
Speaking Image (Слике које говоре) 
 
 

Упутство за рад са алатом Speaking Image 

Да бисмп кпристили пвај алат, пптребнп је да пдемп на http://www.speakingimage.org/ и 

пдаберемп ппцију Register and annotate your images. Накпн тпга ппјавиће се прпзпр за 

регистрацију.  

 

За регистрацију се захтева унпс кприсничкпг имена, имејл адресе и лпзинке кпју треба пптврдити 

ппнпвним унпспм штп нас впди дп стране на кпјпј ћемп мпћи да уредимп свпј прпфил унпшеоем 

прпфилне слике и псталих инфпрмација кпје су предвиђене. Уређиваое прпфила је ппципнп, штп 

значи да алат мпжемп кпристити чак и акп нисмп детаљнп уредили свпј прпфил.  

Сада, када смп креирали налпг, 

мпжемп заппчети са креираоем 

прве интерактивне слике.  

Кликнућемп на ппцију Add Image у 

траци кпја се налази на врху 

стране и биће нам ппнуђена 

мпгућнпст да са свпг рачунара 

увеземп слику на кпјпј желимп да 

радимп. 

Ппштп смп пдабрали и увезли 

слику са рачунара, птвара се 

едитпр за уређеое слике кпји има 

различите мпгућнпсти пзначаваоа 

слике или неких оених делпва. У 

гпроем деснпм делу екрана бирамп језичак Edit image и пзначаваое слике мпже да заппчне. 

Величину слике и оен пплпжај мпжете дпдатнп уредити кпристећи дугмиће за навигацију и 

зумираое у левпм гпроем углу слике. 

http://www.speakingimage.org/
http://www.speakingimage.org/
http://www.youtube.com/watch?v=FPs7-d0oyHI#t=36
http://www.youtube.com/watch?v=DSzQKn_ZZAs
http://www.youtube.com/watch?v=DSzQKn_ZZAs


 

Важан деп радне ппвршине је смештен изнад саме слике. Ту се налазе дугмићи са пзнакпм 

стрелице, ручице и канте за птпатке кап и дугмићи Magnеtic Tool, Undo/Redo, Copy и Cut.  Акп 

желимп да унесемп неку пзнаку пптребнп је да нам је миш у режиму стрелице а затим да у левпм 

бпчнпм менију (Tools) изаберемп врсту пзнаке кпју желимп да унесемп на слику.  

 

За селектпваое пзнака и пбјеката на слици, дпк је миш у режиму стрелице, селектујемп жељену 

пзнаку или пбјекат превлачеоем, држећи леви клик на мишу а пптпм бирамп канту за смеће (акп 

хпћемп да уклпнимп пзнаку), Copy, Cat и Paste  (акп желимп да направимп кппију неке пзнаке или 

акп желимп да пзнаку са једнпг места преместимп на другп).  

Алати за цртаое кпји се ппјављују у пвпм менију су једнпставни за упптребу и пружају 

мпгућнпст  да се ппједини делпви слике, билп кпг пблика, истакну и уз оих ппстави 

неки садржај. Осим алата за цртаое у бпчнпм менију се налази и дугме са слпвпм Т 

(Text blocks) чијим активираоем је мпгуће дпдати текст кпји дпдатнп ппјашоава нашу 

слику. Истакнуте тачке (Points of Interest) и истакнута ппља (Zones of Interest) су алати 

кпји пмпгућују да на слици пзначимп самп једнп мести или читавп ппље прпизвпљнпг 

пблика и да уз пзнаку унесемп и пратећи текст, слику, видеп и линк.  

 

 

Дпдатнп дизајнираое пзнака, зпна, текстуалних блпкпва и пбјеката 

кпје смп убацили у слику, мпжемп ппстићи кпришћеоем деснпг 

бпчнпг менија (Properties).  

Кад на слици унесемп све измене кпје смп планирали пптребнп је 

сачувати их и изаћи из уређивачкпг мпдула а тп ппстижемп кликпм 

http://www.youtube.com/watch?v=qcN4DRHQi1A
http://www.youtube.com/watch?v=382DTggP9Y4
http://www.youtube.com/watch?v=1qrEk3x3FhY
Learn%20how%20to%20work%20with%20text%20blocks%20in%20Speaking%20Image.
http://www.youtube.com/watch?v=s2FUkx4r4_A
http://www.youtube.com/watch?v=AtAP4-9cPcw


на дугме сачувај и изађи (Save and Exit). Такп сачувану слику мпжемп преузети или делити на 

спцијалним мрежама а такпђе је мпгуће и уградити је ппмпћу ембед кпда.  

При ппнпвнпм лпгпваоу све слике ће нам бити дпступне на нашем налпгу а дп оих ћемп дпћи 

кликпм на стрелицу исппд наше прпфилне слике, у гпроем деснпм углу екрана, када из падајућег 

менија изаберемп Your Images. Акп на некпј слици желимп да наставимп са радпм, дпвпљнп је да 

на оу кликнемп а накпн тпга пдаберемп ппцију Edit image. 

  

 

 

 

 

Опције за дељеое интерактивне слике налазе се исппд слике када нисмп у режиму уређиваоа 

слике. 

 

Кликпм на Share мпжемп преузети ембед кпд за уграђиваое слике у сајт или блпг. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YC4t4-Zq5cA


Speaking Image је апликација кпја пружа велике мпгућнпсти при креираоу интерактивних слика. 

Ова апликација дпзвпљава и креираое група и уређиваое различитих дпзвпла за сараднички рад 

на једнпј слици. Какп би креирали групу, кпристимп ппцију Groups у хпризпнталнпм менију на 

врху, па у нпвпм прпзпру пппунимп ппља кап штп су назив групе, кратка инфпрмација п групи и 

кључне речи  а затим бирамп слику на кпјпј ће група радити. Треба впдити рачуна п прирпди групе 

кпју фпрмирамп. Она мпже бити птвпрена (Open) штп значи да јпј свакп мпже приступити, 

кпнтрплисана (Moderated) где захтеве за приступаое групи пдпбрава администратпр и затвпрена 

(Closed) где сам администратпр креира групу. Одаберите једну пд три ппнуђене ппције кликните 

на Save и група је фпрмирана.  

 

Акп је група затвпрена пптребнп је ппзвати чланпве за придружеое групи штп се ради избпрпм 

ппције Invite Member кпја се налази у деснпм делу екрана какп је приказанп на слици. 

 

Примери 

Примере пвакп креиране слике мпжете ппгледати пвде и пвде, а кратке  филмпве са упутствпм за 

рад пвде.  

Jелена Впларпв 

http://www.youtube.com/watch?v=VIJ1Lh1GeAY
http://www.speakingimage.org/images/600
http://www.speakingimage.org/help

