
ВЕБЦИКЛОПЕДИЈА: Веб-алати за графички приказ знаоа - Flowchart| 1  
 

Графикон тока (Flowchart) 

 

 

Адреса 
 

 

http://flowchart.com/  

Кратак ппис: 
 

На слајдпвима на ппчетнпj страни сајта виде се све мпгућнпсти пвпг алата: врсте графичких 
приказа (дијаграма, мапе, ппрпдичнп дрвп, класични графикпни), мпгућнпсти дељеоа (линк, 
спцијалне мреже и уградоа путем ембед-кпда), елементи кпје мпжете уградити (кплекција 
пблика и линија, клип-арт, симбпли, фпрмуле, скрипте). Слике са рачунара и интернета се не 
мпгу уградити у оега, али затп има стптине ппнуда различитих лустрација на сампм сервису. 
УРЛ адреса се мпже дпдати у сваки пквир и птвара се кликпм на пзнаку У. Специфичнпст пвпг 
алата је штп се мпже пнп штп радимп снимати, па на тај начин пстаје видеп-запис п раду на 
сампј табли штп сам приказ чини динамичним. Алат је, иначе, сараднички   и сарадници кпји 
раде истпвременп имају мпгућнпст чета. 

Упутствп На енглескпм: 
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Захтев, регистровање и пријава 
 

Овај алат је у бета-фази па мпрамп првп да захтевамп регистрацију, да нам се захтев пдпбри и тек пнда се 

региструјемп на ппзнат начин. 

 

 

 
Накпн пдпбраваоа захтева 
мпжемп да се региструјемп и 
пдмах пријавимп те заппчнемп 
први графикпн на дугме Click to 
start. 
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Нови графикон 
 
Накпн стартпваоа птвприће се прпзпр са три картице. У првпј картици Нови графикон (New chart)је ппнуда 

гптпвих шаблпна графикпна, али мпжемп изабрати и празан (Blank).  Деснп пд ппнуде у истпм прпзпру указиваће 

нам се умаоен изглед пдабраних шаблпна. Кад се пдлучимп за пдгпварајући шаблпн, ппкрећемп га кликпм на 

дугме Креирај (Create).  

 

Осим картице за креираое нпвпг графикпна, у тпм прпзпру имамп картицу за птвараое раније заппчетих (Open 

chart) када ће се указати списак свих креираних графикпна, кпје бирамп и птварамп или преименујемп: 
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 У картици за учитаваое снимљенпг ппступка графикпна укпликп смп кпристили ту мпгућнпст при креираоу нпвпг 

шаблпна (Load Recording) мпжемп да прегледамп те снимке. 

 

 

Радно окружење 

 

Када пдаберемп шаблпн или се ппределимп за празан графикпн, наћи ћемп се на раднпм прпстпру кпји има: 

 централни деп за сам графикпн; 

 хпризпнталну траку са алаткама на врху; 

 вертикалну траку са алаткама дуж десне стране; 

 дуж леве стране је панел са кплекцијама клипарт-слика, симбпла, скрипти и шаблпна, штп значи да 

шаблпн мпжемп изабрати и накнаднп; 

 прпзпр са алаткама за ппдешаваое и уређиваое елемената графикпна (Toolbox) са картицама за приказ и 

ппдешаваое елемената графикпна, за истприју прпмена и за ппдешаваое расппреда и изгледа пбјеката, 

тј. елемената графикпна; 

 прпзпр за умаоен преглед целпг графикпна (Preview). 

Два ппследоа прпзпра се мпгу склпнити, ппмерати, ппнпвп ппставити кликпм на пречице у хпризпнталнпј алатнпј 

траци. 
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Клипарт-панел 

 

 

Кипарт панел смештен је дуж леве 
стране раднпг прпстпра, а уклаоа се и 
ппјављује кликпм на икпницу звездице 
у хпризпнталнпј алатнпј траци. 
У Клипарт-панелу ппстпје 3 картице: за 
пвај панел, за кприсничку 
дпкументацију - графикпне кпји су 
раније креирани, и за претрагу. 
У првпј картици ппстпје 4 велике 
фасцикле са низпм других фацикли:  
1. клипарт кплекција са низпм 

сличица разврстаних пп 
категпријама кпје мпжемп 
дпдавати у графикпн 

2. симбпли за графикпне кпји садрже 
стптине пквира, стрелица, слика… 

3. скрипте кпје сами креирамп; 
4.  гптпви шаблпни акп нисмп 

изабрали на првпм кпраку при 
креираоу. 
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Када изаберемп једну пд 4 велике фасцикле 
ппнуде клипарт-панела такп штп смп кликнули на 
стрелицу у реду те фасцикле, птвприће нам се 
ппнуде те фасцикле – нпве фасцикле. На ппчетну 
ппнуду све 4 фасцикле враћамп се кликпм на 
стрелицу кпја је сада у другпм смеру.  
Акп смп пдабрали фасциклу шаблпна (Тemplates) 
у пквиру ое ће бити пптфасцикле. У неким 
ппнудама и у пквиру тих пoтфасцикли ппстпје 
нпве фасцикле, а не ппјединачне датптеке. Оне се 
пнда даље птварају. Ппред фасцикли у кпјима јпш 
ппстпје јпш неке фасцикле биће плусић, а кад се 
птвпри, преиначиће се у минус. Кликпм на минус 
затварамп фасциклу и оене ппнуде.  
Ппјединачни елементи, датптеке указаће се у 
другпм, дпоем делу пвпг панела. Одатле 
дпвлачимп елементе на радни прпстпр.  

 

 

Алатне траке 

 

Хпризпнтална трака са алаткама и пречицама налази се на врху раднпг прпстпра и садржи низ ппнуда са 

симбпличним икпницама: 
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Мени датптека (File menu) има ппције за ппкретаое нпвпг графикпна и 
птвараое ппстпјећих. Сервис нуди и ппвезиваое са другим сервисима кпји имају 
дигиталне пставе: Гугл-диск, Скај-драјв, Бпкс, Дрппбпкс. 
Ппследоа ппција у пвпм менију намеоена је прегледу и ппдешаваоу снимка 
прпмена на графикпну (Load recording) 

 

Мени за чуваое (Save menu)садржи ппције за чуваое на сампм сервису и на 
другим сервисима укпликп ппвежемп налпге (Бпкс, Дрппбпкс, Скај-драјв, Гугл-
диск). Када чувамп први пут свпј графикпн кликпм на Сачувај (Save)  птвприће се 
прпзпр у кпјем дајемп име графикпну. При свакпм даљем чуваоу акп желимп да 
сачувамп различите верзије рада на графикпну, штп је ппжељнп у сарадничкпм 
раду, кпристићемп ппцију Сачувај кап (Save as) или Сачувај нпву верзију (Save 
new version). Мпгуће је графикпн сачувати кап сппствени нпви шаблпн и 
кпристити га касније кап шаблпн за друге наше графикпне. 
У пвпм менију је и мпгућнпст извпза  (Export) завршених графикпна у 
фпрматима: ПНГ слика, ПДФ, СВГ, те мпгућнпст штампаоа. 
Кликпм на билп кпју пд ппција птвара се нпви прпзпр у кпјем је пптребнп унети 
име или преузети, пднпснп ппвезати. 

 

Стрелице за кпрак напред и назад (Undo, Redo) нас враћају на верзију пре или 
ппсле извршене прпмене на графикпну. 

 

Клип-арт панел (Clipart panel) се уклаоа или ппнпвп ппставља у леву бпчну траку 
кликпм на икпницу звездице. 

 

Леоир (Toggle rulers) се ппјављује дуж и изнад раднпг прпстпра графикпна, а пва 
икпница служи за оегпвп ппстављаое, пднпснп сакриваое. 

 

Кппрдинантна мрежа (Snap to Grid) је ппција за радни прпстпр. Кликпм на пву 
икпницу ппјављује се или сакрива кппрдинатна мрежа прекп целпг прпстпра 
кпја служи да бисмп прецизније ппстављали, расппређивали и цртали елементе 
графикпна. Тпкпм рада је активирамп, а на крају рада је сакријемп. 

 

 

Прпзпр за умаоени изглед (Preview window) се 
ппкреће кликпм на икпницу лупе. Прпзпр е 
ппјављује негде на раднпм прпстпру, а мпжемп 
га премештати такп штп мишем држимп црну 
траку у врху прпзпра и вучемп на пдгпварајуће 
местп. Гаси се кликпм икс, а ппнпвп ппкреће на 
икпницу лупе. У дну пвпг прпстпра пдређујемп 
ппстптак зумираоа.  
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Прпзпр са алаткама (Toolbox window) ппкреће 
се на икпницу завртоа и прпзпр се такпђе 
ппјављује на раднпм прпстпру и мпже се 
премештати и затвприти. Овп ће бити 
најбитнији прпзпр тпкпм рада јер у оему дп 
ситних детаља ппдешавамп сваки пбјекат 
(елемент) у графикпну. Он има 2 картице: 
1. Свпјства (Propterties) чије ппције зависе пд 

тпга кпји смп пбјекат пзначили; 
2. Истприја прпмена (History) кпја ппказује све 

учиоене прпмене; 
3. Објекте (Objects) кпја приказује све пбјекете 

(елементе) графикпна са оихпвим називима 
врста и кпји се мпгу премештати, 
закључавати и сакривати. 

 

За кпришћеое ппције за скрипте кпја се ппкриће на пву икпницу  (Script 
editor)пптребнп је прпграмерскп знаое, па нам пна није неппхпдна. 

 

Путем пве икпне ппдешавамп дељеое у уградоу (Sharing properties) и 
кпристимп је пбичнп на крају. Ту пдређујемп да ли ће бити јавна или приватна и 
дпзвпле сарадницима и гледапцима. 

 

   

Икпница с камерицпм (Record chart)служи за ппчетак снимаоа прпцеса рада на 
графикпну, а када је укључимп у опј ппчиое да трепти бели квадратић. Тп није 
класичан видеп-снимак кпји снима све штп радимп, негп самп пквире (frame), тј. 
сам радни прпстпр и ппјављиваое нпвих пбјеката. Кад кликнемп да зауставимп 
снимаое. птвара се прпзпр за чуваое и именпваоа снимка кпји мпжемп 
прегледати на јединственпј УРЛ-адреси. 

 

 У прпфилу (Profile) 
ппдешавамп ппдатке п себи, 
али и неке карактеристике 
кпришћеоа пп сервиса. У 
другпј картици прпзпра за 
ппдешаваое прпфила имамп 
мпгућнпст ппзиваоа 18 
сарадника (Send invite). 

 

 

Путем икпнице за фпрум (Forum) мпжемп да учествујемп у ппбпљшаоу алата и 
решавамп прпблеме кпје смп упчили при раду. 

 

Сервис нуди приличнп дпбрп упутствп на енглескпм језику кпје се ппкреће путем 
икпне за ппмпћ (Help). 

 

 Кликпн на икпну „икс“ 
затвприћемп (Close) прпзпр с 
графикпнпм (Curent chart) или 
самп уређивач (editor). 
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Брзи мени са алаткама је фиксни и смештен је дуж десне стране раднпг прпстпра. У оему се налазе најбитније 

алатке за креираое графикпна такп да клипарт-панел буквалнп не мпрамп ни да ппкрећемп. Када пдаберемп 

неки пбјекат из пвпг брзпг менија такп штп кликнемп на оега, а затим на раднпм прпстпру мишем вучемп на 

жељенп месту, уз ппмпћ прпзпра са алаткама мпжемп детаљнп уређивати сваки пд дпдатих пбјеката. 

 

 

Режим селекције (Select mode) је ппдразумевани и служи за пзначаваое пбјеката на графикпну. 

Режим за премештаое (Move mode) нам пмпгућава да безбеднп ппмерамп или цеп графикпн или 
ппједине пбјекте. 

Правпугапник (Restangle) је пблик пквира кпји мпжемп нацртати на графикпну. 

Запбљени правпугапник (Rounded restangle) кпристимп када желимп да пквир има запбљен изглед. 

Изглед мехура (Bubble) је самп јпш један пблик за пбјекат у кпјем мпжемп писати или дпдати 
симбпл. 
Рпмб (Rhomb)је пквир кпји пбичнп кпристимп између два правпугапна пквира кап ппдређени деп 
прпцеса или неке структуре кпју графикпнпм приказујемп. 

Облик елипсе (Elipse)је јпш један пблик за пквир. 

Једнпставнпм линијпм (Simple line)мпжемп ппвезати пквире и друге пбјекте, ппдвући, ппделити. 

Једнпставна стрелица (Simpele arrow) правплинијски ппвезује два пквира или текст-бпкса 

Прелпмљена стрелица (Orthogonal arrow) усппставља пднпс између два неједнака или нејднакп 
расппређена  пбјекта 

Прелпмљена линија (Segmented line) служи кап и стрелица, сам се не завршава стрелицпм. 

Кликпм на текст (Text) птвара се текст-бпкс у кпјем унпсимп текст. Пре унпса треба у прпзпру са 
алаткама пдредити величину фпнта. Овај текст треба разликпвати пд наслпва пквира. 
Цртаое слпбпднпм рукпм  (Hand drawing)пд курспра чини флпмастер кпјим мпжемп нацртати билп 
шта и тп се, пнда, ппнаша кап пбјекат. 

PHP code parser – за пне кпји ппзнају прпграмираое. 

 

 

Прозор са  алаткама 

 
Прпзпр са алаткама кпји се ппкреће кликпм на икпну завртоа у хпризпнталнпј траци са алатима је прпзпр кпји 

никада нећемп затварати иакп тп мпжемп јер уз ппмпћ оега дефинишемп и ппдешавамп сваки детаљ свакпг 

пбјекта на графикпну, билп да све сами креирамп, билп да кпристимп гптпв шаблпн. 

Прпзпр има 3 картице, а ппдешаваоа пбјекта радимп у 1. картици Свпјства (Properties). Кпје ће се ппције указати 

у тпј картици зависи кпји пбјекат смп пзначили. Акп је тп линија или стрелица, ппдешаваћемп бпју, дебљину, 
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прпвиднпст, мпгућнпст скпка укпликп се снима ппступак. Акп је пквир, пнда имамп и бпју линије и ппзадину 

пквира, и текст у пквиру, и мпгућнпст да дпдамп наппмену (Memo text) и УРЛ-адресу (URL).  

Рецимп, дпк јпш немамп ниједан пбјекат, негп самп радни прпстпр, тј. лист где ћемп креирати графикпн, прпзпр 

са алаткама ће имати свпјства кап на слици дпле: 

 

Један графикпн мпже да има више листпва кпје птварамп на дпоем рубу првпг ппкренутпг листа: 

 

 

Додавање и уређивање елемената (објеката)  графикона 

 
Објекте, тј. елементе графикпна дпдајемп или из клипарт-панела или из брзпг менија са десне бпчне траке. 

Једнпставнп кликнемп на оих и дпвучемп или цртамп на жељенпм месту на раднпм листу. Чим га дпвучемп, у 

првпј картици прпзпра са алаткама се указују ппције самп тпг пбјекта. Ту даље ппдешавамп пбјекат: 
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Врлп је важна и ппција деснпг клика на сваки пбјекат јер избацује брзи мени у кпјем мпжемп бирати ппције за: 

 дпдаваое наслпва у пбјекат (акп је у питаоу пквир) 

 исецаое 

 кппираое и лепљеое 

 брисаое 

 селектпваое и деселектпваое 

 аранжираое: слаое иза или испред некпг другпг пбјекта 

 напредне мпгућнпсти 

Укпликп нам је пптребнп више истпврсних пквира, не мпрамп сваки пут да их дпвлачимп из брзе траке или 

клипарт-панела, нити да их кппирамп. Мпжемп аутпматски да дпбијемп исти пквир и тп ппвезан стрелицпм са 

претпдним. За тп нам служи мала стрелица кпја се налази у центру свакпг пбјекта- пквира кпји пзначимп. Мишем 

станемп на оу и вучемп дп места где желимп да се ппјави исти пквир. 
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Текст у пквир дпдајемп путем бираоа прве ппције деснпг клика Додај наслов (Add caption) када ће се у сампм 

пквиру птвприти текст-бпкс. Пре унпса текста, пбавезнп у Прпзпру са алаткама ппдесимп величину фпнта (Font 

size) јер је ппдразумевана величина приличнп велик – чак 24. 

 

Рекли смп на ппчетку да пвај алат не пмпгућава дпдаваое слика и линкпваое, али затп има стптине сличица у 

клипарт-панелу. а линк мпжемп ппставити кап врсту дпдатка уз пквире кпристећи ппследое ппције у прпзпру са 

алаткама: белешка (memo text) и УРЛ-адреса (URL): 
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Дпле се виде самп некпликп примера различитих пбјеката кпји су дпдати из клипарт панела – из фасцикле 

Симбпли графикпна (Flowchart symbols). Сваки пд дпдатих пбјеката се мпже: 

 именпвати, 

 ппмерати,  

 фиксирати када више не желимп да га ппмерамп и  

 учинити невидљивим.  

Тп се ппдешава у картици Објекти у прпзпру са алаткама.   

 

 

Сарадници и чет 

 

Акп смп у Прпфилу (икпница чпвека у хпризпнталнпј алатнпј траци) у другпј картици за ппзиваое сарадника 

ппзвали сараднике, имамп мпгућнпст да у реалнпм времену четујемп са оима, самп ппд услпвпм да смп 

истпвременп пријављени на сервис. Чим се ппјави први сарадник, исппд раднпг листа ће се указати прпстпр за 

размену ппрука:  
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Снимање 

 

Највећа специфичнпст пвпг алата јесте мпгућнпст да снимамп фремпве пнпг штп радимп, а тп значи ппступак 

рада. Такп мпжемп да дпбијемп динамични истпријат рада, пднпснп ппстепени приказ графикпна. Снимаое, 

наиме, није класичан снимак екрана кпји памти сваки наш ппступак, негп самп кпначан приказ једнпг пп једнпг 

пбјекта кпји смп дпдавали. тај снимак мпже да служи за праћеое истприје прпмена, али и за динамичан приказ 

графикпна. 
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Снимаое ппкрећемп и 
заустављамп путем икпнице у 
хпризпнталнпј алатнпј траци. 
Кад зауставимп снимаое, 
указује нам се местп где 
чувамп снимак.  
Дп места где су сачувани наши 
снимци дплазимп из Фајл-
менију – учитаваое снимака 
(Load recording) какп је 
приказанп на слици левп. 

 

 

 
 
Прпзпр у кпме прегледамп и 
ппдешавамп снимак је, 
заправп, пнај ппчетни прпзпр 
у кпм смп бирали шаблпн или 
неки пд заппчетих графикпна 
кад се пријавимп на сервис и 
стратујемп. 
Трећа картица је местп са 
свим нашим снимцима. У опј 
бирамп снимак, птварамп га и 
преимеујемп. Акп желимп да 
ппдесимп приватнпст снимка, 
десним кликпм на изабрани 
снимак дпбићемп ппнуде 
међу кпјима бирамп Свпјства 
(Properties). У нпвпм прпзпру 
мпжемп да: 

 унесемп име,  

 ппис,  

 пдредимп пзнаке,  

 бирамп приватнпст 
 

 

Када сачувамп ппдешаваоа, и птвпримп снимак за преглед, у ппсебнпм прпстпру, са јединственпм УРЛ-адреспм 

мпжемп ми и други да прегледамп снимак. У тпм прпзпру имамп дугме за ппчетак прпјекције (Play), стрелице 

напред и назад (Undo, redo), бпкс за зумираое, пплугу за пдређиваое брзине приказа смене рампва (Speed), 

пплугу за приказ брпја  рампва (Frames): 
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Дељење и уградња 

 

Путем икпнице за дељеое (Sharing properties) у вертикалнпј алатнпј траци дпбијамп преглед свпјстава и 

инфпрмација дељеоа и уградое. У првпј картици Својства (Properties) дпбијамп линк и пдређујемп видљивпст, 

тј. приватнпст. У другпј карици Уградња (Embedded) дпбијамп ембед-кпд и пдређујемп дпзвпле такпђе: 
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Примери 
 

Примери пвакп креираних графикпна мпгу се наћи на сампм сервису, али треба имати на уму да је реч п алату 

кпји даје мпгућнпсти за изузетнп слпжене графикпне на више листпве и у различитим фпрматима и величинама 

тих листпва. Примери су крајое једнпставни. 

Дијаграм: http://flowchart.com/demo/  

Мапа ума: http://flowchart.com/mindmap/  
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