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Основне команде за обраду слике (Image) 
 

Циљ: Ученици ће се упознати са основним командама за рад са сликама. 

 

Ученици ће научити: 

 како да мењају моделе боја 

 како да подешавају тоналитет слике 

 како да смањују и повећавају слику 

 

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.  

Најзначајније функције менија Image 

 Mode (избор колор модела),  овом опцијом се мења основни колор модел слике. Слике у 

Adobe Photoshop-у се састоје од једног или више канала у зависности од колор модела слике. 

Тако битмапиране слике (bitmaps), слике у сивој скали (greyscale), у индексираним бојама 

(indexed colors) и двотонске (duotone) садрже се у једном каналу. RGB слике се представљају 

преко три канала (један за црвено – Red, један за зелено – Green и један за плаво – Blue), као и 

композитног канала, који даје комбинацију боја. CMYK слика се представља преко четири 

канала (по један за цијан – Cyan, магенту – Magenta, жуту– Yellow и црну – Black).  

 Adjustments (различута подешавања), налази се низ функција за промену и подешавање 

визуелног изгледа растерских слика. Levels (пречица Ctrl + L) је опција којом се ефиксно 

подешавају осветљење и контраст слике. Када се отвори дијалог, у њему се приказује ниво 

осветљења слике. Тај распон осветљења слике се креће од тамног (0) до светлог (255). Нивои 

посветљења се мењају помоћу показивача. Бели показивач је за светле тонове, чијим 

померањем се врши посветљење слике. Помоћу овог клизача могу се уклонити неке грешке 

приликом скенирања, на пример неки текст који се провиде са друге стране папира. Црни 

показивач се користи за подешавање новоа тамних делова слике, односно затамљења слике. 

Сиви показивач се користи за подешавање новоа сивих тонова. Опција Preview омогућава да 

корисник види промене на слици, пре него што се изаберу коначне вредности, избором 

дугмета OK или одустајањем од промена, избором дугмета Reset. Color Balance (пречица Ctrl 

+ B) се користи за корекцију боја. Помоћу клизача се врши промена заступљености неке боје. 

 Image Size (подешавања просторне резолуције и димензија слика). Okvir Pixel Dimensions се 

користи за директну промену величине дигиталне слике у пикселима или процентима, а 

Document Size се користи за величину и резолуцију слике у одређеним јединицама (cm, mm, 

инчи, тачке, пиксели, итд). Када се врши промена димензије, ако је укључена опција 

Constrain Proportions, мењање једне од димензија аутоматски мења другу. Ако ова опција 

није укључена, димензије слике се мењају независно. Просторна резолуција слике у dpi (dots-
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per-inch) или ppi (pixels-per-inch) подешава се у зависности од намене и употребе. За слике 

које су намењене Web-у није потребна велика резолуција, док је за добар квалитет штампе је 

потребна добра резолуција.  

 Crop (исецање). Често се дешава да оригиналне слике нису одговарајућих димензија или 

имају неке визуелне недостатке. Овакви недостаци се уклаљају употребом алата за исецање 

слике (Crop tool).  

 Rotate Canvas (ротација). Користи се за исправљање положаја фотографија или скенираних 

докумената. Најчешће се користе опције за ротацију од 180°, 90° CW (clock-wise – у смеру 

казаљке на сату) и 90° CCW (counterclock-wise – у смеру супротном од смера казаљке на 

сату), док од других опција користи се Arbitrary, где се угао и смер бирају. Да бисмо 

направили симетрична пресликавања око хоризонталних или вертикалних оса (као у 

огледалу) врши се помоћу функција Flip Canvas Horizontal и Flip Canvas Vertical. 

 


