
МУЛТИМЕДИЈА



МУЛТИМЕДИЈА

Термин мултимедија се користи да означи садржај (најчешће електронски)

који користи комбинацију различитих формата

(текст,                     слике,              звук,              анимације,     видео-
материјал).



ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ ЗВУКА

• Термин звук може да се односи на физичку појаву при 
којој долази до поремећаја равнотеже стања честица 
неке електричне средине (најчешће ваздуха),

• а може се односити и на интерпретацију коју мозак 
даје одређеној врсти физичких стимулуса који долазе 
до уха.



•Област која се бави проучавањем 
звука назива се акустика.



ТАЛАСИ ЗВУЧНОГ ПРИТИСКА

• Звук се простире у виду таласа (вибрација).

• Шири се тродимензионално и сферно. 

• Да би звук могао да се пренесе, потребно је да 
простор буде испуњен ваздухом, водом или неким 
трећим медијем.



ЈАЧИНА ЗВУКА

• Јачина звука се мери кроз ниво звучног притиска. 

• Ознака која се користи за ниво звучног притиска је 
децибел dB.

• Децибел је једна десетина бела- јединице кија је 
добила име у част Александра Грејема Бела, 
проналазача телефона. 



ЈАЧИНА ЗВУКА

• Најтиши звук који можемо чути је 0dB. 

• Просечан разговор на раздаљини од 30cm је на нивоу од 
око 70dB. 

• Просечно кућно стерео слушање је око 85dB.

• Праг бола (уши боле од јачине) је 120-130dB.



ЈАЧИНА ЗВУКА



ФРЕКВЕНЦИЈА ЗВУКА

• Поред јачине важна карактеристика звука је 
фреквенција.

• То је учесталост којом звучни талас вибрира и мери 
се бројем вибрација у секунди то јест херцима Hz.



ФРЕКВЕНЦИЈА ЗВУКА

• Млада, здрава особа може да чује звуке фреквенције од 20-
20000 Hz.

• Осетљивост на високе фреквенције опада са годинама.

• На то утиче и 

изложеност буци и

дуготрајно слушање звука преко слушалица 

што убрзава старење чула слуха.



ФРЕКВЕНЦИЈА ЗВУКА



ИСТОРИЈА ЗАПИСА ЗВУКА У РАЧУНАРУ

• У другој половини 19. века почели су да се појављују први 
патенти који омогућавају снимање и 

• репродукцију звука

• 1877. године Томас Едисон је направио ваљак 

са танком оловном фолијом за снимање звука



ИСТОРИЈА ЗАПИСА ЗВУКА У РАЧУНАРУ
1887. године Емил Берлинер

је направио танку плочу у 

облику диска као медија за

снимање

Од тада престаје снимање

на ваљковима



АНАЛОГНО ЗАПИСИВАЊЕ ЗВУКА

• Ваљкови – механички запис, замењен грамофонским плочама

• Грамофонска плоча – механички запис (дуготрајан али врло 
скуп)



АНАЛОГНО ЗАПИСИВАЊЕ ЗВУКА

• Магнетна трака – магнетни запис (лако снимање али није 
дуготрајан)

• Оптички запис звука на филмској траци – потпуно нестао 
из употребе



ДИГИТАЛНО ЗАПИСИВАЊЕ ЗВУКА

Дигитално снимање има предности над аналогним:

1. смањен ниво шума при копирању

2. могућност прављења копија без губитка квалитета



ДИГИТАЛНО ЗАПИСИВАЊЕ ЗВУКА

Превођење звука у дигитални запис врши се :

1. семпловањем (узорковањем) – узима се узорак звука 
одређени број пута у секунди



ДИГИТАЛНО ЗАПИСИВАЊЕ ЗВУКА

2. квантизацијом (одмеравањем) узорка – дефинисање 
одређеног броја нивоа амплитуде (јачине)

Тако се аудио сигнал претвара у серију појединачних, 
одвојених бројева (узорака или семплова)



ДИГИТАЛНО ЗАПИСИВАЊЕ ЗВУКА

• Људско ухо чује фреквенције до око 20 KHz

зато се сматра да је довољна фреквенција семплирања 
нешто изнад 40 KHz

• Стандардни аудио компакт-диск користи 44,1 KHz

• У професионалном снимању и репродукцији звука 
користи се семплирање од 96 KHz



НЕКИ ОД ФОРМАТА ЗА СНИМАЊЕ ЗВУКА СУ:

1. MIDI- намењене су програмима који покрећу семплере, 
односно банке звукова које имају програми за вишеканалну 
репродукцију звука и програми за караоке.

Не садрже дигитализован звук, него скуп музичких инструкција 
(број канала, висину тона, трајању и јачини тона ...) које се могу 
забележити на звучној картици.



НЕКИ ОД ФОРМАТА ЗА СНИМАЊЕ ЗВУКА СУ:

2. RealAudio- развијен за коришћење на Интернету (слушање on-
line музике, интернет радио). 

Има малу ширину преноса па је квалитет звука често смањен.

3. WAV- развијен за коришћење у Windows окружењу.

Спада у некомпримоване формате.



НЕКИ ОД ФОРМАТА ЗА СНИМАЊЕ ЗВУКА СУ:

4. MP3- представља само звучни део MPEG формата (намењеног 
за покретне слике). 

Најпопуларнији јер снима мале датотеке (компресија 
података) са високим квалитетом звука.

5. MP4 (M4A)- мултимедијални формат за складиштење аудио и 
видео записа, као и непокретних слика, погодан за пренос преко 
интернета.



НЕКИ ОД ФОРМАТА ЗА СНИМАЊЕ ЗВУКА СУ:

• MP3- представља само звучни део MPEG формата (намењеног 
за покретне слике). 

Најпопуларнији јер снима мале датотеке (компресија 
података) са високим квалитетом звука.

• MP4 (M4A)- мултимедијални формат за складиштење аудио и 
видео записа, као и непокретних слика, погодан за пренос 
преко интернета.



ПРОГРАМИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ 
ЗВУКА:

• Искључиво репродукција звука:

1. Windows Media Player

2. Winamp

3. VLC



ПРОГРАМИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ 
ЗВУКА:

• Снимање и репродукција звука:

1. Sound Recorder

2. Sound Forge



ПРОГРАМИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ 
ЗВУКА:

• За вишеканално снимање и репродукцију звука:

1. Avid Pro Tools

2. Audacity


