemple | Interfețe grafice



Exemple | Interfețe grafice



Bune practici - icoane și imagini | grappus



Bune practici - icoane | https://www.behance.net/faiz-ur



Bune practici - icoane | https://www.behance.net/faiz-ur



Bune practici - icoane | https://www.behance.net/faiz-ur



Bune practici - ilustrații | https://www.behance.net/ismailelazizi 



Bune practici - ilustrații | https://www.behance.net/ismailelazizi 



Bune practici - ilustrații | https://www.behance.net/ismailelazizi 



Bune practici - ilustrații | https://www.behance.net/ismailelazizi 



Bune practici - ilustrații | https://www.behance.net/ismailelazizi 



Bune practici - fotografie | https://www.behance.net/ismailelazizi 



Bune practici - fotografie | https://www.behance.net/ismailelazizi 



Bune practici - fotografie | https://www.behance.net/ismailelazizi 



Bune practici - fotografie | https://www.behance.net/ismailelazizi 
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