
II. Веб – World Wide Web (WWW) 

1. Појам Веба – World Wide Web (WWW) 

Веб је почео 1989 у CERN-у (European Center for Nuclear Research) као пројекат дизајниран да 

омогући размену докумената и дељење информација између истраживача и научника. Главна 

функција Веба је hypertext који прави везу или линк од једног ка другом документу или веб 

страници. Цео концепт се показао јако корисним, тако да смо од једне мале апликације током 

година дошли до највеће и готово сигурно најзначајније апликације, са велики утицајем и на 

пословање и на свакодневни живот сваког појединца. 

Веб се дакле генерално састоји од огромне колекције разнородног садржаја у облику многобројних 

веб сајтова. Сваки веб сајт се састоји од једне (ретко) или више веб страна. Свака веб страна може 

да садржи линк према другој страни биле унутар истог веб сајта, било према било ком другом веб 

сајту лоцираном на Интернету. Корисници кликом на линк бивају преусмерени на ту нову страну. 

Тако се процес може понављати бесконачно, прелазом са једне на другу страну.  

Садржај веб странице може бити комбинација текста, слике и форматирања у стилу класичних 

докумената, али и видео, звук или неки програм уз помоћ кога корисник може интерактивно да 

учествује. Део текста, икона, слика који садрже адресу друге стране називају се хиперлинк. 

2. Функције Веба 

Неке од главних функција су: 

 Приступ, преузимање и дељење информација 

 Пословна функција или електронско пословање 

 Социјална функција 

 Учење преко интернета 

2.1. Приступ, преузимање и дељење информација 

За преузимање информација неопходно је познавање адресе циљног веб сајта, и уколико је адреса 

непозната, неопходно је употребити специјалне апликације као што су веб претраживачи, 

апликације оптимизоване за брзо проналажење и избор (филтрирање и рангирање) 

најрелевантнијих веб страна у складу са задатим критеријумом (или кључним речима).  

2.2. Пословна функција или електронско пословање 

Електронско пословања је облик пословања код кога се пословне трансакције обављају 

електронским путем коришћењем информационе и комуникационе, првенствено путем Интернета 

и Веба. 

Неки од најрепрезентативнијих облика електронског пословања су: 

 e-трговина (e-Commerce) – представља пословну комуникацију и пренос добара и услуга 

(куповина и продаја) 

 e-банкарство (e-Banking) – пружање свих врста банкарских услуга 

 e-управа (e-Government) – представља електронско пословање у државној управи или 

администрацији 
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2.3. Социјална функција 

Ова функција омогућава комуникацију и интеракцију са другим особама и групама. Неки од видова 

су: електронска пошта (е-мејл), социјалне мреже (Facebook, Instagram и сл.), дискусионе групе 

(Newsgroups), ћаскање (chat), слање инстант порука, Интернет телефонија, и сл. 

У овој функцији леже и бројне опасности као што су прекомерно попуњавање слободног времена 

и/или исказивање виртуелних емоција 

2.4. Учење на даљину 

Учење путем интернета може се дефинисати као облик едукације у ком се наставни садржаји 

презентују корисницима путем интернета. Програмска подршка омогућава складиштење 

образовних садржаја на Веб серверу и њихово повезивање, комуникацију међу учесницима, 

управљање учењем и проверу знања. 

3. Главне функционалне компоненте Веба 

Веб је комплетан систем који се састоји од бројних међусобно повезаних компоненти, али 

најважније су издвојене и приказане на следећој слици: 

 

3.1. Hypertext Markup Language (HTML) 

Језик којим се дефинишу и праве веб стране. HTML документ се састоји од обичног текста 
структуираног преко HTML елемената који дефинишу различите делове докумената и начин 
њиховог приказивања. Сваки елемент је описан преко тагова који га дефинишу. Тагови се додају 
обичном тексту како би се омогућило повезивање докумената, форматирање и комбиновање са 
разноразним мултимедијалним садржајем као што су слике, видео, аудио, анимације итд. 

 

<p>Zdravo svete!</p> 

Таг Таг 
Елемент 
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Минимална структура једне веб (HTML) стране: 

<!DOCTYPE html> 
<html> 

<head> 
 <title>Moja prva web strana!</title>. 
</head> 
<body> 
 <p>Zdravo svete!</p> 
</body> 

</html> 

3.2. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

Да би се страна приказала, клијент уз помоћ Интернет претраживача шаље захтев једном или више 

сервера, коли одговарају са слањем садржаја стране. Захтев-одговор за приказ веб странице је 

једноставан на тексту заснован протокол који се извршава преко TCP/IP протокола на апликативном 

слоју и назива се HTTP (HyperText Transfer Protocol).  Омогућава трансфер хипертекст докумената и 

других фајлова између клијената и сервера. Подржава трансфер различитих формата докумената, 

проток више фајлова унутар конекције, као и разне напредне функције као што су аутентикација, 

кеширање, сигурносно филтрирање итд. Кад год је потребна повећана сигурност користи се https 

(Hypertext Transfer Protocol Secure) где се врши енкрипција осетљивих и поверљивих информација. 

Криптографија је област информационих наука која се бави методама очувања тајности 

информација. Заштита тајности информација спречава откривање њиховог садржаја. Очување 

интегритета информација спречава неовлашћене измене информација. Аутентичност информација 

представља дефинисање и проверу идентитета примаоца.  

3.3. Uniform Resource Identifiers (URIs) / Uniform Resource Locator (URL) 

Метод дефинисања ознака које идентификују ресурсе на Интернету са циљем њиховог лаког 

проналажења и референцирања. Подсет URI-ија je URL (Uniform Resource Locator) 

Пример: http://www.cs.washington.edu/index.html 

Овде видимо да се URL или ознака састоји од три дела: протокола (http), DNS имена веб сервера 

(www.cs.washington.edu) и путање (index.html). 

Пример неких најчешћих шема ознака: 

Име Користи се за Пример 

http Hypertext (HTML) http://www.eed.ssgimnazija.edu/Knjige/ 

https Hypertext са сигурношћу https://www.mojabanka.com/racuni/ 

ftp FTP – фајл трансфер ftp://ftp.ss.rs/publikacije/ProcitajMe 

file Локалне датотеке file://d:/beleske.txt 
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3.4. Веб хардвер и софтвер 

Веб сервери су рачунари који покрећу специјалан софтвер који омогућава приказ хипертекст 

докумената (веб страница). Пример неких најпознатијих веб сервера: Microsoft IIS, Apache. Пошто 

веб сервери обично пружају услуге већем броју клијената и морају у сваком тренутку да одговоре 

на велики број http захтева онда се они пројектују и хардверски и софтверски тако да су у стању да 

одговоре ефикасно и у кратком временском року зарад што бољег квалитета пружених услуга и 

искуства на страни клијената. 

На клијентској страни се покрећу програми звани Интернет претраживачи, софтвер специјализован 

за отварање веб страница које се покрећу на веб серверима. Пример најпознатијих Интернет 

претраживача: Google Chrome, Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox, Opera итд. 

4. Статичке и динамичке веб стране 

Веб страна је статичка ако је документ исти при сваком приказу. Ови сајтови садрже информације 

које се не мењају и не освежавају дуже време, једноставни су и бржи за израду и постављање. Могу 

да имају анимације и јава скрипте али немају интеракцију са посетиоцима, не захтевају базу 

података, целокупан ХТМЛ код се извршава у wеб претраживачу корисника. Активност посетиоца 

се своди на прегледање садржаја и евентуално коришћење контакта (е-мејл). 

Насупрот њима имамо динамичке веб стране, које могу при сваком приказу да имају различит 

садржај. Овај садржај је жив, динамички, интерактиван и мења се у зависности од контекста или 

услова. Садржај се често освежава и допуњава новим информацијама, имамо мању или већу 

интерактивност са посетиоцима као што су прикупљају података о посетиоцима, њиховим 

интересовањима, аутоматски се шаљу вести или обавештења посетиоцима који то желе и сличне 

активности. Динамички у зависности од тренутка приступања, али и у зависности од сваког 

специфичног клијента који приступа веб сајту. Ово се може постићи на два начина: 

1. Програмирањем клијентске стране, где се мења изглед и понашање унутар специфичне веб 

стране. Неке од технологија које се овде користе су: JavaScript, ActionScript, Dynamic HTML (DHTML)  

и Flash. 

2. Програмирањем серверске стране, где се мења секвенца веб страна или мења сам садржај 

одређене стране. Неке од технологија на овој страни су: PHP, Perl, ASP (Active Server Pages), JSP (Java 

Server Pages) и ColdFusion. Све релевантне информације се чувају у бази података, тако да поред 

веб сервера ови сајтови у својој структури имају и апликациони сервер као и сервер базе података. 

5. Веб портали 

Веб портали представљају једну врсту више наменских специјализованих веб сајтова кoje чине више 

различитих информационих целина или aпликaциja. Могу да пружају разноврсне сервисе као што 

су: претрага сajтoвa, вести, пословне инфoрмaциje (курсна листа, берза), електронску пошту и сл. 

Неке од предности добро осмишљених и изведених портала су: 

 Интелигентна интeгрaциja и приступ сaдржajимa, aпликaциjaмa и разним инфoрмaциjaмa; 

 Побољшана кoмуникaциja и сарадња корисника и сарадника; 

 Oбjeдињeн тренутни приступ инфoрмaциjaмa из различитих извора; 

 Брза, jeднoстaвнa измена и одржавање сaдржaja. 
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6. Теорија веб дизајна 

Веб дизајн представља графичко осмишљавање или дизајнирање веб странице коришћењем хтмл 

језика, слика и другог мултимедијалног садржаја, стандардизацију и употребљивост страница. 

Области обухватају  веб и графички дизајн, дизајн корисничког интерфејса, ауторинг, укључујући 

стандардизовани код, корисничко окружење и оптимизацију за веб претраживаче. 

SЕО (Search Engine Optimization) 

SЕО оптимизација настоји да повећа видљивост сајта код претраживача и побољша његову 

вредност за публику путем тематског дизајна страница, сталног означавања и фокусирањем 

садржаја на кључне речи. То је скуп маркетинг активности на интернету, које се предузимају у циљу 

проналажења начина да се веб сајт што боље позиционира на интернет претраживачима. 


