
 Τι είναι ο τύπος αρχείου; 
Ο τύπος αρχείου είναι ένας τυπικός τρόπος αποθήκευσης πληροφοριών σε έναν υπολογιστή έτσι, ώστε 
να  είναι  δυνατή  η  ανάγνωση  ή  η  εμφάνισή  τους  από  ένα  πρόγραμμα.  Μπορείτε  συνήθως  να 
καταλάβετε τον τύπο του αρχείου, κοιτώντας τα τρία τελευταία γράμματα του ονόματος του αρχείου. 
Αυτά  τα  γράμματα  ονομάζονται  επέκταση ονόματος  αρχείου.  Τα  διάφορα  προγράμματα 
χρησιμοποιούν διαφορετικές επεκτάσεις κατά την αποθήκευση των αρχείων.

Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι αρχείων για εικόνες; 
Στους συνηθισμένους τύπους αρχείων γραφικών περιλαμβάνονται ο JPEG (.jpg), ο TIFF (.tif) και ο 
bitmap (.bmp).  Επιπλέον,  ορισμένες  ψηφιακές  κάμερες  έχουν  τη  δυνατότητα  να  αποθηκεύσουν 
εικόνες σε μορφή RAW, η οποία είναι μη συμπιεσμένη και στην οποία δεν έχει γίνει εφαρμογή εφέ.

 Ποιον τύπο αρχείου πρέπει να χρησιμοποιήσω; 
Τις περισσότερες φορές,  ο JPEG (.jpg) είναι ο καλύτερος τύπος αρχείου,  διότι δημιουργεί υψηλής 
ποιότητας εικόνες με μικρό μέγεθος αρχείου μέσω της συμπίεσης των δεδομένων. Είναι ιδανικός για 
αποθήκευση και κοινή χρήση των εικόνων σας. Εάν χρειάζεστε πολύ υψηλό επίπεδο οπτικής ποιότητας 
(για παράδειγμα, εάν εκτυπώνετε μεγεθύνσεις 8 επί 10 ίντσες), τότε πρέπει να αποθηκεύετε σε μορφή 
TIFF (.tif) ή να αποθηκεύετε τις εικόνες JPEG στη χαμηλότερη δυνατή συμπίεση.
 Πλεονεκτήματα των αρχείων JPEG

• Τα  περισσότερα  προγράμματα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  εμφανίζουν,  να  ανοίγουν  και  να 
αποθηκεύουν αρχεία της μορφής JPEG.

• Τα αρχεία JPEG είναι ιδανικά για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εξαιτίας του μικρού μεγέθους τους.
• Χάρη στη δυνατότητα ρύθμισης του επιπέδου της συμπίεσης για την αποθήκευση ενός αρχείου 

JPEG, μπορείτε να ελέγξετε το μέγεθος του αρχείου και την ποιότητα της εικόνας.
Μειονεκτήματα των αρχείων JPEG

• Τα αρχεία JPEG συμπιέζουν αυτόματα τις εικόνες σας όταν τις αποθηκεύετε, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται κατά ένα μικρό ποσοστό η οπτική ποιότητα. Εάν χρησιμοποιήσετε υψηλά επίπεδα 
συμπίεσης, τότε η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.

Πλεονέκτημα των αρχείων TIFF
• Δεν υπάρχουν απώλειες στην ποιότητα της εικόνας όταν αποθηκεύετε σε μορφή TIFF.

Μειονεκτήματα των αρχείων TIFF
• Ορισμένα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης 

στο web, δεν έχουν τη δυνατότητα εμφάνισης εικόνων με μορφή TIFF.
• Οι εικόνες  της  μορφής TIFF ενδέχεται  να  έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος  και  άρα είναι  πολύ 

μεγάλες για να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 Τι συμβαίνει σχετικά με τους GIF, bitmap, PNG, RAW και τους άλλους τύπους αρχείων; 
Πολύ σπάνια θα χρησιμοποιήσετε έναν άλλο τύπο αρχείου εκτός των JPEG και TIFF. Η μορφή bitmap 
(.bmp) είναι ένα παλαιότερο πρότυπο που δημιουργεί μεγάλα αρχεία χωρίς ιδιαίτερο σκοπό. Αυτό 
καταναλώνει χώρο στο δίσκο και δυσχεραίνει την αποστολή αυτών των εικόνων μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.  Τα  αρχεία  GIF και  PNG χρησιμοποιούνται  συνήθως  σε  ιστοσελίδες,  αλλά  θα 
ανακαλύψετε ότι ένα αρχείο JPEG λειτουργεί το ίδιο καλά. Τα αρχεία  RAW, από την άλλη πλευρά, 
δημιουργούνται από πολλές ψηφιακές κάμερες, ως εναλλακτική λύση υψηλής ποιότητας στα αρχεία 
JPEG. Πολλοί επαγγελματίες φωτογράφοι επιλέγουν να εργάζονται με αρχεία RAW, διότι αποδίδουν 
την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας.
Είναι συμαντική η απώλεια ποιότητας όταν αποθηκεύω αρχεία σε μορφή JPEG; 
Οι εικόνες JPEG είναι ένα ατελές αντίγραφο της αρχικής εικόνας που εμφανίζεται στο σκόπευτρο της 

1



κάμερας. Ωστόσο, εάν με την κάμερά σας τραβάτε φωτογραφίες στο μέγιστο επίπεδο ποιότητας, τότε 
δύσκολα θα καταλάβετε τη διαφορά. Συνήθως, αυτή η μείωση της ποιότητας είναι δύσκολο να γίνει 
αντιληπτή.  Για  την  απόλυτα  καλύτερη  οπτική  ποιότητα,  να  αποθηκεύετε  τις  εικόνες  JPEG  στο 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας ή να εργάζεστε σε αρχεία μορφής TIFF.

Εικονοστοιχείο
Το  εικονοστοιχείο ή (pixel, από το  PICTure  ELement = στοιχείο εικόνας) είναι ένα "σημείο" μιας 
εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστικού συστήματος, δηλαδή, για το υπολογιστικό 
σύστημα,  ένα  δείγμα  πληροφορίας.  Στον  υπολογιστή  η  εικόνα  αναπαριστάται  υπό  τη  μορφή 
"ψηφιδωτού". 
Στην  οθόνη  ενός  υπολογιστή  οι  εικόνες  αναπαριστώνται  με  "υποδιαίρεση"  της  οθόνης  σε  ένα 
δισδιάστατο  πίνακα  με  στήλες  και  γραμμές.  Κάθε  "κελί"  σε  ένα  τέτοιο  πίνακα  είναι  ένα 
εικονοστοιχείο.  Ο  αριθμός  των  υποδιαιρέσεων  πρέπει  να  είναι  επαρκώς  μεγάλος,  τόσο  ώστε  το 
ανθρώπινο μάτι να μη μπορεί να διακρίνει το ένα εικονοστοιχείο από το άλλο και να βλέπει την εικόνα 
ενιαία. Το πλήθος των γραμμών και στηλών του πίνακα αυτού (ή αλλιώς το πλήθος των υποδιαιρέσεων 
στον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα) λέγεται ανάλυση της εικόνας. Π.χ. ανάλυση 800x600 σημαίνει 
ότι έχουμε 800 στήλες και 600 γραμμές.

Βάθος Χρώματος
Βάθος χρώματος είναι το πλήθος των δυαδικών ψηφίων που θα χρησιμοποιήσει ένας υπολογιστής για 
να  αναπαραστήσει  το  χρώμα  κάθε  εικονοστοιχείου  (πίξελ,  pixel)  μιας  εικόνας.  Το  εύρος  αυτό 
εκφράζεται ως δύναμη του 2. Μια εικόνα μπορεί να έχει βάθος χρώματος:

• 1, άρα έχουμε 21 = 2 χρώματα: Ασπρόμαυρη εικόνα (χωρίς διαβαθμίσεις γκρίζου) 
• 8, άρα έχουμε 28 = 256 χρώματα (ή αποχρώσεις του γκρίζου) 
• 16, άρα έχουμε 216 = 65536 χρώματα. Η εικόνα με βάθος 16 αναφέρεται και ως Highcolor 
• 24, άρα έχουμε 224 = 16.777.216 χρώματα. Η εικόνα αναφέρεται και ως Truecolor 
• 48, άρα έχουμε 248 = περίπου 256 τρισεκατομύρια χρώματα. Αυτό το βάθος χρώματος υπερβαίνει 

την  ικανότητα του ανθρώπινου οφθαλμού. Χρησιμοποιείται,  από πολλούς σαρωτές. 
Οι εικόνες που αποτελούνται από 256 χρώματα (ή λιγότερα) αποθηκεύονται συνήθως στην μνήμη του 
υπολογιστή  υπό  μορφή  μιας  παλέτας  χρωμάτων.  Για  βάθη  μεγαλύτερα  από  8  bit,  το  κάθε 
εικονοστοιχείο  αναπαρίσταται  από  ανάλογες  διαβαθμίσεις  των  τριών  χρωμάτων  RGB (κόκκινο, 
πράσινο και μπλε).
Το βάθος χρώματος των 16 bits "διαιρείται", συνήθως, σε πέντε bits για κάθε ένα από τα χρώματα 
κόκκινο και μπλε, και έξι bits για το πράσινο, δεδομένου ότι to ανθρώπινo μάτια είναι πιο ευαίσθητα  
στην διάκριση διαβαθμίσεων του πράσινου σε σχέση με τα άλλα δύο χρώματα. Άλλες φορές το 16ο bit 
αναπαριστά τυχόν διαφάνεια του χρώματος.
Στα βάθος χρώματος των 24 bits υπάρχουν 8 bits ανά βασικό χρώμα, δηλαδή 28 = 256 διαβαθμίσεις 
κάθε βασικού χρώματος. Μερικές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και βάθος χρώματος των 32 bits. 
Σε αυτήν την περίπτωση τα 8 επιπλέον bits χρησιμοποιούνται για να δηλωθεί η συνοχή του χρώματος.
Άσκηση 
Ποιο είναι το μέγεθος σε ΚΒ μίας εικόνας με βάθος χρώματος 24 bits και ανάλυση 800x600;
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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http://el.wikipedia.org/wiki/RGB

	Τι είναι ο τύπος αρχείου;
	Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι αρχείων για εικόνες;
	Ποιον τύπο αρχείου πρέπει να χρησιμοποιήσω;
	Πλεονεκτήματα των αρχείων JPEG
	Μειονεκτήματα των αρχείων JPEG
	Πλεονέκτημα των αρχείων TIFF
	Μειονεκτήματα των αρχείων TIFF
	Τι συμβαίνει σχετικά με τους GIF, bitmap, PNG, RAW και τους άλλους τύπους αρχείων;
	Είναι συμαντική η απώλεια ποιότητας όταν αποθηκεύω αρχεία σε μορφή JPEG;

	Βάθος Χρώματος

