
ОБРАДА СЛИКА НА 
РАЧУНАРУ



Основни појмови

• У рачунарском смислу под сликом се
подразумева производ неког графичког
програма који се у рачунару
представља у облику битмапе.

• Слика се може унети у рачунар на
више начина:

 преношењем фотографије из дигиталног
фотоапарата,

 скенирањем,

 креирањем у неком од програма за обраду
слика.



• Основни елемент код растерског
начина представљања слика је
пиксел.

• Број подела по хоризонтали и
вертикали изражава резолуцију.

• Резолуција слике се изражава у броју
тачака по инчу (dpi – dot per inch).

• Сваки пиксел слике чува се у меморији
посебно и придружује му се један, два,
три или четири бајта,

у зависности од тога са
колико боја се ради.



Боје на слици
 Пиксел у меморији може бити представљен са 8,

16, 24, 32 бита.

 Од броја бита зависи и број нијанси боја које
пиксел може да прикаже.

 8 бита – 28 = 256 нијанси

 16 бита – 216 = 65 536 нијанси

 24 бита – 224 = 16,7 милиона нијанси

 32 бита – 232 = 4,3 милијарде нијанси

 Величина слике у меморији представља број
пиксела слике помножен са бројем бита
потребних за меморисање сваког пиксела.

 Квалитет приказа слике зависи од резолуције
(броја пиксела) i броја нијанси боја које сваки
пиксел може да прикаже.



Број битова и број нијанси

• Свако повећање резолуције слике и/или
њених димензија значајно повећава
количину меморије потребне за њено
ускладиштење.



Чување слике у меморији
 Постоје два начина:

 Без компресије – сваки пиксел је представљен посебно,
одговарајућим бројем битова (при обради помоћу неког
програма – у RAM меморији рачунара).

 Са компресијом – уклоњени су непотребни подаци – редунданса
(чување на хард диску, ЦД-у,...).

 Компресија је смањење количине података потребних за
представљање слике у меморији.

 Може бити:

 компресија без губитка података (losless compression)

o Реконструисана сликаидентична је оригиналној (медицина)

 компресија са губитком (lossy compression)

o Реконструисана слика разликује се од оригиналне у мери у којој то
дозвољава примена (видео пренос, фотографија,...)

 Слике се обично записују у меморију применом неке од метода
компресије, јер би у супротном заузимале много меморијског
простора (10Mpix * 24 bit = 240 Mb = 30MB)



Основни формати за 
чување слика

• Начин на који је цртеж снимљен у
датотеку применом неке технике (без
компресије или са компресијом
података) зове се формат података.

• Код техника са компресијом података
примењују се три приступа:

» компресија редуковањем
података,

» компресија без губитка података,

» компресија са губитком.



Основни формати

 BMP (bit map) формат
 Сваки пискел се меморише појединачно одговарајућим

бројем бајтова.

 Нема компресије ни губитка података

 Слике су веома велике

 GIF (Graphics Interchange Format) формат
 Низ истих пиксела се меморише као један пиксел и број

узастопно истих пиксела

 Компресија без губитка

 256 нијанси боја

 У један GIF фајл могуће је ставити више слика – GIF
анимација

 Користи се у интернет презентацијама јер заузима мало
меморије (мање време преноса преко интрнета)



Основни формати
 JPG или JPEG (Joint Photographers Experts Group)

формат
 Компресија са губитком
 Засива се на особини људског ока да боље детектује

површине и облике него варијације у боји и осветљењу
 Елиминише информације које људслко око (углавном) не

примећује
 Величнина слике може да се смањи неколико десетина

пута а да се при том не изгуби много на квалитету
приказа слике

 TIFF (Tagged Image File Format) формат
 Базиран је на GIF формату
 Компресија без губитка
 Користи се за чување скенираних фотографија
 TIFF формат представља стандард у графичкој

индустрији.
 Највећа предност TIFF формата је што се, као и JPG,

може користити на свим рачунарским платформама и у
свим програмима за обраду фотографија.



Основни формати

 PNG (Portable Network Graphics) формат
 Компресија без губитка

 Настао као конкурент GIF формату

 Боље компресује слику од GIF формата и није
ограничен на 256 нијанси боја.

 MPEG (Motion Pictures Experts Group) формат
 Облик компресије дизајниран за компримовање покретног

видеа

 Базиран је на идеји JPEG методе с тим што уводи
компресију између слика

 Анализира и меморише само разлике између слика које се
сукцесивно понављају

 Примена ове методе омогућава велики степен компресије
уз добар квалитет слике



Графичке јединице

• Приликом рада са сликама разликујемо

две врсте графичких јединица:

 јединице за уношење слика у рачунар и

 јединице за приказивање слика унетих у
рачунар на екрану или штамшање на
папиру.

• За уношење слика у рачунар као
улазне јединице користе се:

– СКЕНЕРИ и

– ДИГИТАЛНИ ФОТОАПАРАТИ.



СКЕНЕРИ

• Скенер (scanner) је улазни уређај
рачунара намењен преношењу
докумената, слика и цртежа са папира у
рачунар.

• Разликујемо:

 стони скенер (најчешће се користи)

 ручни скенер (раније се много користио) и

 скенерске главе које се монтирају на
плотере.



 Принцип рада скенера:

 Принцип рада скенера заснива се на претварању светла
одбијеног од слике у електричне величине

 Слика која треба да се унесе у рачунар дели се у тачке,
при чему се свака тачка појединачно осветљава из
уграђеног извора светлости

 Тачкасти извори светости и тачкасти сензори поређани су
у линију – линијски сензор

 Емитована светолост се рефлектује у мањој или већој
мери од различитих делова слике

 Линијски сензор се креће дуж документа, прихвата
рефлектовану светлост и претвара је у одговарајући
електрични сигнал.

 Што има више тачака по јединици површине слике,
односно што је већа резолуција скенера, то је слика
верније пренесена.



• Раније су се користили скенери:

 који су могли да учитавају слику у нијансама
црне боје (“црно-бели”, gray scale) и

 који су могли да учитавају слику у боји.

• Данас се користе искључиво скенери у боји.
Претварање слике у електричне величине
своди се на раздвајање сваке тачке слике у
три компоненте боје: црвену(R), зелену(G)
и плаву(B).

• Резултат скенирања је RGB слика која је
комбинација интезитета црвене, зелене и
плаве компоненте скениране слике.



• Стони скенери састоје се од кућишта чије
су димензије прилагођене величини
папира који се жели скенирати.

• У унутрашњости кућишта налазе се:
извор светлости, систем сочива и сензори
одбијеног светла.

• Кретање је аутоматско и корисник не
треба да брине о његовој брзини и
равномерности.

• Код ручних скенера слика која се скенира се
ставља на равну површину а скенер се
лаганим равномерним покретом превлачи
преко слике.



• Сви савремени скенери повезују се са
рачунаром преко USB порта, а често се
преко њега напајају струјом.

• Начин програмског повезивања је
TWAIN (Technology Without An Interesting Name)

• Сваки TWAIN компатибилан скенер могуће
је користити са сваким TWAIN
компатибилним програмом за скенирање.
Слику је после скенирања могућно
обрађивати и сачувати директно у
корисничком програму помоћу кога је и
скенирана.



ОПТИЧКО ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЗНАКОВА 
(OCR)

• Када скенирамо текстуални документ њега је могуће
мењати помоћу текст процесора тек пошто се изврши
оптичко препознавање знакова – OCR (Optical
Caracter Recognition)

• Скениране докумете могуће је мењати помоћу неког
програма за обраду слика

• Програми за OCR, користећи технике дигиталне
обраде слике на скенираном документу, врше
препознавање карактера.

• Успешност препознавања зависи од: квалитета
скенираног документа. Фонта и језика који је
коришћен у документу.

• Неки од програма за OCR: ABBYY FineReader,
ExperVision TypeReader, Microsoft Office Document
Imaging.



ДИГИТАЛНИ ФОТОАПАРАТИ

• Омогућили су претварање снимљене слике
у фотоапарату непосредно у дигитални
облик.

• Класични филмови замењени су
меморијским картицама на које се овако
добијене дигиталне слике записују.

• Дигитални фотоапарат се у основи састоји
од класичне фотографске камере која
уместо филма има претварач светлосних
сигнала у електричне.



• Обично је могуће изабрати квалитет
снимања одређивањем резолуције
снимања и формата записа слике.

• Број слика који може да се ускладишти
на једну меморијску картицу зависи од
капацитета картице, као и резолуције и
формата записа снимка.

oНеке од картица су: CompactFlash, 
SmartMedia, MultimediaCard, 

Memory Stick, Microdrive…



• Слика се са меморијске картице у
рачунар обично преноси повезивањем
фотоапарата на одговарајући порт
рачунара и коришћењем програма за
пренос добијеног куповином
фотоапарата или коришћењем неког
програма за обраду слика који има
могућност прихватања слика из
дигиталних фотоапарата.

• За неке типове картица постоје 
адаптери у које се стави картица и 

затим се са њом ради
као са обичном дискетом.



• Дигитални фотоапарати се захваљујући
малим димензијама компонената уграђују
и у: ручне сатове, упаљаче за цигарете,
мобилне телефоне итд.

• Неки дигитални фотоапарати имају и
могућност снимања филмских секвенци у
трајању од неколико секунди, али се за
снимање покретних слика користе
дигиталне камере.

• Предности и мане дигиталних
фотоапарата
задатак за ученике: Коришћењем различитих извора (интернет,
књиге, новине...) пронађите и саставите листу предности и
мана дигиталне фотографије у односу на класичну
фотографију. Одговоре запишите у свеску и научите их.



Црно-бела слика

 Код црно-беле слике пиксели узимају вредности
из опсега нијанси сиве боје - grayscale.



Слика у боји

 Постоје три начина
представљања слике у
боји:
 RGB (Red, Green, Blue) –

преимарне боје светлости
(секундарне боје
пигмената).

 CMY (Cyan, Magenta,
Yellow) – примарне боје
пигмената (секундарне
боје светости).

 HSI (Hue, Saturation,
Intensity)



RGB (Red, Green, Blue) 

 Боје се добијају
комбиновањем три
основне боје светлости
(црвене, зелене и
плаве).

 Свака слика у боји се
састоји од три црно-
беле компоненте

 Свака од компоненти
представља јачину
одговарајуће основне
боје светлости

 Монитори, камере.



Монитори у боји



CMY (Cyan, Magenta, Yellow)

 Сличан RGB систему.

 Боје се добијају комбиновањем три
основне боје пигмента (cyan, magenta,
yellow).

 Свака од компоненти представља јачину
одговарајуће боје пигмента

 Црна боја која се добија комбиновањем
основних није довољно црна, па када сеи
она убаци систем постаје CMYK (Cyan,
Magenta, Yellow, Key black).

 Штампачи



HSI (Hue, Saturation, Intensity)

 HSI се још означава и као HSV (Hue-Saturation-Value)
или HSL (Hue-Saturation-Luminosity)

 Овај модел одваја црно-белу слику и слику у бојии
близак је људској интерпретацији боје

 Боја (Hue) – одређује нијансу боје онако како би је
људи дефинисали (тегет, наранџаста, љубичаста).

 Засићеност (Saturation) – одређује чистоћу дате
боје, тј. Колико има сиве компоненте у себи.

 Што је мање присуство сиве компоненте, засићеност је
већа – чистија боја

 Интензитет (Intensity) представља осветљај
тачке са датом бојом (дефинисаном са Hue).


