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• Графиките използвани в Интернет и създавани с 
помощта на компютърни програми се делят на 2 
големи групи: битмап файлове(пикселни) и 
векторни графики. Всеки един от 2-та вида може 
да бъде конвертиран в другия.  

  

• Сканираните образи по своята същност са пикселни 
графики, докато графиките създавани в приложения 
като Corel Draw или Illustrator са типични векторни 
графики.  

 



• Пикселните графики 
представляват матрица от 
индивидуални точки 
(пиксели), които имат свой 
собствен цвят (фиг.13.1).  

Броят на пикселите необходими за 
създаването на реалистично изглеждаш 
образ зависят от начина по който този 
образ ще бъде използван. 

Фиг.13.1 Пикселна графика 



• Това са графики 
съдържащи само 2 цвята, 
обикновено тези цветове 
са черно и бяло (фиг.13.2).  

 

• Grayscale графиките  
съдържат цветови вариации 
на сивото, както и чисто бяло 
и черно (фиг.13.3). 

 

Фиг.13.2 Line-Аrt графика Фиг.13.3 Grayscale графика 



• Многотоновите  графиките 
съдържат вариации на два 
или повече цвята. Най-
популярните многотонови 
графики са двутонните, 
обикновено единият от 
цветовете е черният. 

• Пълноцветовите графики  
включват всички цветове, 
които могат да се дефинират 
от системите RGB, CMYK или 
Lab. 

 

Фиг.13.4 Многотонова графика в  
черно и топло червено 

Фиг.13.5 Пълноцветова графика  



• Приложения, чрез които се създават и 
обработват пикселните графики са много, но 
най-голям пазарен дял се заема Adobe 
PhotoShop, въпреки че по-евтините 
алтернативи като Corel Photo-Paint също могат 
да бъдат полезни.  

• Файловите формати за пикселни графики са 
BMP, GIF, JPEG, JFIF (който основно се използва 
при Интернет графиките), PDF, PICT, TIFF. 

 



• Векторните графики са 
създадени изцяло чрез 
използването на 
математически 
дефиниции (фиг.13.6). 

• Всяка индивидуална линия се 
състои от голямо количество точки, 
свързани с линии (фиг.13.7 а), или 
няколко контролни точки свързани с 
т.нар. Bezier криви (фиг.13.7 б). 
Вторият метод генерира най-добри 
резултати и се използва от повечето 
чертожни програми. 

Фиг.13.6 Векторна графика 

Фиг.13.7  Създаване на векторна графика 

а б 



• Приложенията, с които се създават и редактират 
векторните графики са най-разнообразни, като 
най-популярните са Adobe Illustrator, Corel Draw 
и Macromedia Freehand. 

 

• Файловите формати за векторни графики са: 
EPS,AI. 

 



• Основните причини за 
създаването на файлови 
формати за графични 
изображения в Интернет 
страници са изискванията за 
минимална големина и 
съответно бързо и 
безпроблемно отваряне при 
зареждане на страницата. 

• Ето защо тези графични 
формати трябва да 
позволяват оптимална 
компресия на графичната 
информация при оптимално 
запазване на качеството. 
 

 GIF, чиято компресия се дължи на 
редуцирането на броя на цветовете до 256 (8-
битова дълбочина на цвета) или по-малко. 
Негово голямо предимство е възможността за 
контролиране на прозрачността и анимиране 
на изображенията. 

 JPЕG, с 24-битова дълбочина на цвета (16,7 
млн. цвята), особено подходящ за 
пълноцветни изображения. Компресирането 
се осъществява за сметка на по-голямо или 
по-малко влошаване на качеството. 

 PNG обединява предимствата на форматите 
JPEG и GIF, като осигурява прозрачност, 
възпроизвеждане на милиони цветове и 
компресия без загуби. Единствената 
отрицателна черта на файловия формат PNG 
е, че не се отваря с по-старите браузъри. 

 SVG показва мащабируеми векторни 
графики. Файловете са много малки в 
сравнение с JPG и GIF и имат предимството 
изображенията в тях да могат да бъдат 
преоразмерявани, без това да увеличи 
размера на файла. 
 



• Съкращението JPEG произлиза от Joint Photographic Experts Group 
(Обединение на експертите фотографи). Файловият формат JPEG се 
използва най-често за компресиране на файлове преди включването 
им в Интернет публикации. Уеб дизайнерите често използват JPEG, за 
да съхраняват сканирани изображения, предназначени за Интернет, 
т.е. изображения, за които цветовият състав е важен. JPEG е стандарт 
на компресия „със загуби", което означава, че от файла се отнема част 
от съдържащата се за даденото изображение информация. 
Обикновено отсъствието на тази информация трудно се забелязва, 
когато компресията е проведена при настройка за High Quality (със 
запазване на високо качество). При повторно отваряне на записан с 
формат JPEG файл, загубената информация не се възстановява. 

Фиг.13.8 Изображение в три нива на   
увеличаваща се JPEG компресия 



 

• Файловете JPEG могат да бъдат 
отворени и съхранени директно във 
Photoshop (фиг.13.9).  

• При съхраняването се отваря диалогов 
прозорец JPEG Options, който позволява 
да се избере качеството на 
резултатното изображение - високо, 
средно или ниско, да се постигне 
максимална коректност при 
съхраняването му чрез активирането на 
Baseline Optimized, и да се зададе 
постепенно отваряне на файла в 
Интернет чрез активиране на функцията 
Progressive и определяне на броя на 
етапите, през които се достига до 
изграждане на пълното изображение.  

• Полето Size при избрано Preview се 
изписва големината на файла и 
предполагаемото време за зареждане 
при посочена скорост на трансфер на 
модема. 

Фиг.13.9 Прозорец JPEG Options  
във Photoshop 



 

• JPEG форматът поддържа CMYK изображения, 
пътечки и по-висока от 24-битова дълбочина на 
цвета, но не поддържа алфа канали и слоеве. 

 
• Големината на файла зависи най-вече от степента на 

компресия, която се задава от дизайнера по 
специфичен за различните графични редактори 
начин. Обикновено при една и съща стойност 
изображенията, които са по-меки (blur), стават с по-
малък размер на файла. Трябва да се използва 
максималната възможна компресия, при която 
записаното изображение все още изглежда добре.  
 



• Graphic Interchange Format е формат с 
общо предназначение, използван за 
публикуване на изображения в Интернет.  

• Той може да възпроизведе до 256 цвята, 
поради което преди съхраняването им 
изображенията трябва да се конвертират 
във формат Indexed Color (фиг.13.10).  

• При съхраняването на файла в 
CompuServe GIF формат се появява 
диалогов прозорец, който позволява да 
се избере вариантът на съхранение - 
Normal или Interlaced Row (презредово). 
При избор на Interlaced Row в Интернет 
изображението ще се изгражда 
постепенно, като отначало се показва със 
силно разредени линии и постепенно се 
попълва с нови до окончателния си 
отчетлив вид.  Фиг.13.10 Съхраняване на изображение  

в GIF формат във Photoshop  



 

• Резултатите са най-добри, когато изображенията 
съдържат плътни цветове, например бизнесграфики и 
съответно форматът GIF не е подходящ за 
фотоизображения с множество полутонове и преливане 
на цветовите нюанси.  

 
• Големината на файла зависи от броя на цветовете, които 

се използват - конвертирането от повече към по-малко 
цветове е функция, която се предлага от съответния 
графичен редактор, като това естествено става с 
понижаване качеството на изображението. Колкото по-
големи едноцветни области съдържа дадена графика, 
толкова по-малък ще бъде файлът, в който тя е 
записана.  
 



• PNG е файлов формат, разработен 
специално за компресиране на 
изображения в Интернет. 
Експертите предричат, че PNG ще 
замени формата GIF като 
предпочитан графичен файлов 
формат за Интернет.  

• За разлика от GIF, изображенията, 
записани като PNG файлове, не са 
ограничени до 256 цвята. 
Изображенията, съхранени във 
формат PNG, поддържат всички 
цветове и всички алфа канали, 
което позволява преливане на 
контурите на изображението към 
фоновете на Интернет страниците 
(фиг.13.11).  

Фиг.13.11 Прозрачно изображения  
представени върху различни фонове 



 

• Изображенията, съхранени във формат PNG, са компресирани 
без загуби, което означава, че качеството им не е влошено.  

• Възможно многократното компресиране и разкомпресиране на 
файла, без това да доведе до прогресивното влошаване на 
качеството, каквото се забелязва при JPEG файловете.  

• Освен това PNG файловете поддържат прозрачност с алфа 
канали, а Photoshop използва този вид прозрачност, за да 
изглади контурите на изображенията, като осигурява 256 нива 
на прозрачност. 

• Когато се съхранява изображение във формат PNG, се появява 
диалогов прозорец, който позволява да избор дали 
изображението да се изгражда презредово и постепенно в 
Интернет страницата, или не. 

 



 

• SVG (Scalable Vector Graphics) е нов стандапт за W3C и все още 
не се поддържа от всички браузъри.  

• SVG е език за описание на двуизмерни графики чрез XML. 
Неговите файлове могат да съдържат форми, като линия, крива, 
изображение, текст, анимация и интеракция.  

• SVG е файлов формат за векторна графика. 
• SVG е съвместим със стандартните уебтехнологии, като HTML, 

XML, JavaScript и CSS. 
• Графиките SVG се променят според използваната разделителна 

способност на екрана и могат да бъдат разпечатвани от 
принтери с висока резолюция. Една SVG графика може да бъде 
използвана многократно с различни размери, като това 
спестява множество изображения да бъдат сваляни на 
компютъра от потребителя.  



Пример за описание на кръг със SVG 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

 

<h1>My first SVG</h1> 

 

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
version="1.1"> 

   <circle cx="100" cy="50" r="40" 
stroke="black" stroke-width="2" fill="red" 
/> 

</svg>  

  

</body> 

</html> 



• Повечето графични редактори, които работят с Интернет формати, 
позволяват съхранение на изображенията постепенно 
(прогресивно) зареждане. 

• GIF и PNG ползват постепенно зареждане, а JPG – прогресивно. 
• И двата формата водят до едни и също – зареждане на 

изображението на серия от стъпки до момента, в който 
информацията бъде получена от браузъра. 

Фиг.13.12 Три стъпки на изобразаяване на прогресивен JPG файл 


