


CO TO JE
DIGITALIZACE?



Digitalizace je převod  předlohy na 
bitmapový  nebo vektorový objekt. „ “





CO SE DIGITALIZUJE?

obrazové předlohy
fotografické předlohy
textové předlohy
objekty



OBRAZOVÉ PŘEDLOHY

perovka kresba fotografie kresba/malba



OBRAZOVÉ PŘEDLOHY

perovka
2 barvy odstíny jedné barvy miliony/miliardy barev miliony/miliardy barev

kresba fotografie kresba/malba



OBRAZOVÉ PŘEDLOHY

perovka
2 barvy odstíny 1 barvy miliony/miliardy barev miliony/miliardy barev

kresba fotografie kresba/malba

– černá a bílá
– převod na vektory,
    nebo bitmapu

– odstíny šedé
– rasterový obr.

– barvy RGB
– rasterový obr.

– barvy RGB
– rasterový obr.



OBRAZOVÉ PŘEDLOHY

perovka
2 barvy

– černá a bílá
– převod na vektory,
    nebo bitmapu

– odstíny šedé
– rasterový obr.

– barvy RGB
– rasterový obr.

– barvy RGB
– rasterový obr.

odstíny 1 barvy miliony/miliardy barev miliony/miliardy barev
kresba

scanner / digitální fotoaparát

fotografie kresba/malba



VÝSTUPY

NESCANUJTE

DO JPG!!!

scanner / digitální fotoaparát

bitmapy 
rasterové obrazy, 
vektory
TIFF, RAW, EPS, PDF, ...



FOTOGRAFICKÉ PŘEDLOHY

čb. negativ bar. negativ čb. diapozitiv bar. diapozitiv



FOTOGRAFICKÉ PŘEDLOHY

čb. negativ bar. negativ čb. diapozitiv bar. diapozitiv
odstíny šedé odstíny šedémiliony/miliardy barev miliony/miliardy barev



FOTOGRAFICKÉ PŘEDLOHY

čb. negativ bar. negativ čb. diapozitiv bar. diapozitiv
odstíny šedé odstíny šedémiliony/miliardy barev miliony/miliardy barev

– odstíny šedé
– rasterový obr.

– odstíny šedé
– rasterový obr.

– barvy RGB
– rasterový obr.

– barvy RGB 
– rasterový obr.



FOTOGRAFICKÉ PŘEDLOHY

čb. negativ bar. negativ čb. diapozitiv bar. diapozitiv
odstíny šedé odstíny šedémiliony/miliardy barev miliony/miliardy barev

– odstíny šedé
– rasterový obr.

– odstíny šedé
– rasterový obr.

– barvy RGB
– rasterový obr.

– barvy RGB
– rasterový obr.

scanner / digitální fotoaparát



VÝSTUPY

NESCANUJTE

DO JPG FAKTUŽ!!!

scanner / digitální fotoaparát

rasterové obrazy, 
TIFF, RAW, DMG, ...



TEXTOVÉ PŘEDLOHY

rukopisy texy tabulky formuláře



TEXTOVÉ PŘEDLOHY

rukopisy texy tabulky formuláře ...
odstíny šedé odstíny šedé odstíny šedé odstíny šedé

– rasterový obr.
– vektory
– dokumenty 
– OCR rozpoznání textu



TEXTOVÉ PŘEDLOHY

rukopisy texy tabulky formuláře ...
odstíny šedé odstíny šedé odstíny šedé odstíny šedé

– rasterový obr.
– vektory
– dokumenty 
– OCR rozpoznání textu

scanner / digitální fotoaparát



VÝSTUPY

DO ČEHO, ŽE 

NESCANUJEME?

scanner / digitální fotoaparát

rasterové obrazy,
vektory, dokumenty 
TIFF, EPS, DOCX, PDF, ...



OBJEKTY

živé/neživé objekty meshe OBJ, MAX, ...



NÁSTROJE





PRINCIP DSLR
oko

čip



VELIKOST ČIPU
fyzické rozměry čipu,
který zpracovává obraz

1 – Compact (4)×menší

2 – Crop (1.6)
3 – Full Frame (1)
4 – Medium Format (0,5)

(poměr k velikosti 35 mm filmu)

1 2 3 4



ROZLIŠENÍ VÝSTUPNÍHO OBRAZU
počet pixelů, které má 
výsledný obraz
1 – 7,2 Mpx – 2400×3000 px
  20×25 cm (8×10“) 
2 – 15 Mpx – 3600×4500 px
  30×38 cm (12×15“)
3 – 28 Mpx– 4800×6000 px
  40×50 cm (16×20“)
4 –  42 Mpx – 6000×7500 px
  50×62 cm (20×25“) 1 2 3 4



ISO
„citlivost“ digitálního
senzoru

ISO 100 – slunný den 
ISO 400 – zataženo
ISO 800 – šero / uvnitř
ISO 1600 – večer / uvnitř
...
ISO 25600



FRAME RATE

BURST MODE počet snímků, které je možné  zapsat na kartu za 1 vteřinu

CANON 300D
CANON 5D
CANON 1D X

IPHONE 
SAMSUNG GALAXY 

3 snímky
6 snímků
14 snímků

10 snímků
4–5 snímků



FRAME RATE
VIDEO

SLO-MO

EVROPA – PAL
25, 50, P/I

GOPRO HERO 9, Megapixels: 20MP
Max video resolution: 5K 30p
Frame rate at 4K: 60, 30, 24fps
Frame rate at 2.7K: 120, 60
Frame rate at 1080p: 240, 120, 60, 30, 24fps

29,97,  30,  59,94,  60,  P/I

P = PROGRESSIVE, I = INTERLACED

AMERIKA – NTSC

příklad:



STABILIZACE
NA SENZORU 
pohyb senzoru

NA OBJEKTIVU 
pohyb čočky



OBJEKTIVY
ZOOM 
rozsah ohniskových vzdáleností
+ vetší rosah - méně objektivů
+ rychlá možnost volby

+ větší světelnost
+ hezký bokeh

+ levnější - potřebujete jich více
- výměna chvíli trvá

- menší světelnost
- horší bokeh

- drahé
- složitější

PEVNÉ OHNISKO (PRIME) 
jedna ohnisková vzdálenost



OHNISKOVÁ VZDÁLENOST

ŠIROKÉ

PORTRÉTOVÉ

TELE

objektivy

8, 16, 20, 24, 35 mm

50, 80 mm

100, 200, 300... mm



HLOUBKA OSTROSTI



HYPERFOKÁLNÍ VZDÁLENOST



PRINCIP SKENNERU

pohyblicé světlo

pohyblivé zrcadlostatické zrcadlo

snímač CCD



TYPY SKENNERŮ

– Čtečky čárových kódů
– Ruční (hand-held)
– Stolní (flatbed)
– Bubnové (drum)
– Filmové
– 3D



BARCODE

– čárové kódy
– QR kódy



RUČNÍ

– texty
– fotografie (lowres)



STOLNÍ

– texty
– fotografie
– filmy



BUBNOVÉ

– texty
– fotografie
– filmy



FILMOVÉ

– filmy



3D

– objekty



BAREVNÁ HLOUBKA
udává množství 
odstínů barev, 
 které je 
schopen skener 
nasnímat.



BAREVNÁ HLOUBKA

1 bit = 2^1 = 2 barvy
2 bity = 2^2 = 4 barvy
4 bity = 2^4 = 16 barev
...

0

1 px # barev
0

0 00 00 00 1

0 1 10 1 0 1

1



BAREVNÁ HLOUBKA
Kanály R, G, B
1 bit na kanál
= 23 = 8 barev



BAREVNÁ HLOUBKA

JPG = 8 bit na kanál 

RAW = 12–16 bit na kanál

8 bitu nevadí pokud fotku neopravujete, 8 bitu je supr pro mobil (ušetríte místo), 8 bitu je super 
pro Instagram ( jde to na web), ale na manipulace v PS nebo LR je 12 nebo 14 v RAWu lepší.

už jsem řikal, abyste 

nefotili do JPG?

jako můžete, pokud s tou 

fotografií nemáte žádné  

profi záměry



DPI, ROZLIŠENÍ, VELIKOST

DPI = dots per inch (vlastnost scanneru/tiskárny)

Rozlišení = počet pixelů, které má výsledný obraz

Velikost = kolik MB/GB obraz zabere na disku

správně PPI



DPI, ROZLIŠENÍ, VELIKOST
Příklad – filmové políčko 6×6 cm, 4800 PPI, 24 bitů

6cm

6cm



DPI, ROZLIŠENÍ, VELIKOST
Příklad – filmové políčko 6×6 cm, 4800 PPI, 24 bitů

6 / 2,54 = 2,36 × 4800 = 11339 px
(velikost palce v cm)

(cm) (PPI)



DPI, ROZLIŠENÍ, VELIKOST
Příklad – filmové políčko 6×6 cm, 4800 PPI, 24 bitů

6 / 2,54 = 2,36 × 4800 = 11339 px

11339  × 11339  = 128 572 921 px (122 Mpx)

(velikost palce v cm)

(cm) (PPI)



DPI, ROZLIŠENÍ, VELIKOST
Příklad – filmové políčko 6×6 cm, 4800 PPI, 24 bitů

6 / 2,54 = 2,36 × 4800 = 11339 px

11339  × 11339  = 128 572 921 px (122 Mpx)

128 572 921 × 24 = 3 085 750 104 bitů / 8 = 385 718 763 bajtů 

(velikost palce v cm)

(bitová hloubka)

(cm) (PPI)



DPI, ROZLIŠENÍ, VELIKOST

VELIKOST

Příklad – filmové políčko 6×6 cm, 4800 PPI, 24 bitů

3 085 750 104 bitů / 8 = 385 718 763 B (bajtů)

385 718 763 / 1024  = 376678,479 kB  (kilobajtů)

376678,479 / 1024  = 367,85 MB  (megabajtů)
367,85 MB



DPI PPI 
dots per inch pixels per inch

– je parametrem TISKU
– ovlivňuje kvalitu
    tisku, přechodů 
    a počet barev
    

– je parametrem SKENU
     (ovšem v ovladači skeneru je často jako DPI)

– ovlivňuje velikost tisku
– při nedostatečném PPI je tisk  
    rozmazaný



DENZITA
Denzita D (česky optická hustota) 
udává, zjednodušeně řečeno, stupeň odolnosti 
 vůči proniknutí/odražení světla.

Opacita 0 je intenzita dopadající  světla/
intenzita propuštěného  (odraženého) světla

D = log O
Dmin = 0,3
Dmax = 4,2
Dr = Dmax - Dmin

Dr = 3,9



ICE

!!!

SW a HW metoda pro odstranění 
nečistot a škrábanců z negativu
pomocí infračerveného spektra

nefunguje pro BW filmy,
protože stříbro se chová pro
IR stejně jako nečistota

IR kanál



Druk

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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