
Primerjava: 

Poznamo dve vrsti računalniške grafiko, in sicer vektorsko in rastrsko računalniško grafiko. Vsaka ima 

določene prednosti in slabosti in za vsako obstajajo številno programi, s katerimi lahko to delamo.  

 

Rastrska grafika: 

Pravimo ji tudi bitna grafika, saj je slika sestavljena iz množice obarvanih točk (pixlov), ki so razporejene v 

mreži. Slike so v pomnilniku shranjene v obliki matrike v kateri so podatki o barvi in intenziteti vsakega 

pixla. Največja slabost rastrske grafike je v tem, da ko sliko transformiramo se njena ločljivost slabša. Če 

bi sliko povečevali v neskončnost, bi prišlo do tega, da ne bi več razumeli kaj je na sliki in na koncu, bi na 

celotnem ekranu imeli le še eno piko. Formati slik so: .jpeg, .gif, .png,… Urejevalniki za rastrsko grafiko pa 

so: GIMP, Adobe Photoshop, Microsoft Paint,… 

 

Vektorska grafika: 

Pravimo ji tudi predmetna grafika. Objekti na sliki so določeni z osnovnimi geometrijskimi objekti, kot so: 

točke, črte, krivulje, mnogokotniki,… Vektorske slike lahko transformiramo in ob tem ne poslabšamo 

ločljivosti slike. Vsak sestavni del slike je v računalniku shranjen posebej in zato lahko tudi transformiramo 

vsakega posebej. Formati slik, ki so izdelano z vektorsko grafiko so: .svg, .eps, .pdf,.. Urejevalniki vektorske 

grafike pa so: Inkscape, CorelDraw, Microsoft Visio,… 

 

Primerjava dveh urejevalnikov za vektorsko grafiko: 

V svoji projektni sem se odločil za izdelavo vektorske grafike in zato bom med seboj primerjal 2 programa 

za obdelavo vektorske grafika, to sta CorelDraw in Inkscape. Za ta dva programa sem se odločil, ker je 

CorelDraw plačjiv in polna verzija stane kar 669$, Inkscape pa je zastonj. Inkscape je preveden v slovenski 

jezik, CorelDraw pa ne. V obeh programih lahko uporabljamo plasti za izdelavo kompleksnejših grafik. V 

tem pogledu je boljši CorelDraw, saj omogoča več možnosti za obdelavo plasti. CorelDraw ima tudi večji 

nabor barv, ki jih lahko uporabljamo za naše izdelke.  CorelDraw omogoča uporabo macro-tov, to so kratki 

programi, ki izvajajo določeno zaporedje korakov in jih uporabljamo za izvajanje zaporedij korakov, ki se 

večkrat ponavljajo. Namesto, da isto zaporedje naredimo 100-krat je dovolj da sprogramiramo program 

in ga poženemo, kadar ga potrebujemo. Menim, da je CorelDraw boljši kot Inkscape, če izdelujemo 

profesionalno grafiko, vendar je Inkscape za vsakega normalnega uporabnika čisto dovolj. 

Za izdelavo svoje grafike sem si izbral Inkscape, sa je je zastonj in sem ga že uporabljal pred tem. Moje 

mnenje je, da je za v šoli bolj uporaben Inkscape, ker je preveden v slovenski jezik in bi imelo veliko otrok 

težave z uporabo programa, ki ni v slovenščini. Poleg tega, pa bi si šole težko privoščile CorelDraw, čeprav 

je za uporabo v šolske namene cenejši, in sicer stane 129.99$.  

 


