
тема: ОНЛИНЕ ЖИВЕЕЊЕ

ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ИНТЕРНЕТ

ПРАВИЛА НА ИНТЕРНЕТ

ЦЕЛИ: да знае за Интернетот како средство за добивање и споделување информации/со-

држини; да знае различни видови Интернет сервиси (услуги);
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• Што се компјутерски и мрежи и како се поделени?

• Која е предноста од поврзувањето на компјутерите во мрежа?

• Кои хардверски уреди ни се потребни за поврзување на компјутерите 
во мрежа (LAN/WAN)?

• Што е Интернет и како се нарекувала првата компјутерска мрежа?

• Од првите слогови на кои два збора е составен зборот ИНТЕРНЕТ?

Ајде накратко да повториме:

Прашањата одговорете ги усно и на тој начин 

самооценете се колку сте научиле!

(Одговорите не ги испраќајте на мејл!)

Корекција: Во наставната единица „Компјутерски мрежи“ беше направена корекција на текстот

International + Network > INTERNET   во   Interconnected + Network > INTERNET

Погледнете ја наставната единица поставена на веб страната на училиштето и доколку материјалите

сте ги печателе корегирајте ги истите!



Функционирање на ИНТЕРНЕТ

IP – адреса - Секој компјутер поврзан на Интернет 
мора да има своја адреса која се вика Ај Пи адреса.

URL – веб адреса - Секоја датотека поставена 
за разгледување на некој компјутер на Интернет 
мора да има своја адреса која се вика веб адреса.



Начини на поврзување на ИНТЕРНЕТ

ISP-(Internet Service Provider)-Интернет сервис 
провајдери

Интернет сервис провајдери – фирми кои го 
овозможуваат поврзувањето на Интернет;

ПОВРЗУВАЊЕ:

• Преку фиксна телефонска линија 

• Преку телевизија (кабловска, сателитска)

• Безжично; (WiFi, ...)

• Преку мобилна телефонија; (GPRS, 3G, 4G,..)



СЕРВИСИ НА ИНТЕРНЕТ

WWW (World Wide Web)

Search Engines

E-mail

IRC (Internet Relay Chat)

Интерактивно комуницирање

Сите можности кои ги нуди Интернет за разговори, размена на 

пораки, информации, купување, симнување слики, музика, видео 

клипови и слично се викаат Интернет сервиси

E-commerce

Електронско банкарство

Download

Upload



•WWW (World Wide Web)

Сервис на Интернет кој 

овозможува поставување 

на свoи и разгледување 

на други веб сајтови.



Search Engines 
(машини за пребарување)

Сервис за пронаоѓање потребни информации 
на Интернет



• E - mail (electronic mail)

Сервис кој служи за 

примање и испраќање 

електронска пошта до било 

кој корисник во било кој 

дел од светот, за многу 

кратко време.



•IRC (Internet Relay Chat)

Овозможува „разговор“ во 

реално време помеѓу 

повеќе корисници.

Разговорот се води со:

*пишување - Chat; 

*со говор (Voice call); 

*видео конференција 

(Skype, MSN, ZOOM, …).



•E-comerce

Сервис за он-лајн 

купување и продавање 

различни производи и 

вршење на различни 

он-лајн услуги



•Електронско банкарство

Сервис за проверка на 
банкарска сметка, плаќање 
на сметки и слично. 



DOWNLOAD – различни сервиси за симнување на 
податоци од мрежата (слики, музика, филмови, 
клипови...)

UPLOAD – различни сервиси за испраќање пода-
тоци кон мрежата.



ПРАВИЛА

ЗА ОДНЕСУВАЊЕ 

НА ИНТЕРНЕТ...

Додека сме на Интернет треба да бидеме  многу внимателни 

со нашето однесување.

Прочитај во учебникот по информатика за 

ПРАВИЛА НА ИНТЕРНЕТ

(стр.116-117)





За дома: 

Во вашите тетратки по информатика направете план за новата наставната единица! (препишете ги 

важните поими кои погоре во презентацијата се опишани)..Х.

За подобро усвојување на наставните единици од оваа тема користете го учебникот по 

Информатика за 6-то одделение!.Х.

Прашања за домашно имате во учебникот на страна 140Д.Х.

П Р О Ч И Т А Ј!!!


