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Основе радног окружења 
 

Циљ: Ученици ће се упознати са основним елементима програма за обраду растерске слике, 

подешавање радног окружења, отварање и чување слика, основне алатке и менији. 

 

Ученици ће научити: 

 основне окружења 

 подешавање опција окружења 

 основне алатке и менији 

Обрада слика врши се у програмима који се називају едитори слика. Циљ обраде је прилагођавање 

слике њеној намени, а углавном се врши из два разлога: 

1. ради уклањања свих недостатака насталих при креирању слике и 

2. ради креирања специјалних ефеката који се природно не могу остварити 

Постоји већи број едитора слика: Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, GIMP…  

Већина растерских слика, без обзира на начин како су настале (скенирање, дигитална фотографија, 

сликање садржаја екрана) захтева неку врсту обраде пре употребе. То може бити обично 

прилагођавање дигиталног формата (исецање, промена колор модела), ретуширање ради побољшања 

изгледа или уклањања недостатака, коришћење филтера за додавање специјалних ефеката, монтажу и 

комбиновање више слика за креирање сложених слика… 

Adobe Photoshop је програм за обраду растерских слика. Представља сложен и веома обиман 

програмски производ, па овладавање великим бројем његових функција захтева веома много времена. 

 

Радно окружење 

Радно окружење је подељено у пар основних група. 
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1. Трака са алатима – овде се налазе разни алати за померање, модификацију и израду 

објеката.  

2. Додатне опције изабраног алата – након што изаберете алат, овде можете наместити његове 

параметре, нпр. дебљина и снага четкице, видљивост, димензије оквира за селекцију.  

3. Навигатор – смањени приказ радне површине који у случају да радите на зумираној 

фотографији, црвеним квадратом показује где се налазите на слици. 

4. Лаyер Едитор – сви лаyери (слојеви) су исписани овде и ту се могу спајати и модификовати. 

5. Главни мени – стандардни File, Edit и остали менији у којима отварате и чувате своје радове, 

али ту има још много мениа са опцијама промене слике али и изгледа окружења. 

6. Основне опције слике – десним кликом на насловну траку слике на којој тренутно радите, 

отвара се мали мени са најосновнијим опцијама попут димензија страница слике, дуплирања 

слике, информација о слици итд. 

Напомена: У случају да немате инсталирану десктоп верзију на рачунарау, можете кориситит 

и онјалн верзију програма за обраду растерске графике https://pixlr.com/editor/  

Основна мени линија 

Менији File, Edit, View, Windows и Help имају уобичајену намену, као и код других Windows 

апликација. 

У менију Image се налазе основне команде за подешавање визуелних карактеристика слике, док су у 

менијима Layer и Filter бројне специфичне команде за рад са растерским сликама. 

 

https://pixlr.com/editor/
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Мени File 

Креирање нове слике и приступ фајловима са растерским сликама остварује се преко команди у 

менију File, у коме се налазе и друге команде, као што су команде за конверзију и штампање. 

 

 

Мени Edit  

У овом менију се налазе све команде за обраду докумената, као што су алатке за трансформисање, 

помоћу којих се може вршити повећање, смањивање, искошавање, деформација и ротација неког 

селектованог дела. 

 

Мени Image 
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Највећи део команди за манипулацију са растерским сликама се налази у менију Image. Све ове 

алатке омогућавају да се изврше одређене промене на многим својствима растереске слике, како би 

се добила обрађена слике.  

 

Мени Layer 

У овом менију се налазе алатке за рад са слојевима, које дају могућност за комбиновањем више слика 

или делова слика. Садржи команде за комбиновање више слојева, рад са њима, примену различитих 

стилова и ефеката слојева и подешавање боје.  

 

Мени Filter 

Садржи различите филтере помоћу којих се врши изоштравање или замућивање слике, деформисање, 

претварање слике у цртеж и различите друге сликарске правце. 

 

Мени View 
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Овај мени садржи команде помоћу којих се могу уверћати или умањити приказ слике. Осим тога у 

овом се менију налазе и алатке за управљање лењирима, вођицама и мрежама помоћу којих можемо 

прецизно да измеримо и поставимо објекте на радној површини.   

 

Мени Window 

Коришћењем овог менија могуће је приказати или сакрити одређене палете алатки које се користе у 

програму, како бисте прилагодили радну површину својим потребама.  

 

Мени Help 

Помоћу овог менија се приступа уграђеној бази која садржи податке за помоћ током рада.  
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Списак свих команди можете пронаћи на страницама 36. до 49. у приручнику 

https://racunarstvoiinformatika.files.wordpress.com/2014/02/sam-svoj-dizajner-adobe-

photoshop-cs2.pdf 

 

Основна подешавања 

 

Пре него што започнемо рад са Adobe Photoshop можемо извршити нека једноставна подешавања 

програма. Опција којом се то постиже је опција Preferences. Помоћу ове опције можемо подешавати 

изглед курсора, затим иглед странице (да ли ће бити транспарентна или не), затим можемо подесити 

мерне јединице и резолуцију, изглед вођица и мреже, додамо различите филтере, као и опције за рад 

са текстом. 

Детаљније информације о овоме можете пронаћи на следећим линковима: 

https://www.youtube.com/watch?v=WzghOVcCx7s 

https://www.youtube.com/watch?v=7OL7LL9QPW4 

http://www.photoshopessentials.com/basics/preferences-cs3/ 

https://www.youtube.com/watch?v=7D8KNMnau3Q  

 

Отварање новог документа 

 

Креирање нове растерске слике врши се командом File/New, након чега се појављује дијалог као на 

слици. 

 

https://racunarstvoiinformatika.files.wordpress.com/2014/02/sam-svoj-dizajner-adobe-photoshop-cs2.pdf
https://racunarstvoiinformatika.files.wordpress.com/2014/02/sam-svoj-dizajner-adobe-photoshop-cs2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WzghOVcCx7s
https://www.youtube.com/watch?v=7OL7LL9QPW4
http://www.photoshopessentials.com/basics/preferences-cs3/
https://www.youtube.com/watch?v=7D8KNMnau3Q
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Подразумеване вредности за димензију слике и колор модел се постављају према последњој слици 

која је смештена у Clipboard (део меморије који се користи за привремено чување). У делу Name 

уноси се име фајла. У пољу Present су унапред дефинисана подешавања за папир, фотографије, итд. 

Ова опција је добра ако корисник не зна која је права вредности А4, А3, ... папира или најчешће 

коришћене величине слика за Интернет. Такође, могу се креирати сопствени „обрасци“ у којима ће 

бити запамћене димензије одређених формата. Поље Size, није увек активно, и зависи од избора 

горњег „обрасца“. Ако се изабере "International paper", моћи  ће да се изабере једна од стандардних 

величина папира (А3-А6, B3-B5 и C4-C6) и аутоматски ће се сва остала подешавања подесити у 

односу на дату селекцију. 

У случају да сте поставили у листи Present опцију "Custom" могуће је мењати следеће опције: 

 

 Width / Height - ширина и висина слике, која може бити приказана у пикселима, инчима, 

центиметрима итд. 

 Resolution – у овом случају мисли се на густину пиксела на екрану. Већина монитора има 

оптималан графички приказ на 72 пиксела по инчу, међутим за штапмање било које врсте, 

нека устаљена вредност је 300 ppi (пиксела по инчу). То је због тога што људско око не може 

да примети разлику у квалитету слике изнад те цифре. 

 Color mode – постављање жељеног колор мода. 

 Background contents – из листе се бира чиме треба да буде попуњена позадина радне 

површине. Позадина може бити бела (white), тренутна боја позадине (Background Color) (боја 

која се налази у другом квадрату за одабир боја) или провидна (Transparent). 

 

Напомена: Tранспарентна позадина се може сачувати само у одређеним екстензијама, од 

којих су најчешће .gif и .png. 

Важно: Одређивање вредности дате слике: физичка величина (cm) = димензије слике (пиксел) 

/ резолуција екрана (ppi) *2,54 

Пример: Слика дужине 200 пиксела (једна димензија слике!) на екрану са резолуцијом 72 ppi имаће 

дужину од 7,05 cm. 

  



8 
 
Рад са постојећим фајловима 

Отварање фајлова са растерским сликама врши се командом File/Open. 

Чување садржаја нове слике први пут се врши командом File/Save As…, која дозвољава избор типа и 

имена фајла. Ако се модификује постојећа слика, овом командом се добија копија, тако да 

оригинални фајл остаје нетакнут. 

Најћешћи типови фајлова су: 

 Photoshop Document (*.psd) – интерни формат програма Photoshop, кога многе апликације 

не подржавају, али је погодан као радни формат јер омогућава потпуно памћење свих 

својстава и аспеката обраде слике потребних за даљи рад.  

 JPEG (*.jpg) – памћење слике са високим степеном компресије, уз губитак верности слике 

оригиналној. Висок степен компресије омогућава лакшу размену и пословну употребу 

великих слика, као што су фотографије високе резолуције у пуном колору. Ниво губитака 

се задаје као параметар Quality. 

 GIF (*.gif) – стандардни формат за израду илустрација и растерских анимација на веб-у. 

Ограничена је величина и број боја, али се добијају веома компактне слике за које нису 

потребни додатни програми за приказ на веб-у. 

 PNG (*.png) – стандардни формат за размену слика на веб-у. Омогућава веће фајлове, 

прогресивно кодирање и већи број боја него GIF. 

 TIFF (*.tif) – за памћење без губитака у квалитету (погодно нпр. приликом скенирања). 

 

Основне алатке 

 

Палета алатки је скуп тастера који служи за брзи избор одговарајуће функције или групе функција 

програма. 

Ове алатке се могу сврстати у четири категорије: 

 алатке за избор 

 алактке за сликање 

 алатке за текст и облике 

 алатке за приказ 

Први одељак чине алатке за селекцију, померање и одабир боја, други део чине алатке за растерско (о 

томе нешто касније) мењање активног пројекта, трећи одељак су алатке за израду векторских облика 

укључујући и алатку за Text. Четврти одељак је део за 3D анимацију и кретање по пројекту (Zoom и 

Hand Tool). Два квадрата са црном и белом бојом представљају foreground (предњу) и background 

(боју позадине). Мали правоугаоник са кругом се користи за Quick Mask Mode. 
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Алатке за избор 

Маrquее алатке се користе за селектовање објеката коришћењем геометријских облика у активном 

лејеру. Осим правоуглог прозора ова група алатки може бити: правоугаоног и елипсоудног облика. 

Сваки алат у доњем десном углу садржи додатне верзије алата. Single Row Marquee Tool и Single 

Column Marquee Tool су алатке које врше селекцију једног реда или колоне, ширине 1 пиксела, а 

дужине једнаке ширини радне површине реда, а висине за колоне. Држањем Shifta при селектовању 

можете додавати селекцији, а држањем тастера Alt одузимате. 

Што се тиче додатних употреба алатки за селекцију, најчешће се користе или за одвајање или за 

попуњавање селектованог дела радне површине. 

Lasso је такође алат за селекцију, али за слободоручно селектовање. Polygonal Lasso Tool се користи 

за селекцију спајањем линија. Magnetic Lasso Tool прати логичке границе објеката које су му у 

близини.  

Код прављења селекција геометријски неправилних облика најчећше се користи Quick Selection Tool, 

а чешће Magic Wand Tool. Држећи тастер SHIFT и леви тастер миша додаје се већ постојећој 

селекцији нова, а држећи тастер ALT и притиском левог тастера миша одузима се селекција.  

Разлика између ове две алатке је што Magic Wand Tool селектује логички одабране границе објекта, 

док код Magnetic Lasso Tool-a није потребно оцртавати ивице веч тај алат то сам одрађује.  

Crop Tool са друге стране служи да изабрани део радне површине постане цела радна површина, тј. 

димензије радне површине се смањују на димензије селекције. Врло је користан код послова 

извлачења у чувања делова из неких већих слика и слично. 

Slice развлачењем оквира са овим алатом делимо слику на правоугаона поља која се могу засебно 

чувати. Крајњи ефект је нешто попут слагалице. Секундарни алат, Slice Select, омогућава да унесемо 

неке параметре за одређени део слике, нпр. именујемо га или му променимо позицију и димензије.  

Move Tool алат који служи за померање селекције у случају да је има, а ако не, онда померање целог 

активног лаyер-а. Пречица ове алатке је [V]. Померањем стрелица на тастатури помера се селекција 

или лејер у жељеном правцу за по 1 пиксел, а ако се држи [SHIFT], онда се помера за 10 пиксела. 

Алатке за цртање 

Spot Healing Brush се користи за уклањање нпр. несавршености на људској кожи, на пример могу се 

прекрити пеге на лицу са околним пиxелима у боји коже тако да кожа на крају изгледа савршено. 

Други алат под овим дугметом је Healing Brush, којим држећи тастер Алт прво селектујемо један део 

слике, а затим га обојимо бојом са жељеног дела слике, нпр. селектујемо део нормалне боје аута и 
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пребојимо преко рђе. Затим имамо Patch алат којим можемо прекрити неки део слике не само 

селекцијом већ и неким узорком, нпр. прекријемо графите на згради узорком цигле. Задњи алат је 

Red Eye који уклања црвене зенице настале флешом фотоапарата. 

Brush служи за сликање боја на активном лајеру. Могуће му је мењати својства нпр. дебљину и 

провидност. Остали алати су Pen, који за разлику од Brush нуди оштре линије које су намењене за 

илустрације, док Brush служи за сликање. Последња опција је Color Replacement алат који мења 

селектовану боју жељеном.  

Clone Stamp је сличан алатки Healing Brush, намењена је за пресликавање једног дела слике на други. 

На пример, користи те ову алатку на делу цвета који се налази на ливади, да би га селектовали, а 

затим га као потезима четкице сликате на празном делу ливаде. Алтернативни алат је Pattern Stamp, 

који уместо селектованог дела слике, пресликава изабрани узорак.  

Eraser или гимица, служи за брисање пиксела. Алтернативни алати је Background Eraser, који служи 

за брисање позадинске боје и Magic Eraser, који брише подручје на које кликнете, под одређеном 

толеранцијом, разлевајуди се попут кантице са бојом.  

Gradient алат за израду претапања једне боје у две или више њих. Претапање се врши у смеру линије 

које развучемо мишем. Алтернативни алат је Paint Bucket, који у одређено поље излије селектовану 

боју и разлије се до одређених граница.  

Blur Tool користи се за замагљивање слике, смањује се контраст између суседних пиксела. 

Smudge алатком размазујемо боју као прстом. Служи за стварање лакших прелаза између две боје. 

Алтернативни алати Blur и Sharpen, замућују односно изоштравају селектоване делове слике. 

Dodge служи за избељивање селектованог подручја, нпр. да се посветли боја нечије мајице као да је 

превише пута опрана јефтиним детерџентом. Под истим дугметом налази се Burn, који потамњује 

селекцију, нпр. као да је спаљена, а Sponge алат мења засиденост селектоване боје, дакле или је 

наглашава или је неутрализује тако да ју више вуче према сивој.  

Burn Tool се користи за затамљење пиксела. Sharpen Tool се користи се за изоштравање слике. 

Sponge Tool се користи за смањење засићености боја на слици тако да боје постају умртвљене – сиве. 

Алатке за текст и облике 

Line Tool је алатка за цртање линија. Линији можемо мењати боју и дебљину, а права линија се 

добија држањем тастера Shift. Алтернативни алати служе за цртање правоугаоника, елипса и 

неправилних облика.  
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Path Selection Tool је алатка за бирање путање, тачније бирање линија о облика нацртаних алаткама 

за геометријске облике и за манипулацију са њима. 

Direct Selection Tool се користи за избор и обраду одређеих сегмената изабране путање или облика.  

Horizontal Type је алат за уписивање текста коме можемо мењати величину, фонт, боју итд.  

Vertical Type Tool је алат за уписивање текста који је оријентисан вертикално и коме можемо мењати 

величину, фонт, боју итд  

Horizontal Type Mask Tool алатка за исписивање хоризонталног текста али у облику маске на којој 

су изабрани обриси текста. 

Vertical Type Mask Tool алатка за исписивање вертикално оријентисаног текста али у облику маске 

на којој су изабрани обриси текста. 

Pen Tool користи се за исцртавање путање која може да се мења и које можемо да претворимо у 

контуре селекције или да се обоје. 

Freeform Pen Tool је алатка која се користи да бисте нацртали путање слободног облика или 

векторске маске.  

Add Anchor Point Tool је алатка која се користи за додавање тачака на жељену путању.   

Delete Anchor Point Tool алатка за брисање тачака са контуре, а да се контура питаењ не прекине. 

Convert Point Tool је алатка за конвертовање тачака (почетне, завршне средишње), чиме се једна 

врста тачака мења другом.  

Rectangle Tool је једна од векторских алатки за цртање правоугаоника, који је испуњен бојом 

предњег плана. Ако се држи Shift, исцртава се квадрат. 

Rounded Rectangle Tool алатка за исцртавање правоугаоника са заобљеним угловима. 

Ellipse Tool је алатка за цртање елипсе, који је испуњен бојом предњег плана. Ако се држи Shift, 

исцртава се круг. 

Polygon Tool је алатка за исцртавање полигона, подразумевано овом алатком се исцрава петоугао. 

Помоћу контрола на траци Options може се мењати број страница полигона, или се може исцртавати 

звездаст облик.  

Custom Shape Tool алатка која нуди низ унапред дефинисаних облика.  
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Алатке за приказ 

Eyedropper је један од најважнијих алата којим селектујете одређену боју из слике на којој радите. 

Та боја аутоматски постаје активна. Под алтернативним алатима можете нади Ruler, којим мерите 

удаљености између пиxела. 

Hand је малена рука којом се помера слика ако је зумирана како би се видео један њен део. Уколико 

при коришћењу неког другог алата желите приступити Hand алату, можете да притиснете и држите 

Space, затим померите слику где треба, а када одредите место где желите да поставите део, пустите 

тастер Space и претходни алат ће се аутоматски вратити.  

Zoom алатка се користи за зумирање или одзумирање тренутног поглед на слику. Зумирање се врши 

кликтањем лупе на слику или развлачењем прозора преко дела слике који желимо уведати. 

Одзумирање се врши држањем тастера Alt.  

Notes Tool је алатка коју можете да користите да бисте обележили неке информације у вези са сликом 

која се обрађује 

Color Sampler Tool је алатка за избор узорака боје   

Measure Tool је алатка која омогућава да се у прозору са сликама мери растојање и правац. Уколико 

се држи притиснут тастер Alt док се повлаче крајње тачке, формира се виртуелни угломер. 

Још панела .... 

Foreground / Background Color је мени за селекцију примарне и секундарне боје. Притиском на 

малу икону у облику малог црног и белог квадрата враћа се селектована боја на почетне, црну и белу. 

Притиском на икону у облику стрелице у два смера мењате места примарној и секундарној боји. 

Навигатор: Умањује приказ Ваше радне површине, где се црвеним оквиром приказује подручје које 

сте зумирали. Повлачењем тог црвеног оквира у разним смеровима можете вршити навигацију по 

слици. Испод екрана се налази контролер за зоом којим такође можете зумирати и одзумиравати. 

Вредност увећања се може променити на три начина: уноси се вредност у процентима у у прозор, 

ручно се повлачи показивач по ивицама оквира, или да кликнете на једну од две слике са обе стране 

скрол бара. 

Layer Едитор: У овом делу се ради са Layerима, који могу да се креирају, бришу, копирају и да им се 

мењају њихове особине. Када се кликне десним тастером миша на layera отварају се додатне опције 

лејера. Layer чија је трака сива је тренутно активан.  

History прозор даје приказ задњим опцијама на којима је рађено.  
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Пречице за алатке 

 

Свака алатка може бити изабрана из палете алатки, али постоји могућност да се алатке активирају и 

путем пречица притиском тастера SHIFT у комбинацији са тастером који је дат у табели.  

Алатка Пречица Алатка Пречица 

Marquee M Move V 

Lasso L Magic Wand W 

Crop C Slice / Slice Select K 

Healing Brush / Patch J Brush / Pencil B 

Clone Stamp S History / Art History Brush Y 

Erasers E Gradient / Paint Bucket G 

Blur / Sharpen / Smudge R Dodge / Burn / Sponge O 

Path / Direct Selection A Type T 

Pen P Shape U 

Notes N Eyedropper / Measure I 

Hand H Zoom Z 

Пребацивање боја Background 

/ Foreground 
X Подразумеване боје D 

 


