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historisch gezien is het niet het JPEG-formaat dat als eerste arriveerde, maar het is het eerste formaat dat op een 

'industriële' manier als standaard door fabrikanten is overgenomen (ik had een floppy disk camera, in een tijd dat 

compactflash- en sd-kaarten bestonden niet). Vóór JPEG was er GIF en vooral het IFF-formaat, waarvan de 

evolutie als basis diende voor het creëren van het PNG-formaat. JPEG heeft het als beeldformaat overleefd, terwijl 

veel concurrerende formaten (PCX, BMP, Targa) letterlijk van de radar zijn verdwenen of volledig anekdotisch 

worden gebruikt. Persoonlijk had ik IFF verkozen boven JPEG, maar het feit dat IFF eigendom was van Electronic 

Arts, speelde waarschijnlijk een rol. De poging tot JPEG2000, een minder destructief formaat en - destijds - 

ondersteund door grote namen als agfa, canon, kodak en sony onder anderen, kwam niet van de grond en de 

klassieke JPEG bleef bestaan. Kortom "de bruid is lelijk, maar zij heeft het geld".

Het RAW-formaat is niet als zodanig een formaat, maar een classificatie van een reeks niet-destructieve (propriëtaire) 

formaten. Hoewel de fotoboxen een "onbewerkt" logo vertonen, wordt elke foto opgeslagen in een merkgebonden 

formaat dat specifiek is voor het merk. Waarom nu de voorkeur geven aan het RAW-formaat boven het JPEG-formaat 

(als er een keuze is, aangezien veel camera's de genoemde keuze niet geven). Allereerst omdat RAW-formaten niet 

destructief zijn (kortom, je kunt achteruit gaan). Aangezien het JPEG-formaat een verhouding van 50: 1 kan bereiken, is 

zelfs de "wonderbaarlijke" software die beschikt over kunstmatige intelligentie waarmee u een RAW-afbeelding van een 

gepixelde JPEG-bestand kunt reproduceren populair. We kunnen pixels extrapoleren, maar we kunnen ze niet opnieuw 

creëren. Zo snel als de compressie-algoritme is toegepast, het is te laat. Aan de andere kant is het voor het RAW-formaat 

altijd mogelijk (zolang het bestand niet beschadigd is) om terug te gaan). Ten slotte zal ik zeggen dat zelfs als sommige 

boxen het RAW-formaat als zodanig niet toestaan, het mogelijk is om oplossingen aan te passen via niet-officiële 

firmwares zoals CHDK

( https://chdk.fandom.com/wiki/CHDK ) of toverlantaarn. Als u een oud apparaat vindt dat stof in een la verzamelt, is 

de volledige lijst met gevallen die door CHDK worden ondersteund beschikbaar op https://chdk.fandom.com/wiki/CHDK


