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Cursito 29: Curso de HTML – Parte 5 

  

CCaarraacctteerreess::  1166999922  

  

EEnn  llaass  eennttrreeggaass  aanntteerriioorreess  ddee  llooss  AArrcchhiivvooss,,  ttrraabbaajjaammooss  eenn  llooss  ddiivveerrssooss  aassppeeccttooss  rreellaattiivvooss  

aa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunnaa  ppáággiinnaa  WWeebb::  ssuuss  ccoommppoonneenntteess,,  oorrggaanniizzaacciióónn,,  eennllaacceess  eettcc..  EEnn  

eessttaa  ooccaassiióónn  ddeessaarrrroollllaarreemmooss  uunn  aassppeeccttoo  iimmppoorrttaannttííssiimmoo::  llaass  iimmáággeenneess  qquuee  iilluussttrraann  yy  

aaddoorrnnaann  nnuueessttrroo  ssiittiioo..  AApprreennddeerreemmooss  aa  ddiiffeerreenncciiaarr  llooss  ffoorrmmaattooss  ggrrááffiiccooss    yy  llaass  eettaappaass  

nneecceessaarriiaass  ppaarraa  oobbtteenneerr  iimmáággeenneess  qquuee  ppuueeddaann  bbaajjaarr  rrááppiiddoo  ddee  nnuueessttrraass  ppáággiinnaass..  PPaarraa  

ttrraabbaajjaarr  llaass  iimmáággeenneess  UUsstteedd  ddeebbeerráá  iinnssttaallaarr  aallggúúnn  pprrooggrraammaa  ggrrááffiiccoo  eessppeecciiaall  qquuee  llee  

ppeerrmmiittaa  rreeaalliizzaarr  ffuunncciioonneess  ccoommoo  eell  ccaammbbiioo  ddee  ppaalleettaa  ddee  ccoolloorreess  yy  eell  mmaanneejjoo  ddee  ddiiffeerreenntteess  

ffoorrmmaattooss  ddee  aarrcchhiivvooss..  PPaarraa  oobbtteenneerr  aallgguunnaass  rreeccoommeennddaacciioonneess,,  ccoonnssuullttee  eell  ccuuaaddrroo  aall  ffiinnaall  

ddee  eessttaa  nnoottaa..  

  

LLaass  iimmáággeenneess  eenn  llaa  WWeebb  

  

UUnnaa  ddee  llaass  rraazzoonneess  ddeell  tteerrrriibbllee  ccrreecciimmiieennttoo  eexxppeerriimmeennttaaddoo  ppoorr  IInntteerrnneett  aa  ppaarrttiirr  ddee  11999933  

ffuuee,,  pprreecciissaammeennttee,,  eell  nnaacciimmiieennttoo  ddee  llaa  WWoorrlldd  WWiiddee  WWeebb  qquuee  ppeerrmmiittííaa  aaggrreeggaarr  aa  llaa  RReedd  

ffaacciilliiddaaddeess  mmuullttiimmeeddiiaalleess..  AA  llooss  nnaavveeggaanntteess  lleess  eennccaannttóó  llaa  iiddeeaa  ddee  ccoonnttaarr  nnoo  ssóólloo  ccoonn  

tteexxttooss,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  ccoonn  iimmáággeenneess,,  ssoonniiddoo,,  vviiddeeoo  yy  aanniimmaacciioonneess..    

  

AAnniimmaacciióónn::  eess  uunnaa  sseeccuueenncciiaa  ddee  iimmáággeenneess  ((ccuuaaddrrooss))  lliiggeerraammeennttee  ddiiffeerreenntteess  eennttrree  ssíí..  EEll  

oojjoo  hhuummaannoo  llaass  ffuunnddee  ((ssii  ppaassaann  lloo  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  rrááppiiddoo))  ggeenneerraannddoo  llaa  iilluussiióónn  ddee  

mmoovviimmiieennttoo,,  eenn  ffoorrmmaa  ssiimmiillaarr  aa  ccoommoo  ffuunncciioonnaa  uunn  ffiillmm  ddee  cciinnee..  EEnn  ggeenneerraall,,  llaass  
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aanniimmaacciioonneess  ddee  IInntteerrnneett  ssoonn  ccrreeaaddaass  ccoonn  iimmáággeenneess  eenn    eell  ffoorrmmaattoo  GGIIFF  ((ddeessccrriippttoo  mmááss  

aaddeellaannttee))    

  

LLaass  iimmáággeenneess  ssoonn  mmuuyy  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  iilluussttrraarr  uunnaa  ppáággiinnaa  WWeebb..  SSeeggúúnn  ssuu  uuttiilliiddaadd,,  

ddeebbeemmooss  ddiissttiinngguuiirr  llooss  ssiigguuiieenntteess  ttiippooss  ::  

--  IIlluussttrraacciioonneess::  ccoommoo  eenn  uunn  ffoolllleettoo  oo  rreevviissttaa,,  mmuucchhaass  iimmáággeenneess  ssoonn  eemmpplleeaaddaass  eenn  llaa  

WWeebb  ppaarraa  hhaacceerr  vviissuuaallmmeennttee  mmááss  aaggrraaddaabbllee  llaa  vviissiittaa  aa  llaa  ppáággiinnaa..  EEnn  eessttaa  ccaatteeggoorrííaa  

ppooddeemmooss  cciittaarr  ffoonnddooss,,  bboorrddeess,,  iilluussttrraacciioonneess,,  ffoottooss,,  ííccoonnooss,,  tteexxttooss  eenn  mmaarrqquueessiinnaass,,  

iimmáággeenneess  aanniimmaaddaass,,  eettcc..  LLaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ddee  eessttee  ttiippoo  ddee  iimmáággeenneess  eess  qquuee  

ppooddrrííaammooss  eelliimmiinnaarrllaass  ddee  nnuueessttrroo  ssiittiioo  ssiinn  qquuee  aaffeecctteenn  eell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

aa  ddiiffuunnddiirr,,  ssuu  oobbjjeettiivvoo  ssee  ssóólloo  ddeeccoorraattiivvoo..  CCoommoo  rreeggllaa  ggeenneerraall,,  nnoo  ddeebbeenn  ssoobbrreeccaarrggaarr  

llaa  vviissttaa  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ((ppoorr  eejjeemmpplloo,,  nnoo  ssee  ddeebbee  ppoonneerr  uunn  ffoonnddoo  mmuuyy  llllaammaattiivvoo  qquuee  

iimmppiiddaa    oo  ddiiffiiccuullttee  llaa  lleeccttuurraa  ddeell  tteexxttoo))  nnii  ddeebbeenn  ssoobbrreeccaarrggaarr  llaa  ppaannttaallllaa  ((nnoo  lllleennaarr  uunnaa  

ppáággiinnaa  ddee  iiccoonniittooss,,  ppoorr  eejjeemmpplloo))..  TTaammppooccoo  ssee  rreeccoommiieennddaa  tteenneerr  mmuucchhooss  oobbjjeettooss  qquuee  

ttiittiilleenn  ((bblliinnkkiinngg))  yyaa  qquuee  ddiissttrraaeenn  llaa  aatteenncciióónn  ddeell  nnaavveeggaannttee..  

[[iimmaaggeenn  11::  iimmáággeenneess  ]]  

--  EElleemmeennttooss  ggrrááffiiccooss  ccoonn  iinnffoorrmmaacciióónn::  ééssttaass  ssoonn  iimmáággeenneess  qquuee  nnoo  ppooddeemmooss  eelliimmiinnaarr  

ddeell  ssiittiioo  ppoorrqquuee  ccoonnttiieenneenn  iinnffoorrmmaacciióónn  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  eell  nnaavveeggaannttee..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  eenn  

eell  ssiittiioo  ddee  uunnaa  iinnmmoobbiilliiaarriiaa,,  llaa  ffoottoo  ddee  uunnaa  ccaassaa  oo  uunn  ppllaannoo  ppaarraa  lllleeggaarr  aa  eellllaa,,  oo  eell  llooggoo  

ddee  ssuu  eemmpprreessaa..  EEssttaass  iimmáággeenneess  ssoonn  mmuuyy  iimmppoorrttaanntteess  yyaa  qquuee  ccoommpplleemmeennttaann  eell  

ccoonntteenniiddoo  ddeell  ssiittiioo..  DDeebbeenn  eessttaarr  ttrraabbaajjaaddaass  ppaarraa  qquuee  ssee  nnoottee  ssuu  oobbjjeettiivvoo  yy  sseerr  mmuuyy  

ccllaarraass  eenn  ssuu  ffuunncciióónn  ppaarraa  qquuee  eell  nnaavveeggaannttee  nnoo  llaass  ccoonnffuunnddaa  ccoonn  uunnaa  ssiimmppllee  

iilluussttrraacciióónn  yy  llaass  iiggnnoorree..  

[[iimmaaggeenn  22::  uunnaa  iimmaaggeenn  qquuee  ccoonnttiieennee  iinnffoorrmmaacciióónn]]  

--  EElleemmeennttooss  ddee  nnaavveeggaacciióónn::  eessttee  ttiippoo  ddee  iimmáággeenneess  ttiieennee  ccoommoo  oobbjjeettiivvoo  aassiissttiirr  eenn  llaa  

nnaavveeggaacciióónn  ddeell  ssiittiioo..  EEnnttrree  eellllooss  ssee  ccuueennttaann  llooss  bboottoonneess,,  ííccoonnooss,,  eelleemmeennttooss  ddee  llaass  

bbaarrrraass  ddee  nnaavveeggaacciióónn  yy  mmaappaass  iimmaaggeenn  ((iimmaaggee  mmaappss))..  SSoonn  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  aayyuuddaarr  aall  

uussuuaarriioo  aa  eennccoonnttrraarr  rrááppiiddaammeennttee  lloo  qquuee  bbuussccaa..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  uussaannddoo  uunn  ííccoonnoo  ppaarraa  

rreepprreesseennttaarr  eell  rreettoorrnnoo  aa  llaa  ppáággiinnaa  iinniicciiaall  oo  llaa  iimmaaggeenn  ddee  uunn  ssoobbrreecciittoo  ssoobbrree  eell  ccuuaall  ssee  

hhaaccee  cclliicckk  ppaarraa  eennvviiaarr  uunn  mmaaiill  aall  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ssiittiioo..  LLooss  mmaappaass  iimmaaggeenn  ssoonn  

iilluussttrraacciioonneess  qquuee  ccoonnttiieenneenn  eennllaacceess  ddee  hhiippeerrtteexxttoo  ddeennttrroo  ddee  eellllaass,,  ddee  mmooddoo  qquuee  eell  

vviissiittaannttee  ppuueeddee  hhaacceerr  cclliicckk  ddiirreeccttaammeennttee  ssoobbrree  uunnaa  ppaarrttee  ddee  llaa  iimmaaggeenn  ppaarraa  ddiirriiggiirrssee  aa  
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uunnaa  zzoonnaa  ppaarrttiiccuullaarr  ddeell  ssiittiioo..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  uunn  mmaappaa  ddee  llaa  AArrggeennttiinnaa  eenn  ddoonnddee  sseeggúúnn  

eenn  qquuéé  pprroovviinncciiaa  ssee  hhaaggaa  cclliicckk,,  ssee  aacccceeddaa  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieennttee    

ccoonntteenniiddaa  eenn  uunnaa  ppáággiinnaa  HHTTMMLL..  

[[iimmaaggeenn  33]]  

[[iimmaaggeenn  44]]  

  

EEssttaass  ccaatteeggoorrííaass  ddee  iimmáággeenneess  ssiirrvveenn  ppaarraa  qquuee  uusstteedd  ppllaanntteeee  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  hhaacceerr  ssuu  

ssiittiioo,,  qquuéé  eelleemmeennttooss  sseelleecccciioonnaarráá..  TTeennggaa  eenn  ccuueennttaa  qquuee  llaass  iimmáággeenneess  qquuee  ccoonnttiieenneenn  

iinnffoorrmmaacciióónn  ((mmaappaass,,  ppllaannooss,,  ggrrááffiiccooss,,  ffoottooss  ddee  pprroodduuccttooss))  ssoonn  llaass  pprriimmeerraass  qquuee  ddeebbee  

eelleeggiirr..  EEnn  sseegguunnddoo  lluuggaarr,,  sseelleecccciioonnee  llooss  eelleemmeennttooss  iilluussttrraattiivvooss  ppaarraa  llaa  nnaavveeggaacciióónn..  YY  

lluueeggoo  qquuee  hhaayyaa  eelleeggiiddoo  ttooddoo  eessttoo,,  pprreeooccúúppeessee  rreecciiéénn  ppoorr  llooss  eelleemmeennttooss  iilluussttrraattiivvooss  qquuee  

hhaarráánn  ssuu  ssiittiioo  mmááss  aaggrraaddaabbllee..  

  

CCaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  iimmáággeenneess  qquuee  uuttiilliiccee  ddeebbeenn  sseerr  ttrraabbaajjaaddaass  pprreevviiaammeennttee  uu  ooppttiimmiizzaaddaass    

ppaarraa  llaa  WWeebb..  

  

OOppttiimmiizzaarr  iimmáággeenneess  ppaarraa  llaa  wweebb  

  

SSeegguurraammeennttee  uusstteedd  yyaa  ppaassóó  ppoorr  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  aacccceeddeerr  aa  aallggúúnn  ssiittiioo  WWeebb  yy  

eennccoonnttrraarrssee  ccoonn  iimmáággeenneess  qquuee  ttaarrddaabbaann  ssiiggllooss  eenn  bbaajjaarr  oo  qquuee  nnoo  lllleeggaabbaann  nnuunnccaa..  OO  eenn  

oottrrooss  ccaassooss  eexxppeerriimmeennttóó  qquuee  llaa  úúnniiccaa  ffoorrmmaa  ddee  nnaavveeggaarr  eell  ssiittiioo  eerraa  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  

eennllaacceess  ccoollooccaaddooss  eenn  llaass  iimmáággeenneess  ((ccoommoo  lliinnkkss  oo  mmaappaass--iimmaaggeenn))  yy  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  ééssttaass  

ttaarrddaann  uunnaa  eetteerrnniiddaadd  eenn  bbaajjaarr  nnoo  eess  ppoossiibbllee  aacccceeddeerr  aa  nniinnggúúnn  eennllaaccee..  EEnn  ggeenneerraall,,  eessttoo  

ssee  ddeebbee  aa  qquuee  ffuueerroonn  pprroocceessaaddaass  ppaarraa  llaa  WWeebb  ddee  uunn  mmooddoo  iinneeffiicciieennttee..    PPaarraa  eenntteennddeerr  

ccuuááll  eess  eell  ccaammiinnoo  ccoorrrreeccttoo,,  vveerreemmooss  pprriimmeerroo  ccoommoo  ssee  ttrraabbaajjaa  uunnaa  ffoottoo  eenn  ffoorrmmaattoo  ddiiggiittaall..  

  

IImmaaggiinneemmooss  qquuee  qquuiieerree  aaggrreeggaarr  aa  ssuu  ppáággiinnaa  uunnaa  ffoottoo  ccoonn  llaa  qquuee  uusstteedd  yyaa  ccuueennttaa..  EEll  

pprriimmeerroo  ppaassoo  aa  rreeaalliizzaarr  eess  eell  llllaammaaddoo  pprroocceessoo  ddee  ““ddiiggiittaalliizzaacciióónn””    qquuee  ccoonnssiissttee  eenn  ppaassaarr  llaa  

iimmaaggeenn  aa  uunn  aarrcchhiivvoo  ddiiggiittaall  ppaarraa  gguuaarrddaarrllaa  lluueeggoo  eenn  ssuu  ccoommppuuttaaddoorraa..  EEssttoo  ssee  hhaaccee  

mmeeddiiaannttee  uunn  eessccáánneerr  oo  ddiissppoossiittiivvoo  lleeccttoorr  qquuee  ttoommaa  ccaaddaa  ppuunnttiittoo  ddee  llaa  iimmaaggeenn,,  lloo  lleeee  yy  llooss  

ccoonnvviieerrttee  aa  uunn  aarrcchhiivvoo..  HHooyy  eenn  ddííaa  hhaayy  eessccáánneerrss  eenn  vveennttaa  mmuuyy  bbaarraattooss,,  ppeerroo  ssii  uusstteedd  nnoo  
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ttiieennee  uunnoo  ppuueeddee  iirr  aa  uunn  cceennttrroo  ddee  ffoottooccooppiiaaddoo  ggrraannddee  oo  aa  uunnaa  aaggeenncciiaa  ddee  ddiisseeññoo  ggrrááffiiccoo  

yy  ppeeddiirr  qquuee  eessccaanneeeenn  ssuu  ffoottoo..    

  

LLaa  ffoottoo  eess  aahhoorraa  uunn  aarrcchhiivvoo  ggrrááffiiccoo..  EExxiisstteenn  ddiiffeerreenntteess  ttiippooss  ddee  aarrcchhiivvoo  qquuee  

mmeenncciioonnaarreemmooss  mmááss  aaddeellaannttee..  CCaaddaa  ffoorrmmaattoo  ttiieennee  ssuuss  pprrooss  yy  ssuuss  ccoonnttrraass..  EEnn  pprriinncciippiioo,,  

ddeebbee  ttrraattaarr  ddee  eessccaanneeaarr  llaa  ffoottoo  eenn  eell  mmeejjoorr  ffoorrmmaattoo  ppoossiibbllee,,  eess  ddeecciirr,,  aaqquuééll  qquuee  llee  

ppeerrmmiittaa  gguuaarrddaarr  llaa  mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee  ddaattooss  ppoossiibblleess..    

  

UUnnaa  iimmaaggeenn  ccoonnttiieennee  mmuucchhííssiimmaa  iinnffoorrmmaacciióónn..  LLaa  ccaannttiiddaadd  ddee  bbyytteess  qquuee  ooccuuppee  llaa  iimmaaggeenn  

((eell  ttaammaaññoo  oo  ppeessoo))  uunnaa  vveezz  ddiiggiittaalliizzaaddaa,,  ddeeppeennddeerráá  ddee  aallgguunnooss  ffaaccttoorreess..  PPoorr  eejjeemmpplloo::  

--  EEll  ttaammaaññoo::  llaa  ffoottoo  eess  ddiiggiittaalliizzaaddaa  aa  uunn  ttaammaaññoo  ppaarrttiiccuullaarr..  CCaaddaa  ppeeqquueeññoo  ppuunnttiittoo    oo  

ppiixxeell  qquuee  llaa  iinntteeggrraa  ccoonnttiieennee  iinnffoorrmmaacciióónn..  CCuuaannttoo  mmááss  ggrraannddee  sseeaa  eell  oorriiggiinnaall  aa  ppaarrttiirr  

ddeell  ccuuaall  ppaarrttiimmooss  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaa  ddiiggiittaalliizzaacciióónn,,  mmeejjoorreess  rreessuullttaaddooss  ffiinnaalleess  

oobbtteennddrreemmooss  aall  rreedduucciirrllaa..  SSii  eell  oorriiggiinnaall  ddee  llaa  ffoottoo  eess  ppeeqquueeññoo  yy  eell  ttaammaaññoo  eenn  eell  qquuee  

ppllaanneeaa  ccoollooccaarrllaa  eenn  eell  ssiittee  eess    mmaayyoorr,,    eell  rreessuullttaaddoo  oobbtteenniiddoo  ppuueeddee  sseerr  uunnaa  iimmaaggeenn  

bboorrrroossaa..  PPoorr  eejjeemmpplloo,,  uunn  ttaammaaññoo  ddee  oorriiggiinnaall  ggrraannddee  ppaarraa  ccoommeennzzaarr  aa  ttrraabbaajjaarr  eess  ddee  

11002244  ppoorr  776688  ppuunnttooss  oo  ppiixxeellss,,  eeqquuiivvaalleennttee  aa  llaass  ddiimmeennssiioonneess  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  llaa  

ppaannttaallllaa  ddee  uunn  mmoonniittoorr  ddee  xxxxxx  ppuullggaaddaass..  

--  LLooss  ccoolloorreess::  ccaaddaa  ppiixxeell  rreepprreesseennttaa  uunn  ppuunnttoo  ddee  uunn  ccoolloorr  ppaarrttiiccuullaarr  yy  eexxiisstteenn  mmiilleess  ddee  

eellllooss  eenn  uunnaa  ffoottoo  eessccaanneeaaddaa..  SSii  bbiieenn  ssee  ssaabbee  qquuee  eell  oojjoo  hhuummaannoo  eess  ccaappaazz  ddee  vveerr  yy  

ddiissttiinngguuiirr  hhaassttaa  1166  mmiilllloonneess    ttoonnooss  ddiiffeerreenntteess  ddee  ccoolloorreess,,  aa  vveecceess  gguuaarrddaammooss  llaa  ffoottoo  

rreedduucciieennddoo  llooss  ccoolloorreess  vviissiibblleess  aa  mmuucchhooss  mmeennooss,,  ppoorr  eejjeemmpplloo  aa  225566..  LLooss  ccoolloorreess  

sseelleecccciioonnaaddooss  ddee  llooss  1166  mmiilllloonneess  ccoommppoonneenn  llaa  llllaammaaddaa  ppaalleettaa  ddee  ccoolloorreess..  LLoo  iiddeeaall  eess  

ddiiggiittaalliizzaarr  uunn  oorriiggiinnaall  eenn  1166  mmiilllloonneess  ddee  ccoolloorreess  oo  lloo  qquuee  eess  lloo  mmiissmmoo  eenn    ffoorrmmaattoo  ddee  

2244  bbiittss  oo  ttrruuee  ccoolloorr  ((ccoolloorr  vveerrddaaddeerroo))..  CCoommoo  vveerreemmooss  mmááss  aaddeellaannttee,,  eessttee  ffoorrmmaattoo  llee  

ppeerrmmiittiirráá  rreedduucciirr  llaa  ffoottoo  ccoonnsseerrvvaannddoo  llaa  ccaalliiddaadd..  VVaallee  rreeccoorrddaarr  qquuee  ccuuaannttoo  mmeennoorr  sseeaa  

llaa  ppaalleettaa  ddee  ccoolloorreess  sseelleecccciioonnaaddaa  aall  rreedduucciirr  llaa  ffoottoo,,  mmeennooss  eessppaacciioo  oo  BByytteess  ddee  ppeessoo  

tteennddrráá..  

  

¿¿YY  qquuee  ttaammaaññoo  ttiieennee  eell  aarrcchhiivvoo??    

PPaarraa  hhaacceerr  uunn  ccáállccuulloo  sseenncciilllloo,,  uusstteedd  nneecceessiittaa  mmuullttiipplliiccaarr  llooss  ppiixxeellss  ddee  aallttoo  ppoorr  llooss  ddeell  

aanncchhoo,,  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  ssiigguuiieennttee  eessccaallaa::  
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--  11  bbyyttee  ppoorr  ppiixxeell  ssii  uussóó  225566  ccoolloorreess  ((uu  88  bbiittss))  

--  22  bbyytteess  ppoorr  ppiixxeell  ssii  uussóó  6655..550000  ccoolloorreess  

--  33  bbyytteess  ppoorr  ppiixxeell  ssii  uussóó  ttrruuee  ccoolloorr  ((óó  2244  bbiittss))  

  

PPoorr  eejjeemmpplloo,,  ssii  ssuu  ffoottoo  ffuuee  ddiiggiittaalliizzaaddaa  ccoonn  llaa  mmááss  aallttaa  ccaalliiddaadd  ppoossiibbllee,,  eess  ddeecciirr  aa  1166  

mmiilllloonneess  ddee  ccoolloorreess  oo,,  lloo  qquuee  eess  lloo  mmiissmmoo,,  eenn  ffoorrmmaattoo  TTIIFFFF  ddee  11002244  ppoorr  776688  ppiixxeellss,,  ddee  

ooccuuppaarráá  11002244  XX  776688  XX  33  ==  22,,33  mmeeggaa  bbyytteess  ..  EEssee  sseerráá  ssuu  ppeessoo..  

  

PPoorr  ssuuppuueessttoo,,  nnoo  eess  ppoossiibbllee  ccoollooccaarr  uunnaa  iimmaaggeenn  ddee  eessttee  ttaammaaññoo  eenn  ssuu  ppáággiinnaa  WWeebb  

ppoorrqquuee  uunn  nnaavveeggaannttee  ccoonn  uunn  mmóóddeemm  ddee  5566  KKbb  ttaarrddaarrííaa........  ¡¡ddiieezz  mmiinnuuttooss  eenn  bbaajjaarrllaa!!    

  

PPoorr  eessoo,,  uunnaa  ttaarreeaa  ffuunnddaammeennttaall  ddee  qquuiieenn  ddiisseeññaa  uunn  ssiittiioo  WWeebb  eess  aacchhiiccaarr  eell  ttaammaaññoo  oo    ——

ccoommoo  ssee  ddiiccee  eenn  llaa  jjeerrggaa  ttééccnniiccaa  aacchhiiccaarr  eell  ppeessoo..  PPaarraa  eessoo  nneecceessiittaa  rreedduucciirr  llaa  ccaannttiiddaadd  

ddee  ccoolloorreess  yy,,  ccoonnsseeccuueenntteemmeennttee,,  ccaammbbiiaarr  eell  ffoorrmmaattoo..  

  

EEll  ttaammaaññoo  iimmppoorrttaa  

EEll  wweebbmmaasstteerr  oo  eennccaarrggaaddoo  ddee  uunn  ssiittiioo  yy  eell  ddiisseeññaaddoorr  ggrrááffiiccoo    ——rreessppoonnssaabbllee  ddee  ssuu    

iimmaaggeenn——  ddeebbeenn  eennccaarrggaarrssee  ddee  qquuee  llaass  ppáággiinnaass  sseeaann  áággiilleess  yy  ffáácciilleess  ddee  nnaavveeggaarr..  EEssoo  ssee  

llooggrraa  ccuuaannddoo  llaass  iimmáággeenneess  ooccuuppaann  ppooccoo  eessppaacciioo  eenn  kkiilloobbyytteess  yy  ppoorr  lloo  ttaannttoo  ppuueeddeenn  sseerr  

ttrraannssffeerriiddaass  oo  bbaajjaaddaass  ssiinn  ssaattuurraarr  mmuucchhoo  llaa  ccoonneexxiióónn..  

EEnn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  eell  pprroobblleemmaa  mmááss  ggrraavvee  ddee  IInntteerrnneett  eess  llaa  eessccaasseezz  ddee  ““aanncchhoo  ddee  bbaannddaa””..  

CCoommoo  eenn  uunnaa  aauuttooppiissttaa  eenn  llaass  hhoorraass  ppiiccoo,,  hhaayy  mmuucchhooss  uussuuaarriiooss  ccoonneeccttaaddooss  aa  llaa  RReedd  aall  

mmiissmmoo  ttiieemmppoo,,  lloo  qquuee  ssee  ttrraadduuccee  eenn  eemmbbootteellllaammiieennttooss  yy  eenn  uunnaa  mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee  

ttiieemmppoo  ppaarraa  bbaajjaarr  llaass  ppáággiinnaass..  PPoorr  eessoo  eess  iimmppoorrttaannttee  rreedduucciirr  llaass  iimmáággeenneess  aall  mmíínniimmoo  

nneecceessaarriioo  ddee  mmooddoo  qquuee  vviiaajjeenn  hhaassttaa  llaa  PPCC  ddeell  nnaavveeggaannttee  lloo  mmááss  rrááppiiddoo  ppoossiibbllee,,  aaúúnn  eenn  

llaass  hhoorraass  ppiiccoo..    

GGeenneerraallmmeennttee    ccoonn  uunn  ppooccoo  ddee  ppaacciieenncciiaa  eess  ppoossiibbllee  llooggrraarr  iimmáággeenneess  nnííttiiddaass  yy  ddee  bbuueennaa  

ccaalliiddaadd,,  ccoonn  llooss  ccoolloorreess  aaddeeccuuaaddooss  yy    eenn  uunn  ttaammaaññoo  qquuee  nnoo  eexxcceeddaa  llooss  5500  óó  6600  kkiilloobbyytteess  

((¡¡rreedduucciiddaa  ddeell  oorriiggiinnaall  ddee  22  MMbbyytteess  ccoonn  eell  qquuee  iinniicciiaammooss  eell  pprroocceessoo!!))..  EEnn  ggeenneerraall  ssee  

ccoonnssiiddeerraa  ggrraannddee  oo  ppeessaaddoo  aall  aarrcchhiivvoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  ooccuuppaa  mmááss  ddee  110000  KKBB,,  yy  lliivviiaannoo  oo  mmuuyy  

ppeeqquueeññoo  aall  ddee  mmeennooss  ddee  1100  KKBB..  CCllaarroo  qquuee  ééssttooss  vvaalloorreess  ssoonn  ggeenneerraalleess  yyaa  qquuee  ssii  ssee  ttrraattaa  
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ddee  uunn  mmaappaa  ddee  rruuttaa  qquuee  ccoonntteennggaa  mmuucchhooss  ddeettaalllleess,,  pprroobbaabblleemmeennttee  nnoo  ssee  ppuueeddaa  rreedduucciirr  

eell  ttaammaaññoo  oo  llooss  ccoolloorreess  ssiinn  aaffeeccttaarr  eell  ccoonntteenniiddoo  qquuee  ccoommuunniiccaa,,  yy  ddeebbaammooss  aapplliiccaarrlloo  aall  

ssiittee  ccoonn  uunn  ppeessoo  ddee  220000  KKbb..    

  

¿¿QQuuéé  ssee  nneecceessiittaa  ppaarraa  qquuee  llaass  iimmáággeenneess  ooccuuppeenn  ppooccoo  eessppaacciioo  yy  ppuueeddaann  sseerr  ttrraannssffeerriiddaass  

rrááppiiddaammeennttee??  AApprreennddeerr  aa  ttrraabbaajjaarrllaass  ppaarraa  rreedduucciirrllaass..  PPaarraa  eelllloo  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  llee  

ccoonnttaammooss  aallgguunnooss  ttrruuccooss..  

  

DDiiffeerreenntteess  FFoorrmmaattooss  ggrrááffiiccooss  

EEnn  llaa  ccoommppuuttaaddoorraa  ccaaddaa  aarrcchhiivvoo  ttiieennee  uunn  ttiippoo,,  ffoorrmmaattoo  oo  eexxtteennssiióónn  pprrooppiioo  iinnddiiccaaddoo  ppoorr  

llaass  lleettrraass  qquuee  ssiigguueenn  aall  ppuunnttoo  eenn  eell  nnoommbbrree..  PPoorr  eejjeemmpplloo    ffoorrmmaattoo  oo  iimmaaggeenn  ttiippoo  GGIIFF..      

LLooss  ttiippooss  ddee  aarrcchhiivvooss  ssoonn  ddiiffeerreenntteess  eennttrree  ssíí  yy  ccaaddaa  uunnoo  ddee  eellllooss  rreepprreesseennttaa  uunnaa  ffoorrmmaa  

ddiissttiinnttaa  ddee  aallmmaacceennaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddiiggiittaallmmeennttee  yyaa  qquuee  rreeqquuiieerreenn  ddiissttiinnttooss  pprrooggrraammaass  

ppaarraa  sseerr  iinntteerrpprreettaaddooss..  AAll  nnaavveeggaarr  ppoorr  IInntteerrnneett  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ccoonn  vvaarriiooss  ffoorrmmaattooss  ddee  

aarrcchhiivvooss..  LLaass  ppáággiinnaass  wweebb,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  eessttáánn  eenn  ffoorrmmaattoo  HHTTMMLL  ((ssuu    eexxtteennssiióónn  eess..hhttmm  óó  

..hhttmmll))..  YY  aauunnqquuee  eexxiisstteenn  cciieennttooss  ddee  ffoorrmmaattooss  ggrrááffiiccooss  eenn  IInntteerrnneett,,  llooss  ddooss  mmááss  ccoommuunneess  yy  

qquuee  ssoonn  ccoommpprreennddiiddooss  ppoorr  llooss  pprrooggrraammaass    nnaavveeggaaddoorreess  ((ccoommoo  eell  MMSS  EExxpplloorreerr  oo  eell  

NNeettssccaappee  NNaavviiggaattoorr))  ssoonn  eell  GGIIFF  yy  eell  JJppeegg  ((..JJPPGG  ssee  pprroonnuunncciiaa  cchheeiippeegg))..  AA  vveecceess  eell  

pprrooggrraammaa  nnaavveeggaaddoorr  ssee  eennccuueennttrraa  aall  bbaajjaarr  uunnaa  ppáággiinnaa  ccoonn  oottrrooss  ttiippooss  ddee  aarrcchhiivvooss  qquuee  

rreeqquuiieerreenn  pprrooggrraammaass  eessppeecciiaalleess  ppaarraa  sseerr  aabbiieerrttooss,,  ppeerroo  eessttoo  nnoo  eess  rreeccoommeennddaabbllee..  

AAllgguunnooss  ffoorrmmaattooss  ggrrááffiiccooss  ssoonn  mmuuyy  ccoonnoocciiddooss  ffuueerraa  ddeell  eennttoorrnnoo  ddee  llaa  RReedd,,  ccoommoo  eell  BBMMPP  

qquuee  eess  eell  uuttiilliizzaaddoo  ppoorr  eell  WWiinnddoowwss  ppaarraa  ddiiggiittaalliizzaarr  iimmáággeenneess..  EE  iinncclluussoo  eexxiissttee  uunn  ffoorrmmaattoo  

qquuee  ffuuee  iinnvveennttaaddoo  eessppeecciiaallmmeennttee  ppaarraa  llaa  RReedd,,  aauunnqquuee  aaúúnn  nnoo  eess  mmuuyy  ccoonnoocciiddoo::eell  PPNNGG..  

  

CCoommpprreessiióónn  GGrrááffiiccaa::  EEss  rreedduucciirr  eell  ttaammaaññoo  ddeell  aarrcchhiivvoo  ddee  uunnaa  iimmaaggeenn  oo  ggrrááffiiccoo  yy  ssee  

mmiiddee  eenn  KKBB..  UUnn  mmééttooddoo  eess  qquuiittaarrllee  cciieerrttooss  ccoolloorreess  iinnnneecceessaarriiooss  ppaarraa  oobbsseerrvvaarr  llaa  iimmaaggeenn  

aa  ssiimmppllee  vviissttaa..  OOttrroo,,  eess  eelliimmiinnaarr  llooss  ddeettaalllleess  ppeeqquueeññooss  oo  rreedduucciirr  eell  ttaammaaññoo..  
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Formato GIF 

LLaass  ssiiggllaass  GGIIFF  pprroovviieenneenn  ddee  GGrraapphhiicc  IInntteerrcchhaannggee  FFoorrmmaatt  ((FFoorrmmaattoo  ddee  IInntteerrccaammbbiioo  

GGrrááffiiccoo))..  EEssttee  ttiippoo  ddee  aarrcchhiivvoo  ffuuee  ddeessaarrrroollllaaddoo  ppoorr  llaa  eemmpprreessaa  CCOOMMPPUUSSEERRVVEE  uuttiilliizzaannddoo  uunn  

ttiippoo  ddee  ccoommpprreessiióónn  llllaammaaddoo  LLZZWW..  FFuuee  nnoorrmmaaddoo  yy  hhooyy  eenn  ddííaa  eess  ccaassii  ddee  uussoo  

eessttáánnddaarriizzaaddoo  eenn  llaa  WWeebb..  HHaayy  ddooss  ffoorrmmaattooss  hhaabbiittuuaalleess  yy  ssooppoorrttaaddooss  ppoorr  llooss  

nnaavveeggaaddoorreess::  eell  GGIIFF--8877  yy  eell  GGIIFF--8899aa..  EEssttee  úúllttiimmoo  ttiieennee  vveennttaajjaass  iinntteerreessaanntteess  ssoobbrree  eell  

aanntteerriioorr  yyaa  qquuee  ssooppoorrttaa  iinntteerrllaacceeaaddoo  ((uunn  mmééttooddoo  ppaarraa  ccoommpprriimmiirr  iinnffoorrmmaacciióónn)),,  

ttrraannssppaarreenncciiaass  yy  aanniimmaacciioonneess..  

  

AAll  ttrraattaarrssee  ddee  uunn  ffoorrmmaattoo  ddee  88  bbiittss  ssóólloo  ppuueeddee  ssooppoorrttaarr  hhaassttaa  225566  ccoolloorreess..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  

ooffrreeccee  uunnaa  eexxcceelleennttee  vviissuuaalliizzaacciióónn  eenn  ttooddooss  llooss  nnaavveeggaaddoorreess,,  iinnddiissttiinnttaammeennttee  ddee  llaass  

ccaappaacciiddaaddeess  ddeell  mmoonniittoorr  ddeell  vviissiittaannttee..  EEll  GGIIFF––8899aa  ttrraabbaajjaa  ccoonn  uunn  eessqquueemmaa  ddee  

ccoommpprreessiióónn  qquuee  nnoo  ppiieerrddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  iimmaaggeenn  oorriiggiinnaall  ,,  yy  eess  ccaappaazz  ddee  rreetteenneerr  llaa  

ddeeffiinniicciióónn  ddee  llaa  iimmaaggeenn  oorriiggiinnaall,,  ssaaccrriiffiiccaannddoo  aa  ccaammbbiioo    ccoolloorreess  hhaassttaa  aarrmmaarr  uunnaa  ppaalleettaa  

ddee  225566  óó  mmeennooss..  EEssttoo,,  ssuummaaddoo  aa  uunn  aallggoorriittmmoo  ddee  ccoommpprreessiióónn  ddee  ddaattooss  ssiimmiillaarr  aall  ddee  llooss  

aarrcchhiivvooss  zziipp,,    hhaaccee  qquuee  ooccuuppee  mmuucchhoo  mmeennooss  eessppaacciioo;;  eenn  eessppeecciiaall  ccuuaannddoo  aaddeemmááss  ddee  

ppooccooss  ccoolloorreess  llaa  iimmaaggeenn  ccuueennttaa  ccoonn  mmuucchhaass  zzoonnaass  ddoonnddee  llooss  ccoolloorreess  aaddyyaacceenntteess  aa  uunnaa  

ggrraann  ccaannttiiddaadd  ddee  ppuunnttooss  ssoonn  llooss  mmiissmmooss  oo  ssiimmiillaarreess..  EElllloo  ppeerrmmiittee  qquuee  eell  aarrcchhiivvoo  ccooddiiffiiqquuee  

eell  ccoolloorr  ddee  ccaaddaa  ppuunnttoo  oo  ppiixxeell    ccoommoo  ““eessttee  ppiixxeell  yy  llooss  550000  qquuee  ssiigguueenn,,  ssoonn  ttooddooss  ddeell  ccoolloorr  

33  ddee  llaa  ppaalleettaa””..  

AArrcchhiivvooss  ccoonn  ttrraannssppaarreenncciiaass  

UUnnaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  iimmppoorrttaannttee  ddeell  ffoorrmmaattoo  GGIIFF--8899aa  eess  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ccrreeaarr  zzoonnaass  ““ssiinn  

ccoolloorr””  oo  ttrraannssppaarreenntteess..  CCuuaannddoo  eell  ggrrááffiiccoo  ssee  mmuueessttrraa  ssoobbrree  uunn  ffoonnddoo  ddee  uunn  ccoolloorr  

ddiiffeerreennttee  aa  llaa  iimmaaggeenn,,  eessaa  zzoonnaa  aappaarreeccee  ccoommoo  ttrraannssppaarreennttee..  SSee  uuttiilliizzaann  eenn  ggeenneerraall  ppaarraa  

eelliimmiinnaarr  llooss  bboorrddeess  rreeccttaanngguullaarreess..  

  

AArrcchhiivvooss  JJppeegg  

LLaass  ssiiggllaass  JJPPEEGG  ssuurrggeenn  ddee  JJooiinntt  PPhhoottooggrraapphhiicc  EExxppeerrtt  GGrroouupp  ((GGrruuppoo  CCoonnjjuunnttoo  ddee  

EExxppeerrttooss  eenn  FFoottooggrraaffííaa))..  GGeennéérriiccaammeennttee  ssee  lloo  ccoonnooccee  ccoommoo  ““ffoorrmmaattoo  ggrrááffiiccoo  JJPPEEGG””  oo  

ttrruuee  ccoolloorr  yy  ssooppoorrttaa  2244  bbiittss  ddee  ccoolloorr  óó  1166  mmiilllloonneess  ddee  ccoolloorreess..  EEssttáá  mmuuyy  ddiiffuunnddiiddoo  eenn  llaa  
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WWeebb  ppoorr  ssuu  ggrraann  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccoommpprreessiióónn..  DDeebbiiddoo  aall  aallggoorriittmmoo  uuttiilliizzaaddoo  ppaarraa  llaa    

ccoommpprreessiióónn,,  eessttee  ffoorrmmaattoo  ssiirrvvee  mmaayyoorrmmeennttee  ppaarraa  iimmáággeenneess  eessccaanneeaaddaass  aa  ppaarrttiirr  ddee  

oorriiggiinnaalleess  qquuee  rreepprroodduucceenn  eesscceennaass  rreeaalleess  ccoommoo  ppaaiissaajjeess  oo  ppeerrssoonnaass,,  yy  ppeerrmmiittee  mmaanntteenneerr  

uunnaa  mmuuyy  bbuueennaa  ccaalliiddaadd  eenn    ttaammaaññooss  mmuuyy  ppeeqquueeññooss..  ¿¿CCóómmoo  ssee  llooggrraa  llaa  ccoommpprreessiióónn  eenn  

eessttee  ffoorrmmaattoo??  EEll  aallggoorriittmmoo  cciittaaddoo  hhaaccee  uunn  aannáálliissiiss  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoonntteenniiddaa  eenn  llaa  

iimmaaggeenn  yy  eelliimmiinnaa  ((ssee  ppuueeddee  rreegguullaarr  hhaassttaa  ddóónnddee))  llooss  ddeettaalllleess  oo  llaass  vvaarriiaacciioonneess  

ppeeqquueeññaass..  EEssttoo  ppeerrmmiittee  mmaanntteenneerr  eell  aassppeeccttoo  ggeenneerraall  ddee  llaa  iimmaaggeenn  rreedduucciieennddoo  ssuu  

ttaammaaññoo  eenn  KKbb  hhaassttaa  uunn  8800  ppoorr  cciieennttoo  ccoonn  uunnaa  ppéérrddiiddaa  ddee  ccaalliiddaadd  ddeell  55  ppoorr  cciieennttoo..  

OOttrrooss  ffoorrmmaattooss  ggrrááffiiccooss  

--  EEll  ffoorrmmaattoo  PPNNGG  eennttrróó  eenn  eesscceennaa  rreecciieenntteemmeennttee..  LLaass  ssiiggllaass  ccoorrrreessppoonnddeenn  aa  PPoorrttaabbllee  

NNeettwwoorrkk  GGrraapphhiiccss  ((GGrrááffiiccoo  ppoorrttaabbllee  ddee  rreedd))..  OOrriiggiinnaallmmeennttee  ffuuee  ddiisseeññaaddoo  ppaarraa  

rreeeemmppllaazzaarr  aall  GGIIFF  ppeerroo  eessttáá  ppooccoo  ddiiffuunnddiiddoo  aaúúnn..  SSee  ttrraattaa  ddee  uunn  ffoorrmmaattoo  ddee  2244  bbiittss  

qquuee  ssooppoorrttaa  1166  mmiilllloonneess  ddee  ccoolloorreess..  SSuu  pprriinncciippaall  vveennttaajjaa  ppaarraa  eell  uussoo  eenn  llaa  WWeebb  eess  

qquuee  ssooppoorrttaa  eennllaacceess  ddee  hhiippeerrtteexxttoo  ddeennttrroo  ddee  llaa  iimmáággeenn,,    ttrraannssppaarreenncciiaass    mmúúllttiipplleess  yy  

oottrraass  vveennttaajjaass  qquuee  lloo  hhaacceenn  eell  ffoorrmmaattoo  iiddeeaall  ppaarraa  aa  WWeebb,,  aauunnqquuee  aauunn  ttiieennee  ppooccaa  

ddiiffuussiióónn..  

--  EEll  TTIIFFFF  ((TTaaggggeedd  IInntteerrcchhaannggee  FFiillee  FFoorrmmaatt  oo  FFoorrmmaattoo  DDeelliimmiittaaddoo  ddee  IInntteerrccaammbbiioo))  

ttaammbbiiéénn  eess  ccoonnoocciiddoo  ccoommoo  ttrruuee  ccoolloorr  ((ccoolloorr  rreeaall))  ppoorrqquuee  ccaassii  nnoo  ssee  nnoottaann  ddiiffeerreenncciiaass  

ccoonn  llaa  iimmaaggeenn  rreeaall  vviissttaa  ppoorr  eell  oojjoo  hhuummaannoo  yy  rreepprroodduucciiddaa  eenn  llaa  ffoottoo..  CCaassii  nnoo  ttiieennee  

ccoommpprreessiióónn  yy  ssee  ppuueeddee  vveerr  eenn  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ccoommppuuttaaddoorraa..  LLooss  aarrcchhiivvooss  ssoonn  eennoorrmmeess,,  

nnoo  aappttooss  ppaarraa  ttrraannssffeerriirr  ppoorr  IInntteerrnneett..  EEssttee  ffoorrmmaattoo  eess  mmuuyy  uuttiilliizzaaddoo  eessppeecciiaallmmeennttee  eenn  

llooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ggrrááffiiccaa  ppaarraa  aarrcchhiivvaarr  iimmáággeenneess  yy  ffoottooss..  

--  EEll  BBMMPP  ((WWiinnddoowwss  BBiittmmaapp  FFoorrmmaatt  TTyyppee))  ffuuee  ccrreeaaddoo  ppoorr  MMIICCRROOSSOOFFTT  yy  ppeerrmmiittee  

aallmmaacceennaarr  iimmáággeenneess  bbiittmmaapp  ((ddee  aallttaa  ccaalliiddaadd))  ddee  hhaassttaa  2244  bbiittss  ddee  ttaammaaññoo..  UUttiilliizzaa  eell    

ffoorrmmaattoo  ddee  ccoommpprreessiióónn  RRLLEE  DDaattaa  CCoommpprreessssiioonn  AAllggoorriitthhmm,,  qquuee  ppeerrmmiittee  oobbtteenneerr  uunnaa  

iimmaaggeenn  eenn  ccoolloorr  rreeaall  ddee  ggrraann  ccaalliiddaadd  ppeerroo  mmuuyy  ppeessaaddaa..  NNoo  eess  vviissiibbllee  ccoonn  ccuuaallqquuiieerr  

ccoommppuuttaaddoorraa,,  ppoorr  lloo  ccuuaall  nnoo  eess  uuttiilliizzaaddaa  eenn  llaa  WWeebb  yy  eenn  ggeenneerraall  nnoo  eess  rreeccoommeennddaabbllee  

ssuu  uussoo  eenn  llaass  ppáággiinnaass..  
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PPaassooss  ppaarraa  mmeejjoorraarr  uunnaa  iimmaaggeenn::  

  

¿¿YYaa  eelliiggiióó  eessaa  ffoottoo  ppaarraa  iilluussttrraarr  ssuu  ppáággiinnaa??  AAnntteess  ddee  ccoollooccaarrllaa,,  ddeebbee  sseegguuiirr  aallgguunnooss  

ppaassooss  ppaarraa  ooppttiimmiizzaarrllaa  ppaarraa  llaa  WWeebb..  CCoommiieennccee  oobbtteenniieennddoo  aallggúúnn  pprrooggrraammaa  ddee  

ttrraattaammiieennttoo  ddee  iimmáággeenneess  ee  iinnssttáálleelloo..  LLuueeggoo  ttrraabbaajjee  llaa  iimmaaggeenn  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  ffoorrmmaa::  

  

11))  CCuuaannttoo  mmeejjoorr  sseeaa  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  ffoottoo  oo  iimmaaggeenn  oorriiggiinnaall,,  mmeejjoorr  sseerráá  llaa  ccaalliiddaadd  ffiinnaall  

oobbtteenniiddaa..  EEssccaannééeellaa    eenn    eell  ffoorrmmaattoo  qquuee  llee  ppeerrmmiittaa  ccoonnsseerrvvaarr  mmááss  ddeettaalllleess..  PPoorr  

eejjeemmpplloo  eenn  TTIIFFFF  oo  ttrruuee  ccoolloorr  ddee  2244  mmiilllloonneess  ddee  ccoolloorreess..  GGuuáárrddeellaa  aauunnqquuee  lluueeggoo  

ccoollooqquuee  eenn  eell  ssiittiioo  oottrraa  mmeejjoorraaddaa..  PPuueeddee  sseerrvviirrllee  ppaarraa  oottrrooss  uussooss  ffuuttuurrooss,,    

22))  IInnggrreessee  aall  pprrooggrraammaa  ggrrááffiiccoo  yy  ccoommiieennccee  aa  eexxppeerriimmeennttaarr..  PPrriimmeerroo  rreedduuzzccaa  llaa  iimmaaggeenn  aall  

ttaammaaññoo  qquuee  ddeebbeerráá  vveerrssee  eenn  ssuu  ppáággiinnaa  yy  ggrráábbeellaa  ccoonn  uunn  nnuueevvoo  nnoommbbrree..  AAbbrraa  uunn  

aarrcchhiivvoo  nnuueevvoo  ppaarraa  ccaaddaa  eexxppeerriimmeennttaacciióónn  yy  gguuáárrddeellooss  ttooddooss..  DDee  eessttee  mmooddoo  sseerráá  ffáácciill  

ccoommppaarraarr  yy  eelleeggiirr  llaa  mmááss  aaddeeccuuaaddaa..  

33))  LLuueeggoo  pprruueebbee  rreedduucciieennddoo  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  ccoolloorreess  aa  225566  ((88  bbiittss))  yy  ssii  ppuueeddee  sseelleecccciioonnee  

uunnaa  ppaalleettaa  ppaarraa  nnaavveeggaaddoorreess  ((oo  ppaarraa  llaa  WWeebb))..  TTaammbbiiéénn  ppuueeddee  pprroobbaarr  rreedduucciirrllaa  aa  

mmeennooss  ddee  225566  ccoolloorreess  ((ppoorr  eejjeemmpplloo  aa  77,,  66  óó  55  bbiittss)),,  lloo  ccuuaall  aacchhiiccaarráá  eennoorrmmeemmeennttee  eell    

ppeessoo..  CCllaarroo  qquuee  eessttoo  ttaammbbiiéénn  aaffeeccttaa  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  iimmaaggeenn,,  qquuee  ppuueeddee  qquueeddaarr  ffeeaa..  

EEnn  eell  ccaassoo  ddee  iimmáággeenneess  ccoommoo  uunn  iiccoonnoo,,  llaa  ccaalliiddaadd  nnoo  ssee  vveerráá  aaffeeccttaaddaa..  

44))  GGrraabbee  llaa  iimmaaggeenn  aahhoorraa  eenn  llooss  ffoorrmmaattooss  JJPPGG  yy  GGIIFF..  OObbsseerrvvee  ccuuááll  ddee  eellllaass  ttiieennee  

mmeennooss  ppeessoo..  DDeessccaarrttee  llaass  iimmáággeenneess  qquuee  ddee  ttaann  ppeeqquueeññaass  qquuee  qquueeddaann,,  ppiieerrddeenn  ccoolloorr  

oo  nniittiiddeezz..  

55))  EExxppeerriimmeennttee  ccoonn  vvaarriiooss  ccaammbbiiooss  eenn  llaa  ppaalleettaa  yy  ffoorrmmaattoo,,  hhaassttaa  oobbtteenneerr  aaqquueellllaa  

iimmaaggeenn  qquuee  ssee  vveeaa  mmááss  oo  mmeennooss  bbiieenn  yy  qquuee  sseeaa  ppeeqquueeññaa..  ¡¡EEssttaa  sseerráá  ssuu  iimmaaggeenn  

rreedduucciiddaa  ppaarraa  llaa  WWeebb!!  

  

  

MMááxxiimmaa  ccoommpprreessiióónn::  CCoonnsseejjooss  ppaarraa  ooppttiimmiizzaarr  uunn  aarrcchhiivvoo  ggrrááffiiccoo  

¿¿QQuuéé  eess  ccoommpprriimmiirr  uunnaa  iimmaaggeenn??  

CCuuaannddoo  llooss  aarrcchhiivvooss  ggrrááffiiccooss  ooccuuppaann  mmuucchhoo  eessppaacciioo  eenn  kkiilloobbyytteess,,  ssee  iinntteennttaa  ooppttiimmiizzaarr  eell  

eessppaacciioo  aallmmaacceennaaddoo  ttrraattaannddoo  ddee  oommiittiirr  ccoolloorreess  iinnnneecceessaarriiooss  oo  rreedduucciieennddoo  uunn  ppooccoo  llooss  
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ddeettaalllleess..  AAssíí,,  eell  aarrcchhiivvoo  ppaassaa  aa  ooccuuppaarr  mmuucchhoo  mmeennooss  eessppaacciioo  yy  llaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  sseerráá  

pprrooppoorrcciioonnaallmmeennttee  mmááss  rrááppiiddaa..  

  

PPaarraa  llaass  iimmáággeenneess  ddee  ppooccooss  ccoolloorreess  oo  ccoolloorreess  ppllaannooss  ((ggrraannddeess  áárreeaass  ddeell  mmiissmmoo  ccoolloorr))  

ccoommoo  ííccoonnooss  oo  llooggooss,,  eell  ffoorrmmaattoo  GGIIFF  eess  eell  aaddeeccuuaaddoo..  NNoo  oollvviiddeemmooss  qquuee  ééssttee  ssooppoorrttaa  

hhaassttaa  225566  ccoolloorreess,,  lloo  ccuuaall  nnoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ddeebbaammooss  uuttiilliizzaarrllooss  ttooddooss..  UUnn  bboottóónn  oo  uunn  

ppeeqquueeññoo  ííccoonnoo  ppuueeddeenn  ffáácciillmmeennttee  ooccuuppaarr  11  óó  22  KKbb  ssii  ssee  ttiieennee  eenn  ccuueennttaa  qquuee  ppaarraa  

mmoossttrraarrllooss  ccoorrrreeccttaammeennttee  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ccaassooss  ssóólloo  ssee  nneecceessiittaann  88,,  1166  óó  3322  

ccoolloorreess..  

PPaarraa  iimmáággeenneess  ddee  mmuucchhooss  ccoolloorreess  oo  ddee  rriiqquueezzaa  vviissuuaall  ccoommoo  uunnaa  ffoottooggrraaffííaa  qquuee  

rreepprroodduuccee  tteexxttuurraass  oo  ppeerrssoonnaass,,  eell  ffoorrmmaattoo  JJPPGG  eess  eell  mmááss  aaddeeccuuaaddoo..  RReeccoorrddeemmooss  qquuee  

llooss  bbuueennooss  eeddiittoorreess  ddee  iimmáággeenneess  nnooss  ppeerrmmiitteenn  rreegguullaarr  eell  ggrraaddoo  ddee  ccoommpprreessiióónn  ddeell    

ffoorrmmaattoo  jjppgg  eenn  ppoorrcceennttaajjee  oo  vvaalloorreess  ddeell  11  aall  1100..  

  

TTrruuccooss  ppaarraa  eell  HHTTMMLL  

CCoommoo  vviimmooss  eenn  eeddiicciioonneess  aanntteerriioorreess,,  eexxiissttee  uunn  ttaagg  ((eettiiqquueettaa  oo  eelleemmeennttoo))  ddeell  HHTTMMLL  qquuee  

eess  nneecceessaarriioo  ppaarraa  iinnddiiccaarr  aall  nnaavveeggaaddoorr  qquuee  mmuueessttrree  llaa  iimmaaggeenn..  EEssttee  ttaagg  eess  <<IIMMGG>>  yy  ssee  

llee  aaddiicciioonnaann  uunnaa  sseerriiee  ddee  aattrriibbuuttooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  mmoossttrraarr  llaa  iimmaaggeenn  ccoorrrreeccttaammeennttee..  

AAllgguunnaass  ddee  eessttaass  ooppcciioonneess  ssii  bbiieenn  nnoo  ssoonn  oobblliiggaattoorriiaass  rreessuullttaann  mmuuyy  úúttiilleess  aa  llaa  hhoorraa  ddee  

vviissuuaalliizzaarr  llaass  ppáággiinnaass,,  ppoorr  eejjeemmpplloo::  

--  TTeexxttoo  AAlltteerrnnaattiivvoo::  AAggrreeggaarr  uunn  tteexxttoo  aalltteerrnnaattiivvoo  aa  llaass  iimmáággeenneess  eenn  eell  mmaarrccaaddoo  ddee  llaa  

ppáággiinnaa  eess  oobblliiggaattoorriioo..  SSuuss  vveennttaajjaass  eessttáánn  aa  llaa  vviissttaa::  AA  aaqquueellllooss  vviissiittaanntteess  qquuee  qquuiieerraann  

vviissuuaalliizzaarr  llaa  ppáággiinnaa  ssiinn  ccaarrggaarr  llaass  iimmáággeenneess  ppoorrqquuee  ddeesshhaabbiilliittaarroonn  llaa  ccaarrggaa  

aauuttoommááttiiccaa  ddee  iimmáággeenneess,,  oo  aa  qquuiieenneess  llooss  ggrrááffiiccooss  lleess  ttaarrddaann  mmuucchhoo  eenn  bbaajjaarr  lleess  

aappaarreecceerráá  llaa  lleeyyeennddaa  eessccrriittaa  eenn  eell  tteexxttoo  aalltteerrnnaattiivvoo..  EEssttee  aaddiicciioonnaall  hhaaccee  qquuee  llaa  

nnaavveeggaacciióónn  sseeaa  mmááss  rrááppiiddaa  yy  qquuee  eell  nnaavveeggaannttee  eevviittee  tteenneerr  qquuee  eessppeerraarr  qquuee  ssee  

ccaarrgguueenn  ttooddaass  llaass  iimmáággeenneess  ppaarraa  ppooddeerr  ooppttaarr  ppoorr  aallgguunnaa  ddee  eellllaass..    

--  WWiiddtthh  yy  hheeiigghhtt::  eessttooss  aattrriibbuuttooss  ssoonn  eell  aanncchhoo  yy  aallttoo  ddee  llaa  iimmaaggeenn  eenn  ppiixxeellss..  

EEssppeecciiffiiccaarrllooss  eenn  eell  mmaarrccaaddoo    ppeerrmmiittee  aall  nnaavveeggaaddoorr  ““rreesseerrvvaarr””  eell  lluuggaarr  qquuee  ooccuuppaarráá  llaa  

iimmaaggeenn  ssiinn  ddeejjaarr  ddee  mmoossttrraarr  eell  tteexxttoo  qquuee  llaa  rrooddeeaa  yy  qquuee  eenn  ggeenneerraall  bbaajjaa  aanntteess  qquuee  llaass  

iimmáággeenneess..  
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HHeerrrraammiieennttaass  ggrrááffiiccaass  

EExxiisstteenn  mmuucchhooss  pprrooggrraammaass  ddee  mmaanneejjoo  ddee  ggrrááffiiccooss  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  yy  eenn  IInntteerrnneett..  EEll  lleeccttoorr  

ppooddrráá  eelleeggiirr  aaqquuééll  qquuee  sseeaa  mmááss  ffáácciill  ddee  uussaarr  uu  ooffrreezzccaa  mmááss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass..    

  

  EEnnttrree  eellllaass,,  aallgguunnooss  hhaassttaa  ccoorrrriiggeenn  llooss  ccoolloorreess  yy  ooppttiimmiizzaann  llaa  ppaalleettaa  aauuttoommááttiiccaammeennttee..  

MMuucchhooss  ssooppoorrttaann  llooss  mmááss  vvaarriiaaddooss  ffoorrmmaattooss  yy  oottrrooss,,  mmááss  ssiimmpplleess,,  ssóólloo  llooss  mmááss  

ddiiffuunnddiiddooss..  YY  ttaammbbiiéénn  eessttáá  eell  bboollssiilllloo::  mmiieennttrraass  qquuee  eexxiisstteenn  ccoommpplleejjooss  pprroodduuccttooss  ccoonn  

iinnffiinniiddaadd  ddee  ffuunncciioonneess  yy  aa  uunn  ccoossttoo  bbaassttaannttee  eelleevvaaddoo,,  oottrrooss  ssoonn  ddee  lliibbrree  ddiissttrriibbuucciióónn  

((ffrreeeewwaarree  oo  sshhaarreewwaarree))..  

  

EEnnttrree  llooss  ffoorrmmaattooss  pprrooffeessiioonnaalleess  eessttáánn  eell  CCoorreellDDrraaww  yy  eell  PPhhoottoosshhoopp..  OOttrroo  qquuee  ppuueeddee  

uussaarr  eess  eell  MMiiccrroossoofftt  PPhhoottoo  EEddiittoorr..  VViieennee  ccoonn  eell  ppaaqquueettee  ddee  MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee  yy  ccoonnttiieennee  llaa  

mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  nneecceessaarriiaass  eenn  uunn  pprrooggrraammaa  mmuuyy  sseenncciilllloo  ddee  uussaarr..  OO  

ttaammbbiiéénn  ppuueeddee  bbaajjaarr  eell  PPaaiinnttsshhoopp  PPrroo  ddee  llaa  RReedd  ddeessddee  wwwwww..jjaasscc..ccoomm..  oo  eell  RReeppttiillee  

wwwwww..ssaauussaaggee..ccoomm//rreeppttiillee..  TTaammbbiiéénn  eell  GGrraapphhiicc  WWoorrkksshhoopp  qquuee  ssee  oobbttiieennee  ddee  

wwwwww..mmiinnddwwoorrkksshhoopp..ccoomm..  

PPaarraa  GGiiffss  aanniimmaaddooss,,  pprruueebbee  eell  GGIIFF  CCoonnssttrruuccttiioonn  SSeett  sshhaarreewwaarree  

((hhttttpp::////wwwwww..mmiinnddwwoorrkksshhoopp..ccoomm//aallcchheemmyy//aallcchheemmyy..hhttmmll))..    

  

  

  

  


