
ВИДЕО - ТЕХНОЛОГИЈА



ВИДЕО-ТЕХНОЛОГИЈЕ

ПОД ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЈОМ ПОДРАЗУМЕВАМО 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРОЦЕСЕ И УРЕЂАЈЕ

ЗА СНИМАЊЕ, ПРЕНОС, ОБРАДУ И РЕПРОДУКЦИЈУ
ПОКРЕТНИХ СЛИКА СА ЗВУКОМ И БЕЗ ЊЕГА



ИСТОРИЈА  ВИДЕО-ТЕХНОЛОГИЈЕ

• Крајем 19. века браћа Лимијер (Огист 
и Луј) су први пут успешно снимили 
филм (неми филм).

• Они су у Паризу 28. децембра 1895. 
приказали публицу Улазак воза у 
станицу и Излазак радника из 
фабрике , које се сматрају првим 
филмовима.



ИСТОРИЈА  ВИДЕО-ТЕХНОЛОГИЈЕ

• Да би се доживео покрет потребно је да снимак има 
најмање 16 сличица у секунди.

• Да би се добило у квалитету број сличица се повећавао.

• 1920. год. је уведен стандард од 24 сличице.

• Касније се прешло на 25 па на 30 сличица у секунди.



ИСТОРИЈА  ВИДЕО-ТЕХНОЛОГИЈЕ

• Емитовање старих филмова на новим 
пројекторима делује убрзано

• То је зато што су снимани са мањом 
брзином а приказују се са већом брзином 
репродукције.

• Користило се за комичне и акционе сцене 
да дочарају атмосферу 



АНАЛОГНА ТЕЛЕВИЗИЈА

• Први телевизијски пренос успешно је обављен 1928 године из 
Берлина.



АНАЛОГНА ТЕЛЕВИЗИЈА

Дефинисано је више система кодирања који су се разликовали 

• по броју слика у секунди,

• по броју хоризонталних и вертикалних линија 

• и још неким другим техничким параметрима.

Најзаступљенији су били системи кодирања:

NTSC,   PAL,     SECAM.



АНАЛОГНА ТЕЛЕВИЗИЈА

Разлог за разлике у стандардима је

фреквенција  струјног напајања која

у САД, Европи и осталим крајевима света није иста. 



АНАЛОГНА ТЕЛЕВИЗИЈА

• Разлика у стандардима је значила да ако није прикључен 
одговарајући конвертор није могуће репродуковати видео  
материјал снимљен по једном систему на видео плејеру 
предвиђеном за други систем.



ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА

• Појавом дигиталне телевизије престала је потреба за 
синхронизацијом путем фреквенције из електричне мреже.

• Стандарди су постали интернационални, универзални за читав 
свет.



ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА

• Телевизија високе фреквенције (HDTV) је у сталном успону.

• Аналогна телевизија не може да преноси слику високе 
дефиниције и звук за вишеканалне системе репродукције звука 
што је стандард за репродукцију филмског програма.



ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА

Све више се користе стандарди дигиталне телевизије
DVB (Digital Video Broadcasting)

• DVB-T за земаљску, 

• DVB-C за кабловску и 

• DVB-S за сателитску телевизију.



АНАЛОГНИ ВИДЕО-РЕКОРДЕРИ

1950- први аналогни видео-запис на магнетној траци (компанија 
Ampex)

• 1951-први видео рекордер

• 1970-их масовна производња рекордера/плејера (плејер само 
репродукује, рекордер може да репродукује и да снима)



ДИГИТАЛНЕ КАМЕРЕ И РЕКОРДЕРИ

• 1990- дигиталне камере које праве дигитални видео-запис на 
магнетној траци

• Крајем 20. века DVD

• У задње време Blu-ray дискови



ПРЕНОС ВИДЕО-МАТЕРИЈАЛА ПУТЕМ 
ИНТЕРНЕТА

• 2005- појава портала You Tube (затим Daily Motion, Vimeo)

• Садржај на тим порталима видљив је широм света

• Гледање је бесплатно а бесплатно је и постављање снимака



НЕКИ ОД ФОРМАТИ ДИГИТАЛНОГ  ВИДЕО-
ЗАПИСА СУ:

• AVI- подржавају рачунари који раде у Windows окружењу. 
Често се користи на интернету.

• RealVideo- развијен за коришћење на интернету ( on-line 
видео, интернет TV). Има малу ширину преноса па је квалитет 
снимка често смањен.



НЕКИ ОД ФОРМАТИ ДИГИТАЛНОГ  ВИДЕО-
ЗАПИСА СУ:

• QickTime- користи се на интернету  али не може да се 
приказује у Windows окружењу без додатака (који су 
бесплатни).

• MPEG- MPEG формат је намењен за  покретне слике. 
Најпопуларнији на интернету јер снима мале датотеке
(компресија података) са високим квалитетом.



ПРОГРАМИ ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ И 
МОНТАЖУ ВИДЕО-ЗАПИСА

Искључиво репродукција видео записа:

• Windows Media Player

• VLC

• BSPleyer

• GOM Media Pleyer



ПРОГРАМИ ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ И 
МОНТАЖУ ВИДЕО-ЗАПИСА

Монтажа видео записа: 

• Avid

• Adobe Premiere

• Sony Vegas

• Corel VideoStudio


