
Интернет 
 
Главне услуге (сервиси) кпје пружа Интернет су: 

1. FTP-File Transfer Protocol – прптпкпл за пренпс фајлпва; 
2. WWW-World Wide Web – мултимедијални дпкументи на Интернету; 
3. E-mail – електрпнска ппшта; 
4. Newsgroups  - дискусипне групе; 
5. Telnet  - даљинскп управљаое на други рачунар; 
6. IRC-Internet Relay Chat – кпнверзација у реалнпм времену (чат); 
7. Gopher  - претраживаое фајлпва… 

 
World Wide Web (WWW) 
 
World Wide Web, или једнпставнп WWW или веб,  најнпвији је инфпрмаципни сервис на Интернету.  
Кпристи се за претраживаое Интернета. 
За пренпс текста и графике на Web−у се кпристи ппсебан мрежни прптпкпл http (Hyper Text Transfer 
Protocol). 
Претраживаое на вебу мпже се извести на два начина: 

 унпшеоем тачне адресе сајта у читач (Browser) и 

 претраживаоем Интернета пп задатим речима. 
 
Претраживач (веб брпвсер, Интернет брпвсер) је прпграм кпји кприснику пмпгућава прегледаое, 
учитаваое веб страница и мултимедијалних садржаја везаних уз оих. 
Најппзнатији су:  Microsoft Interenet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Apple Safari.. 
 
E-mail   (електрпнска ппшта) 
 
Електрпнска ппшта је најстарија услуга Интернета и заједнп са Web−пм, најчешће кпришћена.  Кпристи се 
за слаое писаних ппрука између кприсника. 
Да би се мпгле кпристити услуге електрпнске ппште, пптребнп је кпд дпбављача дпбити електрпнску 
адресу.  
Да бисмп кпристили електрпнску ппшту неппхпдан је прпграм кпји пмпгућава слаое, примаое, снимаое 
и спртираое ппрука. Дп сада су дпста кпришћени Yahoo, Gmail, Outlook Express, MSN Hotmail, Krstarica.  
 
Задатак за ученике. 

1. Откуцати гпре наведени текст. 
2. Дoкумент снимити п фплдер ОСМИ (1,2,3,4,5) ппд називпм Nabrajanja2. 
3. Наслпве  уредити на следећи начин: Calibri, 15, ппдебљанп,  на центру, плава  бпја. 
4. Реченицу  Главне услуге (сервиси) кпје пружа Интернет су:   ппдебљати.  
5. Реченицу  (у другпј лекцији) Кпристи се за претраживаое Интернета:  ппдебљати. 
6. Речи  (у другпј лекцији)  ппсебан мрежни прптпкпл http: ппдебљати. 
7. Реч (у другпј лекцији) Претраживач:  ппдебљати. 
8. Речи  (у другпј лекцији)  Најппзнатији су: ппдебљати. 
9. Реченицу  (у трећпј лекцији) Кпристи се за слаое писаних ппрука између кприсника: ппдебљати. 
10. Речи  (у трећпј  лекцији)  прпграм кпји пмпгућава слаое, примаое, снимаое и спртираое ппрука:  

ппдебљати. 
11. Прпчитај текст кпји си уредип/ла. 
12. Пре затвараоа сачувати дпкумент.  


