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Оптимизација слика ради објављивања на WEB-у 
 

Циљ: Ученици ће се упознати са начином за оптимизацију слике која ће бити постављена на 

интернет 

 

Ученици ће научити: 

 подешавање слике за интернет 

Поступак којим се слика / фотографија припрема за приказ на интернету  

Оптимизација је поступак чији је крајњи циљ добијање што квалитетније слике али уз  

ограничења њене димензије и величине (количине бајтова које заузима у меморији).  Ово је у 

ствари поступак којим се жели направити баланс између квалитета и величине датотека.  

Понављање: Правило код скенирања је да се увек скенира у резолуцији која је за најмање 1.5 

пута већа од оне на којој ће се скенирани материјал приказати. Ако скенирате много већом 

резолуцијом, а онда слику смањите на потребну добићете много бољи резултат. Не штедите 

на резолуцији приликом скенирања, али ипак не претерујте. Превелика резолуција значи и 

много дуже време скенирања. У пракси, скенирајте на 150 до 300 dpi. 

Већина фотографија које се објављују на web-у су ниске резолуције, углавном 72 dpi.  

Опсецање је први корак у оптимизацији фотографије. Опсецањем смо одредили тачан садржај 

фотографије и одстранили вишак који нам неће бити потребан у даљем раду. Ова опција се 

назива Image / Crop, а у неким програмима и Trim. Ова опција се користи тако да се на 

фотографији означи део слике који желимо да задржимо. Остатак слике изван селектованог 

дела се одбацује / одсеца. Белине око фотографија треба увек одстрањивати, оне су вишак који 

повећава величину датотеке. Ако на сајту фотографија треба да има белину постоје начини да 

се то изведе, и нема потребе да Ви белину правите у самој слици. 

Следећи корак је дотеривање слике тако да изгледа онако како нама одговара. Дотеривање се 

ради одмах након опсецања. У већини случајева слика треба да се посветли или потамни, да се 

на слици повећа или смањи контраст, скидање сенки и других недостатака на слици.  

Након овог корака следи смањивање димензија, односно свођење резолуције на потребну 

вредност. Опција за промену димензија слика се налази у менију Image – Image Size. 
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Да би могла да изврши физичка промена слике, потребно је изабрати опцију Bicubic Automatic 

(математички модел за одређивање јасноће слике), тачније мора бити означена опција Resample 

Image. На пример, ако слика има димензију 1250 x 980 тачака, а треба да се смањи на 550 

тачака по дужој страни, програм треба да израчуна како да, информације забележена на 1250 

тачака сведе на 550 тачака и да резултат који је најближи оригиналу. То ради метод Bicubic 

Automatic. 

Следећа опција која је важна јесте Constrain proportions. У случају да је ова опција укључена 

програм ће задржи пропорцију, то јест, однос између ширине и висине слике или фотографије. 

Приликом промене једне димензије слике аутоматски ће се израчунати друга димензија 

задржавајући пропорцију димензија слике. 

Димензију слике подешавамо уношењем вредности за висину или ширину слике. Веома је 

важно да се јединица мере подеси на број тачака (пиксела) јер се она користи за димензије 

слика на интернету. Такође је важно да се слика резолуције подеси на 72 dpi. 

Да би се видела колика је реална величина фотографије из главног менија се може изабрати 

опцију Vew, Actual pixel size (Alt+Ctrl+0).   

Када сте смањили слику, обично долази до замићења, па је следећи корак у оптимизацији 

„изоштравање“ слике коришћењем филтера Sharpen или Unsharp Mask. 

Филтер Sharpen има унапред дефинисане параметре који у великом броју случајева одговарају 

потребама. 

Unsharp Mask омогућава да подесите параметре по жељи, а ефекат њихове промене одмах се 

приказује у предвиђеном прозору.  
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Коначно, оптимизацију слике завршавамо избором одговарајућег формата датотеке и 

подешавањем параметара компресије. 

Формати слика који су подржани на wеб страницама су jpg, gif и png.  

Подсећање: JPEG слике могу да садрже информације о милионима боја и нијанси. Формати 

GIF и PNG су ограничени на 256 боја па су погоднији за једноставне цртеже, дугмад и сличне 

елементе. 

Компресија је математички поступак којим се смањује потребан простор за смештање одређене 

информације за слику. Такве информације се не могу директно користити већ се морају прво 

декомпресовати, то јест вратити у првобитни облик.  

Када су фотографије у питању постоје две врсте компресије: 

 компресија без губитка квалитета (GIF и PNG компресују слике без губитака квалитета)  

 компресија с губитком квалитета (JPEG компресија доводи до губитка неких елемената 

слике). 

Колико ће се изгубити код JPEG компресије зависи од тога који степен компресије подесимо. 

Приликом компресије програм препознаје делове слике па уместо да памти све информације 

слике, он памти њихов опис. Такође, пошто зна како људско око реагује на боје и остале 

елементе који чине слику зна шта од тога може да не прикаже, а да то око не примети. 

Приликом декомпресије на основу "описа" рестаурира се слика која није идентична оригиналу 

али је толико слична да око не види разлику. 

Приликом снимања слике (Опија Save As...), и бирањем формата jpg добија се могућност за 

подешавање опција за компресију.  

Међутим, за то се користи опција Save for Web... (Alt+Shift+Ctrl+S) која је бољи алат за 

компресију слика. Одабиром ове опције отвара се дијалог прозор на коме се налазе четири таба 

Original, Optimized, 2-Up и 4-Up. У табу Original приказује се оригинална слика без икакве 

оптимизације. Таб Optimized приказује оптимизовану слику, 2-Up приказује и оригиналну и 

оптимизовану слику тако да се лако могу упоредити, а 4-Up приказује оригиналну слику и још 

три оптимизоване (којима свакој појединачно можете подешавати параметре компресије) тако 

да све четири одједном можете да поредите.  
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Испод сваке слике су приказани неки подаци о њој, као што су димензије, формат, квалитет, 

величина, и процењена брзина учитавања на веб страницу.  

Опције које се налазе у дијалог прозору Save for Web... налази се опција за избор формата. 

Затим је ту и опција Progressive која налаже да се слика сними тако да прегледач приликом 

учитавања може да прикаже део који је учитао. У супротном, слика ће бити приказана тек када 

се учита цела. Следећа опција ICC Profile (веза између штампача и монитор) се може 

занемарити. 

Опцијом Quality се врши подешавање степена компресије. Што је овај број мањи, већа је 

компресија, али је зато квалитет мањи. Опција Blur производи замућење слике.. 

Када се повећа компресија величина датотеке драстично опада, међутим, опада и квалитет.  


