
DIGITAL BILDBEHANDLING (Inl. 1) - komplettering 
 
Objektgrafik/vektorgrafik 
En vektor är en matematiskt definierad linje från en punkt till en annan. Objektbaserad grafik 
består av konturlinjer som bildar objekt som i sin tur kan böjas i båg- eller 
cirkelformer och objektet bibehåller sin kvalitet vid förstoring. 
 

Pixelgrafik 
En pixel är en kvadratisk ruta. En bild byggs upp som ett pussel av små rutor av 
”mosaikbitar”. 
 

Kulörlägen 
Ett kulörläge beskriver vilken kulör och hur mycket färgtoning en pixel har. Exempel på några 
olika kulörsystem: 
 

 Det enklaste är när pixlarna är antingen vita eller svarta som i en skarp streckbild.  

 Vid en gråskala är pixlarna tonade mellan svart och vitt (0-100%). 

 Duplex är anpassat för tryck med två tryckfärger, oftast svart och en annan färg. 
Används t ex för att tona gråskalebilder. 

 I  RGB-systemet skapas kulören genom att olika intensivt ljus adderas till färgerna 
Röd, Grön och Blå (skala mellan 0-255) som sedan blandas. 

 CMYK står för Cyan, Magenta, Yellow och Black. Kulören skapas genom att blanda 
rasterpunkter av olika storlekar och färger. Hur stor del av ytan som täcks med 
respektive tryckfärg anges i %. 

 

Upplösning 
Upplösning mäts i Dots Per Inch, förkortas DPI. Det är antalet pixlar som ryms inom en 
kvadrat-tum – desto fler pixlar desto högre upplösning. (En bildskärm är normalt 72 dpi). 
 

Vanliga filformat i den grafiska branschen (.psd, .pdf osv) 
PSD (PhotoShop Document) är Adobe Photoshops eget filformat för hantering av bilder. 
PDF (Portable Document Format) är ett av de mest förekommande filformaten för grafisk 
produktion, filer från andra program kan omvandlas till PDF som inte kan bearbetas eller 
ändras av mottagaren. 
JPEG (Joint Photographic Experts Group) är kanske det mest förekommande filformatet för 
pixelgrafik. Detta tack vare att filerna kan komprimeras och bli förhållandevis små (i antal 
byte). 
TIFF (Tagged Image File Format) är också ett vanligt förekommande filformat. Fungerar i 
stort sett som JPEG, men har inte destruktiv komprimering. Dessa filer blir således större i 
format (byte). 
GIF (Graphics Interchange Format) är ett äldre filformat som främst används för grafik med 
ett fåtal färger och för bildskärmsåtergivning. Vanligt förekommande på tex Internet för tex 
animeringar. 
EPS (Encapsulated PostScript) är ett filformat som medger obegränsad förstoring och 
förminskning med bibehållen kvalitet. Logotyper bör alltid vara vektoriserad EPS. 
PICT (Picture File), bildformat utvecklat för Macintosh som hanterar både objekt- och 
pixelgrafik 
BMP (bitmap) är ett bildformat för raster utvecklat av Microsoft. Okomprimerat format som 
ofta tar stor plats. 
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