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Перзистенција ока 
У лекцији Рачунарска графика говорили смо о начину на који људско око види боје у природи. Важна 
особина нашег ока јесте и перзистенција. Слика објекта који око види остаје пресликана на очној 
мрежњачи неки тренутак дуже него што се та слика заиста налази испред ока. У једној секунди око 
може да распозна 10–12 различитих слика. Ако у једној секунди гледамо више од 12 слика које се 
међусобно мало разликују, наше око неће бити у стању да распозна да су слике различите, а мозак ће 
имати илузију покрета. Захваљујући перзистенцији  настала је уметност покретних слика – филм. 

Стари цртани филмови сачињени су од 15 слика (кажемо и: фрејмова) у једној секунди. 
Филмови на телевизији и у биоскопима за стварање илузије кретања користе око 24 слике у секунди. 
Kод рачунарских игара, брзине смењивања крећу се од 30 слика у секунди навише. 

Најстарији уређај за приказивање покретних слика пронађен је у Ирану. Процењује се да је стар преко 
5000 година. На принципу овог уређаја осмишљен је чувени уређај зоетроп. 

Занимљивост 

Зоетроп или зоотроп (потиче од грчких речи зое – живот и тропос – окрет; 
зоетроп – точак живота) један је од првих уређаја за стварање покретних 
слика. Настао је током 19. века и састојао се од бубња (цилиндра), који 
на  једнаким размацима има прорезе кроз које се гледа. Унутар њега се 
поставља дугуљасти папир са сличицама које  представљају фазе одређених 
покрета. Окретањем бубња ствара се илузија непрекидног кретања. 



Анимација 
Анимација (лат. аnimatio – оживљавање) је поступак стварања илузије кретања цртежима, моделима 
или беживотним стварима, односно процес смењивања слика на екрану којим се ствара привид да се 
неки објекат мења (или креће) током времена. 

Поступак израде традиционалне анимиране слике подразумевао је да најбољи цртачи стварају кључне 
фрејмове, а њихови помоћници цртају фрејмове који ће се приказивати између њих. Другим речима, 
када су желели да прикажу  окрет махања, главни цртач нацртао би почетни и крајњи положај руке. 
Након тога, помоћници би цртали потребне  слике између главних фрејмова, како би потпуно 
приказали покрет руке приликом махања. Осим цртања, честа пракса  било је фотографисање објеката 
у различитим положајима. 

За пуну илузију покрета потребно је приказати 24 слике у једној секунди. Професионалне филмске 
анимације израђују се са 30 слика у секунди. Број промене слика у секунди означава се са fps (frames 
per second). Данас, рачунарска анимација у потпунoсти замењује традиционалну. У овој врсти 
анимације, фрејм је једна сличица коју графичка картица произведе и прикаже на монитору. При 
креирању рачунарске графике користимо слојеве, који се израђују у одговарајућем програму за обраду 
слика. 

Занимљивост 

 

Погледајте ову анимацију: https://youtu.be/heRuLp7CyTM 

  

https://youtu.be/heRuLp7CyTM


Креирање анимиране слике (Microsoft Gif Animator) 
За креирање анимације за филмове и рачунарске игре, осим снажних рачунара, потребан је 
одговарајући апликативни софтвер. Постоји велики број програма, од којих издвајамо: 

♦ Maya, 3D Studio Max за сложеније анимације; 
♦ Microsoft Gif Animator, Gif Creator за једноставне анимације. 

Microsoft Gif Animator преузимаш са интернет странице: 
https://microsoft-gif-animator.en.uptodown.com/windows  
кликом на дугме Latest version. Програм није потребно инсталирати. Довољно је да покренемо 
извршну датотеку.  

Радно окружење програма састоји се од три дела: 
1 – линије са алатима, 
2 – колоне за приказ фрејмова и  
3 – три картице Options, Animation и Image. 

Kартице Animation и Image активирају се тек након постављања прве слике. 

 
Радно окружење програма Microsoft Gif Animator 

  

https://microsoft-gif-animator.en.uptodown.com/windows


С обзиром на то да је сачињена од више слика, 
за израду анимације потребно је припремити 
довољан број слика истих димензија. Прву 
слику увозимо кликом на опцију Open из 
линије са алатима. Отвориће се прозор за 
отварање датотеке у оквиру кога бирамо једну 
слику и избор потврђујемо кликом на 
дугме Open. 

 

 

 

У колони за приказ фрејмова појавиће се изабрана слика. Остале слике увозимо избором 

алатке Insert . У случају грешке, слику можемо да обришемо тако што је означимо и кликнемо на 

алатку Delete . Ако слике у колони  фрејмова нису поређане у одговарајућем редоследу, помоћу 

алатки Move Up/Down  можемо да их распоредимо другачије. 

Картица Options 
Да би однос величине слика и сцене за 
приказивање анимације био одговарајући, након 
постављања слика, у картици Options, потребно је 
да одаберемо опцију Thumbnails Reflect Image 
Position. У зависности од сложености слика, 
бирамо одговарајући метод за приказивање 
палете боја: 

 Solid (за линије и слике са неколико боја); 

 Pattern (за слике са умереним бројем боја); 

 Random (за слике са више боја) и 

 Error Diffusion (за ублажавање прелаза између 
боја). 

 
 
 
 
 

  



Картица Animation 
На картици Animation подешавамо величину сцене 
за приказ анимације уносом вредности у 
поља Animation Width и Animation Height. Број 
унетих слика видљив је у пољу Image Count. Ако 
желимо да се анимација понавља, треба да 
означимо поље Looping и унесемо број понављања 
у поље Repeat Count или одаберемо бесконачан 
број понављања означавањем поља Repeat 
Forever. 

 

 
 
 
 
 

 

Картица Image 
У оквиру картице Image подешавамо основне 
особине фрејмова: 

 позицију на сцени (Left, Top); 

 дужину трајања (Duration 1/100s); 

 начин приказивања слика (Undraw Method) и 

 провидност позадине (Transaparency). 

Избором алатке Select All  ове особине могу да се 
подесе за све кадрове истовремено. 

 

 

  



Покретање и чување анимације 
Након уноса слика и подешавања параметара, анимацију 

покрећемо избором алатке Preview  из линије са алаткама. 
Отвориће се нови прозор у којем се приказује анимација и у 
којем можемо да поново покренемо и зауставимо анимацију, 
или је прикажемо фрејм по фрејм. 

Анимирану слику чувамо у формату .gif, избором алатке Save 

As  из линије са алаткама. GIF (Graphics Interchange 
Format) спада у компримоване формате без губитака 
квалитетa слике. То је осмобитни формат, ограничен на 256 = 
28 боја, па су датотеке у овом формату веома мале, због чега је 
GIF формат веома заступљен на  вебу и подржан од свих веб-
прегледача. 

Уграђивање анимације у мултимедијалну презентацију 
Анимирану слику није могуће прегледати у традиционалним програмима за преглед слика. Осим у 
програму за креирање анимација, анимирану слику можемо да прикажемо у веб-прегледачима, али и 
у програмима за креирање мултимедијалних презентација. 

У програму Microsoft PowerPoint довољно је да уметнеш анимацију на слајд (Insert → Pictures → 
оgабир анимације → Insert). Тек након покретања презентације (F5), анимирана слика биће приказана 
у форми покрета. До тада, на слајду ће се приказивати у форми обичне слике. 

 

Укратко 

 Услед перзистенције, низ слика које се брзо смењују, а међусобно се мало разликују, људски мозак 
региструје као покретне слике, односно ствара илузију покрета. 

 Анимација је процес смењивања слика којим се ствара привид да се неки објекат мења (или креће) 
током времена. 

 Фрејм (енгл. frame) је једна од слика/фотографија које сачињавају покретну слику. 
 За пуну илузију покрета потребно је 24 слике које ће се приказати у једној секунди, док се 

професионалне филмске анимације израђују у 30 слика. 
 Рачунарска анимација данас у потпуности замењује традиционалну филмску анимацију. 
 Анимирану слику чувамо у .GIF формату. 
 Анимирану слику није могуће приказати у традиционалним програмима за преглед слика, али их је, 

поред програма за креирање анимација, могуће приказати у веб-прегледачима, као и у програмима 
за креирање мултимедијалних презентација. 

 


