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Предговор
Данашње друштво обележено је наглим растом и развојем информационих
технологија (ИТ), што је резултирало великом зависношћу друштва, у ширем
смислу, о знању и компетенцијама особе у подручју ИТ. И премда та
зависност расте из дана у дан, људско право на образовање и информације
није проширено и на подручје ИТ. Појавили су се проблеми који утичу на
друштво у целини, који стварају препреке и удаљавају људе од главног
разлога и мотивације за напредак, од прилике. Данас, бити рачунарски
неписмена особа значи бити особа која није у могућности суделовати у
модерном друштву, особа без прилике, и упркос признатој неопходности и
корисности инклузивне информатичке писмености, од стране Европске
комисије, Унеска, OECD-а и осталих битних институција, још увек постоје
групе људи са отежаним приступом основном рачунарском образовању (нпр.
особе с инвалидитетом, особе с потешкоћама у учењу, радници мигранти,
незапослене особе, особе које живе на удаљеним местима где немају
приступ рачунарској едукацији).
Овај приручник, заједно са осталим материјалом објављеним на страници
ITdesk.info, представља наш допринос реализацији и промоцији људског
права на образовање и информације у подручју ИТ. Надамо се да ће Вам ова
едукација помоћи у савладавању основних рачунарских вештина и са том
надом желимо Вам да научите што више и тако постанете активни чланови
модерног, информатички писменог друштва.
Искрено Ваши,

ITdesk.info team:

Cтручна рецензија приручника
на српском језику:

Cтручна рецензија приручника
на хрватском језику:
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Део 1. Прегледање интернета
ТЕРМИНИ ВЕЗАНИ ЗА ИНТЕРНЕТ

Интернет („мрежа над мрежама“) скуп је милиона међусобно повезаних рачунара и
рачунарских мрежа који комуницирају путем групе протокола ИП (ТЦП/ИП - TCP/IP).
WWW (World Wide Web, W3, Web) представља мрежну услугу која омогућава
претраживање извора на интернету. Састоји се од мноштва докумената међусобно
повезаних хипервезама. WWW је један од сервиса интернета који се најчешће користи, а
приступамо му путем Web прегледача.
ИСП (ISP - Internet Service Provider) или Пружалац интернет услуга је компанија или
организација која својим корисницима омогућава приступ интернету.
Хипервезе (Hyperlink) служе за повезивање садржаја на страницама на интернету.
Помоћу хипервезе можемо:






доћи на други део странице на којој се налазимо,
доћи на другу страницу унутар исте локације на интернету,
доћи на страницу на некој другој локацији на интернету,
преузимати датотеке (download),
покретати апликације, звучне или видео записе, остварити везу на е-маил адресу
(mailto)

УРЛ (URL - Uniform Resource Locator) представља веб адресу ресурса (докумената) који се
налазе на интернету. Саставни делови УРЛа су: протокол, име сервера, број порта и
локација документа на серверу.
Веб адреса састоји се од: протокола хттп (http), знака двотачке и две косе црте (://) који
раздвајају протокол од осталих елемената адресе, назива рачунара, назива фасцикла у
којима је смештен документ и назива тог документа.
Нпр. http://www.itdesk.info/srb/
Веб прегледач (Web Browser) представља програм који користимо за преглед страница
на интернету. Најпопуларнији прегледачи су Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google
Chrome, Safari, Opera.
Претраживачи (Search Engine) користимо за претраживање информација на интернету.
Претраживачи чувају податке о веб страницама (кључне речи, посећеност странице,
итд.). Резултати претраживања приказују се у облику листе предложених адреса којима
можемо приступити у потрази за жељеним информацијама.
РСС (RSS - Really Simple Syndication) представља скуп веб формата који се користе за
странице које се стално освежавају. Олакшана могућност преноса неке информације
(вести, уноса у блог, и сл.) објављене на веб страници на стандардизован начин (обично:
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наслов, реченица или две чланка, затим линк ка страници на којој се налази цео чланак).
Преплатом на РСС са различитих веб страница корисници се обавештавају о новостима
без одласка на дотичне странице.
Подкаст (POD-Personal On Demand + Broadcast) представља датотеку с аудио или видео
садржајем која се дистрибуира употребом технологије РСС.

СИГУРНОСНЕ ТЕМЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИНТЕРНЕТ
Веб адреса сигурног места почиње протоколом https, а у адресној (или статусној,
зависно од прегледача) траци појављује се знак катанца
. Сигурне везе користе
сертификате да би идентификовале место на интернету. Када кликнемо на знак катанца,
приказују нам се додатне информације о месту на интернету (извештај о сигурности).
Сертификати с детаљнијом провером (Еxtended Validation) означавају адресу зеленом
бојом (односи се на Internet Explorer 8 и 9).
Дигитални сертификати су електронске исправе које потврђују идентитет неке особе на
интернету. Омогућују сигурну комуникацију – нпр. приступ банковним рачунима.
Енкрипција или шифрирање представља процес у криптографији којим се неки податак
чини нечитљивим за особе које не поседују потребно знање (кључ). Шифрирањем
податке штитимо од неовлашћеног приступа (електронско банкарство, заштита
бежичних мрежа, итд.).
Злоћудни софтвер (Malware) представља софтвер који се на неприметан начин
инфилтрира у оперативни суистем, где чини неку врсту штете. Под злоћудни софтвер
спадају:








вирус - злонамеран програм с могућношћу ауторепликације. У рачунару тражи
друге датотеке настојећи да их инфицира, а крајњи циљ му је ширење на друге
рачунаре. У зависности од злонамерног кода који садржи, узрокује веће или
мање штете на рачунару. Вирус се шири преношењем и отварањем заражених
датотека (документи рпикачени у имејл поруку, заражене датотеке на
преносивим медијима, итд.);
црви - као и вируси, поседују могућност ауторепликације, али не могу
инфицирати друге програме. Обично им је намена да преузму контролу над
рачунаром и да омогућите удаљен приступ отварањем тзв. стражњих врата (енгл.
backdoor) програмеру црва;
Тројански коњи - могу бити представљени у облику игре или датотеке у
документу прикаченом у имејл поруку која након покретања на рачунару обично
инсталирају апликацију за контролу преко даљинског управљања;
Spyware - програм који неовлашћено прикупља податке о кориснику рачунара;
Adware - програм који податке скупљене о кориснику користи да би на основу
њих на наметљив начин приказивао рекламе. Обично се испољава у виду
искакања мноштва искачућих прозора (pop-up windows); и
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Хoaкс (Hoax) - лажне поруке које се шире преко имејла с циљем загушења
промета на интернету или с циљем преваре примаоца поруке.

Антивирусне програме користимо да бисмо пронашли и уклонили злоћудни софтвер.
Потребно га је редовно ажурирати, односно преузимати нове дефиниције вируса
(најбоље му је задати да то приликом спајања сам ради аутоматски), јер уколико
редовно не освежавамо антивирусни програм, он постаје бескористан јер не може
детектовати нове врсте злоћудног софтвера.
Више о заштити од вируса и других злоћудних програма можете сазнати у приручнику
Основни појмови информатичке технологије, у поглављу Заштита приликом
коришћења технологије ИЦТ, објављеном на следећем линку:
http://www.itdesk.info/srp/e-edukacija/prirucnik_osnovni_pojmovi_informacione_tehnologije.pdf.
Заштитни зид (Firewall) представља програм (или мрежни уређај) који користимо за контролу
овлашћеног и заштиту од неовлашћеног приступа рачунару.

Аутентификација корисника подразумева поступак идентификације корисника да би му
се омогућио приступ неком садржају (подацима). Нпр. ако путем прегледача желимо
проверити електронску пошту, за приступ рачуну морамо унети корисничко име и
лозинку. Уколико су унесени тачни подаци, приступ нам се одобрава.
Осим опасности од заразе рачунара вирусом (нарочито када је у питању чување
података са интернета у рачунару, енг. download), мора се пазити да ненамерно не
одамо личне податке, што може имати низ нежељених последица:


остављање личне имејл адресе на сумњивим веб страницама може резултирати
великим бројем нежељених порука (енг. spam, junk mail); или



давање података о кредитној картици за куповину путем интернета веб
страницама које нису поуздане, чиме се ствара опасност злоупотребе тог
банковног рачуна.

Подешавањем родитељског надзора можете управљати начином на који ваше дете
користи рачунар. Можете подесити појединачна подешавања надзора, попут:





ограничења садржаја - можете поставити ограничења у погледу места на
интернету које ваша деца могу посетити;
временска ограничења - можете поставити временска ограничења да бисте
контролисали колико времена деца проводе за рачунаром;
игре - можете надзирати приступ игри, одабрати ниво погодан за одређени
узраст, одабрати врсте садржаја које желите блокирати и одабрати желите ли
допустити приступ или блокирати неоцењену или одређену игру; и
допуштање или блокирање одређених програма - деци можете омогућити или
онемогућити покретање одређених програма.
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ВЕБ ПРЕГЛЕДАЧИ

Отварање веб прегледача:





два пута брзо кликнемо на пречицу (shortcut) веб прегледача, који се обично
налази на радној површини рачунара (dekstop),
путем менија Start  сви програми (All Programs)  Internet Explorer (или
Mozilla Firefox) (иконе пречица ових програма су приказане на сл 1. и 2.)
путем иконе прегледача постављене на траку са задацима (taskbar) (сл.3.)
у менију Start у оквиру за претрагу упишемо назив прегледача и у понуђеним
резултатима кликнемо на њега

Сл.1. Пречица (shortcut) прегледача Mozilla Firefox

Сл.2. Пречица (shortcut) прегледача IE9

Сл.3. Трака са задацима (taskbar)

Затварање прегледача:





притиском на манипулацијскo дугме
десним кликом миша на насловну траку програма и из брзог менија одаберемо
наредбу Затвори (Close)
комбинацијом тастера Alt + F4
* у менију Датотека (File) одаберемо команду Изађи (Exit)

* (IE9) Да би нам ова опција била доступна, потребно је укључити Траку менија (Menu
bar) – десни клик на насловну траку и у менију одабрати Трака менија (Menu bar)
Адресу веб странице упишемо у Адресну траку (Address Bar) (сл.4.) и кликнемо на
(Go to) или притиснемо тастер Enter.

Сл.4. Адресна трака (Address bar)
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Приказивање веб странице у новом прозору или табу
Десним кликом миша на хипервезу (линк) позивамо брзи мени
(сл.5.). Командом Отвори нову картицу (Open in New Tab) –
хипервезу отварамо у новој картици (tab) која се налази десно
од картице путем које смо је отворили. Командом Отвори у
новом прозору (Open in New Window) – хипервезу отварамо у
новом прозору прегледача.

Сл. 5. Брзи мени

Уколико нам је отворено више картица (tabs), приликом затварања апликације Internet
Explorer 9 појавиће се оквир за дијалог са следећим опцијама (сл.6.):



Затвори све картице (Close all tabs) –
затвара све картице (tab) у прегледачу
Затвори тренутну картицу (Close
current tab) - затвара само картицу на
којој се тренутно налазимо
Сл. 6. Затварање прегледача IE9

Отварање нове картице (tab):
 притиском на икону Нова картица (New tab) с десне стране отворене картице
 комбинацијом тастера Ctrl + T
 * преко менија Датотека (File), одабиром команде Нова картица (New Tab)
* (IE9) Да би нам ова опција била доступна, потребно је укључити Траку менија (Menu
bar) – десним кликом на насловну траку, и у менију одабрати Трака менија (Menu bar)

Заустављање даљег учитавања веб странице:




притиском на дугме Заустави (Stop)
који се налази с десне стране адресне
траке
тастером Esc
* преко менија Приказ (View) одабиром наредбе Заустави (Stop)

* Потребно је укључити Траку менија (Menu bar)
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Освежавање веб странице



притиском на дугме Освежи (Refresh)
десним кликом унутар прозора апликације отварамо брзи мени у којем бирамо
команду Освежи (Refresh)
 тастером F5
 преко менија Приказ (View) одабиром команде Освежи (Refresh)
* Потребно је укључити Траку менија (Menu bar)

Коришћење функције помоћи
Функцији помоћи приступамо путем:




*Траке менија (Menu bar) коришћењем менија Помоћ (Help)
*Командне траке (Command Bar) притиском на дугме Помоћ (Help)
Притиском на функцијски тастер F1 на тастатури

* Траку менија (Menu Bar) и Командну траку (Command Bar) потребно је прво укључити

Постављање полазне / почетне странице у прегледачу
Можемо подесити да се приликом покретања веб прегледача учита страница (или више
страница) по нашем избору. Веб страница која се аутоматски учитава приликом
покретања веб прегледача назива се полазна или почетна (Home Page), а подешавамо је
на следеће начине:



Притиском на дугме Алати (Tools)
отварамо
падајући мени (сл.7.) у којем бирамо Интернет
опције (Internet Options) или
Команди Интернет опције (Internet Options)
можемо приступити и преко менија Алати
(Tools) у *Командној траци (Command Bar) или
*Траци менија (Menu Bar)
Сл.7. Мениј Алати (Тоолс)

* Командну траку (Command bar) или *Траку менија (Menu bar) укључујемо тако што на
насловној траци програма кликнемо десним кликом и у менију одаберемо алатну траку
коју желимо приказати.
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У отвореном оквиру за дијалог Интернет
опције (Internet Options) на картици
Опште (General) (сл.8.), у групи Почетна
страница (Home Page) уписујемо веб
страницу коју желимо приказивати као
почетну
(нпр.
http://www.google.rs).
Уколико желимо више почетних страница
(приликом отварања прегледача свака се
отвара у својој картици, енг. tab),
странице у оквир уписујемо једну испод
друге и потврђујемо одабир.

Сл.8. Оквир за дијалог Интернет опције
(Internet Options)

Враћање на почетну страницу
Притисак на дугме Почетак (Home)
, као и комбинација тастера на тастатури Alt +
Home, враћају нас на почетну страницу (Home Page).

Брисање историје претраге
У оквиру за дијалог Интернет опције (Internet Options) на картици Опште (General), у
групи Историја претраге (Browsing History) квачицом означавамо опцију Избриши
историју претраге при изласку (Delete Browsing History on Exit). Притиском на дугме
Избриши (Delete) отварамо нови оквир за дијалог Избриши историју претраге (Delete
Browsing History) (сл.9.) у којем означавамо поједине ставке које желимо избрисати.
Остали начини:





дугмеАлати (Tools)
→ Сигурност (Safety) → Избриши историју претраге (Delete
Browsing History)
*Командна трака (Command Bar) → Сигурност (Safety) → Избриши историју
претраге (Delete Browsing History)
*Трака менија (Menu Bar) → Алати (Tools) → Избриши историју претраге (Delete
Browsing History)
комбинација тастера на тастатури Ctrl + Shift + Del
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Сл.9. Брисање
историје
претраге

Укључивање / искључивање блокаде искачућих прозора
Скочне прозоре (Pop-up) онемогућујемо на картици Приватност (Privacy) (сл. 10) оквира
за дијалог Интернет опције (Internet Options), тако да ставимо квачицу поред опције
Укључи блокаду искачућих прозора (Turn on Pop-up blocker). За искључивање блокаде
искачућих прозора довољно је уклонити квачицу поред те опције.
Други начин:
Преко *Командне траке (Command Bar) или
*Траке менија (Menu Bar) → Алати (Tools)
→ Блокатор искачућих прозора (Pop-up
Blocker) → Укључи/Искључи блокаду
искачућих прозора (Turn on/off Pop-up
Blocker)
*Потребно их је укључити

Сл.10. Оквир за дијалог Интернет опције
– картица Приватност
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Дозвољавање / блокирање колачића (cookies)
Колачић (Cookie) представља текстуалну датотеку коју посећена веб страница чува у
рачунару ради лакше комуникације између корисника и страница.
За блокирање колачића (Cookies) потребно је одабрати картицу Приватност (Privacy),
оквира за дијалог Интернет опције (Internet Options) и у опцији Подешавања (Settings)
померити клизач на врх. Уколико желимо допустити све колачиће, клизач ћемо одвући
до дна.
Брисање привремених датотека са интернета
Привремене датотеке са интернета бришемо путем оквира за дијалог Интернет опције
(Internet Options), у картици Опште (General), под опцијом Историја претраге (Browsing
History). Потребно је одабрати Подешавања (Settings), означити опцију Привремене
датотеке са интернета (Temporary Internet Files) и притиснути дугме Обриши (Делете).
Приказивање и скривање уграђених алатних трака
Десни клик на насловну траку отвара мени с алатним тракама (Menu bar, Favorites bar,
Command bar, Status bar) (сл.11.) које према потреби укључујемо или искључујемо.
Када је укључена Трака менија (Menu bar), приказ
алатних трака можемо подесити у менију Приказ (View),
одабиром команде Алатне траке (Toolbars).

Сл.11. Мени – укључивање
алатних трака

Активирање хипервезе (hyperlink)
Показивач миша поставимо на хипервезу (енг. hyperlink; скраћено: link). Када је
показивач изнад хипервезе, облик му се мења у
миша, активираћемо хипервезу.

. Ако тада кликнемо левим кликом

Кретање напред и назад међу већ посећеним страницама:



навигационим стрелицама Назад (Back) и Напред (Forward)
у горњем
левом углу странице
комбинацијама тастера: Alt + тастер са стрелицом улево и Alt + тастер са
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стрелицом удесно
десним кликом на радну површину прегледача и одабиром команди Назад (Back)
и Напред (Forward)

Приказивање посећених адреса
Кликом на стрелицу
у адресној траци
отварамо попис посећених адреса (сл.12.).
Сл. 12. Приказ посећених адреса преко
Адресне траке (Address bar)

Или
Притисните дугме Омиљено (Favorite)
картицу Историја (History) (сл.13.).

и одаберите

Сл.13. Картица Историја
(History)

Означавање страница (Favorite, Bookmark)
Уколико неку страницу желимо „запамтити“, тако да је не морамо касније поново
тражити, додајемо је у омиљене:
 учитамо страницу коју желимо означити
 притиснемо дугме Омиљени (Favorite)
и одаберемо команду Додај у
омиљене (Add to Favorites) (сл.14.)
 потврђујемо предложено име или унесемо ново име омиљене странице
 опцијом Направи у (Create in) одређујемо
датотеку у коју ћемо додати адресу странице
 дугметом Нова фасцикла (New Folder) правимо
нову датотеку за чување омиљених страница
 дугметом Додај (Add) потврђујемо одабир

Сл.14. Картица Омиљени
(Favorites)
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Други начин: *Трака менија (Menu Bar) → команда Додај омиљене (Add a Favorite)
(сл.15.)
*По задатом, Трака менија (Menu bar) се не
приказује, потребно ју је укључити

Сл.15. Оквир за дијалог Додај омиљене
(Add a Favorite)

Означене странице прегледавамо:



притиском на дугме
→ картица Омиљени (Favorites)
путем менија Омиљени (Favorites), на *Траци менија (Menu Bar)

Организовање означених страница у фасцикле
У менију Омиљени (Favorites) бирамо команду Организуј омиљене (Organize Favorites).
Отвара нам се истоимени оквир за дијалог (сл.16.) у којем можемо реорганизовати
означене странице - преименовати или избрисати, преместити их у постојеће или нове
фасцикле. Опције оквира за дијалог:





Нова фасцикла (New Folder) – прави
нову датотеку
Премести (Move) – премешта страницу у
одабрану датотеку
Преименуј (Rename) – промена имена
датотеке или странице
Избриши (Delete) – брише датотеку или
страницу
Сл.16. Оквир за дијалог Организуј омиљене
(Organize Favorites)

Брисање означених страница:



Наредбом Избриши (Delete) у оквиру за дијалог Организуј омиљене (Organize
Favorites)
У менију Омиљени (Favorites) кликнемо десним кликом миша на страницу коју
желимо избрисати и у брзом менију одаберемо команду Избриши (Delete)

У оквиру за дијалог Организуј омиљене (Organize Favorites):



страницу превучемо у датотеку методом „ухвати, превуци, пусти“ (drag and drop)
након што смо страницу означили, притиснемо дугме Премести (Move), а затим
одаберемо одредишну датотеку
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ВЕБ ОБРАСЦИ

Многи веб сервиси траже да се испуни неки образац пре њиховог коришћења. Сврха тих
образаца је скупљање података о корисницима, како би услуга коју пружају била
персонализована. Имајте на уму да остављање личних података на сумњивим
страницама може имате нежељене последице, стога будите опрезни где остављате
личне податке.
Испод се налази пример веб обрасца за отварање налога на џимејлу (Gmail).

Отварање налога на џимејлу – попуњавање веб обрасца
Налог на џимејлу отварамо тако што отворимо популарни претраживач Гугл (Google),
који се налази на адреси http://www.google.rs/. На страници изаберемо хипервезу Gmail,
након чега се отвара страница за пријаву и регистрацију корисника. За прављење новог
налога (регистрацију корисника) потребно је притиснути дугме „Отворите рачун“ (сл.17.).

Сл.17. Прављење новог налога

Отвара нам се образац (сл.18.) чија поља попуњавамо подацима. За почетак у текстуалне
оквире уносимо своје име и презиме те име за пријаву (алиас) које ће бити део наше
имејл адресе. Након тога, употребом дугмета провери доступност! проверавамо
доступност имена за пријаву. Уколико је име заузето, уписујемо ново име за пријаву или
прихватамо неко од генерисаних имена за пријаву.

Сл.18. Унос личних података

Затим је потребно унети шифру минималне дужине осам знакова (сл.19.). При одабиру
шифре саветује се употреба интерпункцијских знакова и бројева, као и комбиновање
великих и малих слова (Више о избору сигурне шифре можете сазнати у приручнику
Основни_појмови_инфомацијске_технологије, у поглављу: Заштита приликом
употребе технологије ИЦТ). Систем затим процењује њену јачину – уколико је шифра
процењена као слаба врло је пожељно смислити нову. Шифру је потребно потврдити
поновним уписом.
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Квачицом ћемо означити два потврдна оквира уколико желимо остати пријављени и
прихватамо услугу веб историје.

Сл.19. Креирање шифре

Уколико смо заборавили шифру, систем ће од нас тражити да одговоримо на сигурносно
питање. Сигурносно питање (сл.20.) можемо одабрати из листе понуђених питања у
падајућем менију (потребно је кликнути на стрелицу) или га сами креирати (одабиром
опције „упишите сопствено питање“). Одговор на сигурносно питање уписујемо у
текстуални оквир испод оквира сигурносног питања.

Сл.20. Сигурносно питање

У следећи текстуални оквир (сл.21.) уписујемо алтернативну адресу електронске поште
(ако је имамо). Ова опција се користи за проверу аутентичности налога и опоравак
шифре (у случају да је заборавимо).
Сл.21. Повратна
адреса
електронске
поште

У падајућем менију бирамо локацију (сл.22.).

Сл.22. Одабир локације

У текстуални оквир Провера речи (сл.23.) уписујемо слова са искривљене слике. Овај
податак служи за потврду да особа покушава отворити кориснички рачун, а не робот).

Сл.23. Сигурносна провера

Након што смо прочитали услове пружања услуге, кликом на дугме „Прихватам. Направи
мој налог“ (сл.24.) завршавамо с отварањем корисничког налога и можемо се њиме
служити.
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Сл. 24. Услови пружања услуге

Са веб обрасцима се на интернету често сусрећемо, било да се ради о суделовању у
наградним играма или анкетама, отварању електронске поште корисничких налога (нпр.
Gmail, Yahoo! Mail), и сл. Приликом попуњавања обрасца треба: уписивати текст у
текстуалне оквире, бирати између више понуђених вредности, квачицом означавати
потврдне оквире, одабрати могућност која се нуди у падајућем менију, итд. Након
попуњавања обрасца, левим кликом на дугмaд: Шаљи, Send, Submit или слично,
активирамо пренос података. Имајте на уму да остављање личних података на
сумњивим страницама може резултирати нежељеним последицама.

КОРИШЋЕЊЕ ПРЕТРАЖИВАЧА

Постоји мноштво алата за претраживање, а неки од најпопуларнијих су Google, Yahoo!,
Bing, Ask, AOL Search, Baidu, Wolfram Alpha.
Приликом претраживања препоручује се следеће:





уместо општих категорија користити изразе који поближе одређују појам (нпр.
уместо појма мачка, прецизираћемо врсту - сијамска мачка),
користити синониме или алтернативне изразе,
тражени изрази би морали бити кратки, јасни и прецизни – са што мање речи
изразити што више
омеђивање израза наводницима „“ – резултат претраге су странице које садрже
тај низ речи, тј. ту синтагму

Опције напредног претраживања претраживача Гугл:






са свим речима – приказује резултате везане уз све речи које смо укуцали
с тачним изразом – приказује резултате с тачно тим изразом (нпр. „лековито
биље“)
с барем једном речју – приказује резултате с барем једном речју из претраге (нпр.
лековито биље ОР)
без речи – приказује резултате без неких израза (нпр. биљке – отровне изоставља
отровне биљке из претраге)
језик – овом опцијом бирамо језик странице коју тражимо
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регија – овде бирамо страницу из одређене земље
формат датотеке – нпр. одређујемо да нам се приказују само датотеке с
екстензијом .xlsx
датум – утврђујемо старост тражених података (нпр. претражујемо вести
објављене у протекла 24 сата)
појављивање – одређујемо да се тражени појмови налазе у наслову (нпр.
allintitle: сијамска мачка), телу документа, урл-у…
домен – реч или фразу тражимо на одређеном домену или веб страници (нпр.
сијамска мачка site:hr.wikipedia.org)
слично – проналази странице сличне страници коју тражимо (нпр.
related:wikipedia.com)
везе – као резултат приказује странице које су повезане са страницом коју смо
претраживали

Сл. 25. Претраживач Гугл – опције напредног претраживања веба

Претраживање речника и веб енциклопедија
На вебу можемо претраживати и веб енциклопедије и речнике. Слободна енциклопедија
Wikipedia и Britannica - The Online Encyclopedia примери су енциклопедија, а Rječnik.net erjecnik.net и Eudict.com примери речника.
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ИЗЛАЗНИ ПОДАЦИ СА ВЕБА
ЧУВАЊЕ ДАТОТЕКА

Чување веб странице на одређену локацију на диску:




Дугме
Алати (Tools) → Датотека (File) → Сачувај као (Save As)
* Трака менија (Menu Bar) → Датотека (File) → Сачувај као (Save As)
Комбинација тастера са тастатуре Ctrl + S

*По задатом, Трака менија (Menu Bar) не приказује се, потребно ју је укључити
Отвара се оквир за дијалог Сачувај веб страницу (Save Webpage) (сл.26.) помоћу којег
можемо сачувати страницу на неку локацију на хард диску. Страницу можемо сачувати
као:





комплетну веб страницу (Webpage, complete) – чувамо све датотеке повезане са
страницом
појединачну датотеку веб архиве (Web Archive, single file) – све податке чувамо у
једној датотеци
само хтмл код веб странице (Webpage, HTML only) – чувамо само страницу на
којој смо тренутно, без графичких приказа, звукова или других датотека
текстуална
датотека
(Text
File) – чувамо
само текст с веб
странице на којој
смо тренутно

Сл.26. Оквир за дијалог
Сачувај веб страницу
(Save Webpage)

Преузимања датотека са веб странице на одређену локацију на диску
С веб страница можемо преузимати и датотеке различитог садржаја. Оне су на страници
приказане у облику хипервеза (линкова), а можемо их преузети левим кликом миша на
хипервезу (тј. активирањем хипервезе) или десним кликом миша на хипервезу те
одабиром команде Сачувај циљ као… (Save Target As…).
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Копирање садржаја веб странице у документ
Слику, текст или УРЛ копирамо тако да их означимо, кликнемо десним кликом миша и у
брзом менију одаберемо команду Копирај (Copy), а затим командом Налепи (Paste)
залепимо у документ.

ШТАМПАЊЕ

Припремање веб странице за штампање: промена оријентације странице, величине
папира, маргина


дугме
Tools (Алати) → Штампање (Print) → Подешавање странице... (Page
Setup...)
 *Трака менија (Menu Bar) → Датотека (File) → Подешавање странице... (Page
Setup...)
* По задатом Трака менија (Menu Bar) не приказује се, потребно ју је укључити
Отвара се оквир за дијалог Подешавање странице (Page Setup) (сл.27.) у којем
подешавамо:






маргине (Margins) – лева (Left), десна (Right), горња (Top), доња (Bottom)
величину папира (Paper Size) – А3,
А4, писмо (Letter)
оријентацију
(Orientation)
–
портрет (Portrait) или пејзаж
(Landscape)
изглед Заглавља (Header) и
Подножја
(Footer)
странице

Сл.27. Оквир за дијалог Подешавање
странице (Page Setup)

Преглед пре штампања (Print Preview)
Команда Преглед пре штампања (Print Preview) користи се за прегледање странице пре
штампања. За приказ веб странице у погледу Преглед пре штампања (Print Preview)
користимо:


дугме Tools (Алати) → Штампање (Print) → Преглед пре штампе (Print
Preview)
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*Трака менија (Menu Bar) → Датотека (File) → Преглед пре штампања (Print
Preview)
* По задатом, Трака менија (Menu bar) не приказује се, потребно ју је укључити
За приступ подешавањима штампања користимо:




тастер
дугме Tools (Алати) → Штампање (Print) → Штампај (Print)
*Трака менија (Menu Bar) → Датотека (File) → Штампање (Print)
Комбинација тастера Ctrl + P

* По задатом, Трака менија (Menu Bar) не приказује се, потребно ју је укључити
Отвара се оквир за дијалог Штампање (Print) (сл.28.), у којем можемо одредити:




Опсег штампања (Page Range) – Све (All) – штампа све странице датотеке; Одабир
(Selection) – штампа се само означени део садржаја датотеке; Тренутна страница
(Current) – штампа се страница на којој се тренутно налазимо; Странице (Pages) –
штампа се задати распон страница (нпр. 5-7) или појединачна страница
Број примерака (Number of copies) - уносимо број примерака који ће се
штампати

Сл.28. Оквир за дијалог Штампање (Print)
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Дeо 2 Комуникација
ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА
ОСНОВНИ ТЕРМИНИ

Електронска пошта (email) представља услугу преноса текстуалних порука путем
интернета. Најстарији је сервис и један од најучесталијих облика комуникације на
интернету.
Адреса електронске поште састоји се од корисничког имена, знака @ (изговара се као
„ет“ или “при“) и назива рачунара на којем корисник прима пошту (нпр.
marko.maric@gmail.com).
СМС (SMS - Short Message Service) назив је за услугу слања текстуалних порука (до 160
знакова) путем стандарда ГСМ (GSM - Global System for Mobile Communications).
ВоИП (VoIP - Voice over Internet Protocol) назив је за технологију која омогућује
дигитализацију и пренос звучне комуникације (и мултимедијалних сесија) путем
интернета. У већини случајева омогућава бесплатно телефонирање с рачунара на
рачунар и јефтиније телефонирање с рачунара на мобилне телефоне и фиксну линију.
Сервис ИМ (IM - Instant Messaging) користимо за истовремено слање порука, односно
комуникацију у реалном времену. Осим текстуалне комуникације и видео позива,
омогућују и пренос датотека. Неки од популарних сервиса ИМ су: Windows Live
Messenger, Skype, Google Talk...
Појам „виртуалне заједнице“ подразумева групу људи, без обзира на њихов географски
положај, који комуницирају путем друштвених мрежа, форума, сервиса ИМ, блогова итд.
Друштвене мреже (Social Networking) су бесплатни онлајн сервиси, усмерени на
повезивање корисника с другим члановима мреже (на основу познанства, заједничких
интереса, активности и сл.). Корисницима се, притом, пружају различите могућности
изражавања и представљања. Неке од популарнијих друштвених мрежа су Facebook,
Twitter, Myspace, Linkedin, G+.
Форум је услуга која корисницима омогућује размену мишљења и искустава везаних за
неку тему. Могли би га упоредити с огласном таблом на коју људи остављају своје
поруке, а други их коментиришу.
Блог (weblog) представља облик записа на интернету у којем корисник пише о некој
теми. Могу бити лични (у форми дневника на интернету), тематски, у облику часописа...
ММО (Massive Multiplayer Online) представљају друштвене игре које на интернету игра
велики број играча. Један од поджанрова ММО-а је ММОРПГ (MMORPG - Massive
Multiplayer Online Role-Playing Game), а његов најпопуларнији представник је игра
Warcraft.
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СИГУРНОСТ

Појам спам подразумева нежељену, масовно дистрибуирану електронску пошту
(рекламе, обавештења о темама на које нисте претплаћени, лажне приватне поруке и
сл). Спам може садржати spyware, вирус, или сличан злоћудни програм.
Савети:



не остављајте приватну имејл адресу на непоузданим веб страницама
направите привремене имејл адресе које ћете користити за регистрацију на
непровереним веб страницама

Од спама се штитимо специјализованим програмима, тзв. анти-спам заштитом, а
уколико ипак примимо поруку непознатог пошиљаоца, нарочито са прикаченим
документом, најбоље је такве поруке обрисати без отварања.
Појам Phishing се односи на облик преваре у којој се особе лажно представљају,
користећи притом лажне имејл поруке и веб странице, с циљем стицања поверљивих
информација (број кредитне картице, лозинке...).
Рачунарски вирус је злонамеран програм, препознатљив по могућности
ауторепликације. Нужно је бити опрезан код отварања докумената прикачених
(attachment) у поруке послате с нама непознатих адреса, јер би то лако могли бити
рачунарски вируси. Извршни прикачени документи могу се појавити у облику мноштва
наставака (екстензија), а најучесталији су: bat, exe, pif, scr, cmd, vbs, js.
Дигитални потпис је електронска ознака која се датотеци или поруци додаје у сврху
потврде њене аутентичности и идентификације њеног аутора. Ваљани дигитални потпис
потврђује да датотека (или порука) није мењана откако је дигитално потписана.

О ЕЛЕКТРОНСКОЈ ПОШТИ

Предности електронске поште




брзина - једна од предности електронске поште је свакако брзина која
подразумева моменталну могућност одговора
исплативост - у односу на класичну пошту (нарочито међународни промет),
итекако је исплатива
бројне могућности – читање, чување, слање, прослеђивање, потврда пријема,
одлагање слања, итд.
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Правила пристојности (netiquette):









електронска пошта није сигурна – поверљиве податке не шаљемо уколико их
нисмо криптовали
уколико прослеђујемо поруку, не мењамо јој садржај (ако цитирамо делове –
наводимо аутора)
не шаљите ланце среће
не користите велика слова – у комуникацији на интернету, то се сматра викањем
емотиконе користите с мером
користите кратке и прецизне наслове
проверите правопис и граматику
ако шаљете копију поруке на другу имејл адресу, назначите то уношењем те
имејл адресе у поље ЦЦ (CC - Carbon Copy)

Ограничења величине прикаченог документа
Електронска пошта није намењена слању великих количина података (за то користимо
ФТП). Већина администратора сервера давалаца услуга приступа интернету поставља
ограничења на укупну величину поруке (садржај + прикачени документ). Гугл је тако
одредио максималну величину документа прикаченог у поруку са налога на џимејлу на
25 МБ (напомена: овај податак је подложан промени).
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КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ
СЛАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

Microsoft Outlook можемо отворити као и сваки други програм из пакета Microsoft Ofice:



употребом пречица (shortcut) Microsoft Outlook-а које се обично налазе на радној
површини (desktop) рачунара, или
преко менија Старт  Сви програми (All Programs)  Microsoft Office 
Microsoft Outlook.

Програм затварамо левим кликом миша на манипулацијски дугме Затвори (Close)
који се налази у горњем десном углу прозора или у менију Датотека (File) одабиром
команде Излаз (Exit).
Претпреглед поруке добиjамо левим кликом миша на поруку, а отварамо је двоструким
левим кликом миша. Затварамо је притиском на манипулацијски дугме Затвори (Close)
који се налази у горњем десном углу прозора или у менију Датотека (File),
командом Затвори (Close).

Креирање нове електронске поруке
Нову имејл поруку креирамо тако да кликенмо левим кликом миша на алат Нова порука
е-поште (New E-mail), који се налази на картици Почетак (Home). Отвара се нови прозор
(сл.29.) са следећим пољима:





поље Прима (To) стандардно је поље за унос адресе примаоца електронске
поште.
поље Копија (CC, Carbon Copy) поље је за имејл адресу примаоца копије поруке.
Адреса унесена у поље Цц биће видљива осталим примаоцима поруке.
поље Скривена копија (Bcc, Blind Carbon Copy) такође је поље за имејл адресу
прималаца копије поруке, с тим да адреса унесена у поље Бцц неће бити
видљива осталим примаоцима поруке.
поље Предмет (Subject) поље је за наслов поруке.
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Сл.29. Пример електронске поруке

Копирање текста из неког другог извора у поруку
Да би неки текст или објекат преместили или копирали у поруку, потребно га је прво
означити. Након што смо га означили, кликнемо десним кликом миша и у брзом менију
потражимо команду Исеци (Cut) (ако га желимо исећи) или Копирај (Copy) (ако га
желимо копирати). Затим се позиционирамо показивачем миша на место у поруци на
које желимо преместити или копирати текст. Десним кликом миша отвара нам се брзи
мени у којем бирамо команду Налепи (Paste).
Команде Исеци (Cut), Копирај (Copy) и Налепи (Paste) можемо покренути и
комбинацијама тастера:




Ctrl + X
Ctrl + C
Ctrl + V

- Cut
- Copy
- Paste

Прилог (Attachment) електронској поруци
У електронску поруку коју шаљемо можемо уметнути једну или више датотека
(текстуалних, сликовних) које се онда називају прилозима. Прилоге (Attachments)
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додајемо путем картица Порука (Message) или Уметни (Insert), кликом на алат
.
Отвара се дијалошки оквир Уметни датотеку (Insert File) у којем означимо датотеку коју
желимо уметнути и дугмеом Уметни (Insert) потврђујемо одабир. Прилог уклањамо тако
што га означимо и кликнемо на тастер Delete, или након означавања кликнемо десним
кликом миша и са брзог менија одаберемо команду Уклони (Remove).

Скица (Draft) електронске поруке
Скица поруке се, по задатом, аутоматски чува у датотеци Скице (Drafts) свака 3 минута.
Уколико сами желимо сачувати скицу електронске поруке:


у прозору Порука (Message) користимо команду Сачувај (Save), која се налази на
картици Датотека (File)



у прозору Порука (Message) притиснемо дугме Сачувај (Save)
на Алатној траци за брзи приступ (Quick Access Toolbar)

који се налази

Правопис и граматика
Правопис и граматику проверавамо одабиром алата Правопис и граматика (Spelling &
Grammar)
(Proofing).

који је смештен на картици Редиговање (Review) у групи Лектура

Слање поруке

Поруку шаљемо притиском на дугме Пошаљи (Send)
унос адресе.

који се налази лево од поља за

Слање поруке с високим или ниским приоритетом
Уколико шаљемо поруку с високим приоритетом, истакнућемо то употребом алата
Висока важност (High Importance), док за поруку ниског приоритета користимо алат
Ниска важност (Low Importance). Наведени алати се налазе унутар прозора поруке на
картици Порука (Message) у групи Ознаке (Tags).
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ПРИМАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

Одговори, Одговори свима

Пошиљаоцу примљене поруке одговарамо употребом алата Одговори (Reply)
се налази на картици Почетак (Home), у групи Одговори (Respond).

који

Притиском на дугме Одговори свима (Reply To All)
на картици Почетак (Home), у
групи Одговори (Respond) одговарамо пошиљаоцу и свим примаоцима поруке.
Порука коју шаљемо као одговор на примљену поруку испред наслова примљене поруке
има префикс „Re:“, па ако је примљена порука имала прилог (attachment), одговор који
шаљемо не садржи га.
Прослеђивање електронске поруке
Примљену поруку можемо проследити на неку другу имејл адресу употребом алата
Проследи (Forward)
који се налази на картици Почетак (Home) у групи Одговори
(Respond). Прослеђена порука испред наслова примљене поруке има префикс „Fw:“, па
се прослеђује сав садржај примљене поруке, укључујући и прилоге (attachments) који се
могу уклонити или додати нови.
Отварање прилога
Прилоге које смо добили заједно с поруком можемо сачувати у рачунару. Можемо
кликнути левим кликом миша на прилог да бисмо прегледали датотеку у прилогу.
Десним кликом миша на прилог и одабиром команде Сачувај као… (Save As…) отвара се
оквир за дијалог помоћу којег одредимо име и локацију на диску где желимо сачувати
прилог.
Штампање поруке
Одабиром команде Штампај (Print) на картици Датотека (File) поруку пре штампања
можемо прегледати (Print Preview) и направити евентуалне измене пре штампања, или
директно одштампати (Print) поруку.
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ПОВЕЋАЊЕ ПРОДУКТИВНОСТИ

Одговарање са укључивањем и без укључивања изворне поруке.
Поруке које шаљемо као одговоре на примљене поруке могу а и не морају садржати
текст примљене поруке. На картици Датотека (File) одаберите команду Могућности
(Options). У отвореном оквиру за дијалог Могућности програма (Outlook Options),
кликните на картицу Пошта (Mail) и из падајућег менија одаберите (сл.30.):



Занемари изворни текст поруке (Do not include original message) – приликом
одговора на поруку не укључујемо изворни текст
Укључи текст изворне поруке (Include original message text) – приликом одговора
на поруку укључујемо приказ изворног текста

Сл.30. Подешавања одговарања на поруку
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Постављање и брисање заставице са електронске поруке
Уколико планирамо касније радити на електронској поруци можемо је обележити
заставицoм која служи као визуелни подсетник. Пре постављања заставице поруку је
потребно означити. На картици Почетак (Home), у групи Ознаке
(Tags) кликнемо на Даље праћење (Follow Up)
и у падајућем
менију (сл.31.) одаберемо одговарајућу заставицу. Заставице
уклањамо командом Уклони заставицу (Clear Flag) након означавања
одређене поруке, или двоструким левим кликом миша на дотичну
заставицу.

Сл.31. Мени - постављање заставица

Означавање прочитаних и непрочитаних порука
Након што смо означили већ отворену (прочитану) поруку, кликнемо десним кликом
миша и у менију одаберемо команду Означи као непрочитано (Mark As Unread).
Дотична порука је означена као непрочитана, тј. подебљана је као непрочитане поруке.
У другом случају (ако се ради о непрочитаној поруци), бирамо команду Означи као
прочитано (Mark As Read).

Алатне траке - обнављање, минимизирање
Траку (Ribbon) подешавамо у менију Датотека (File). Кликнемо на Могућности (Options)
и одаберемо картицу Прилагоди траку (Customize Ribbon) (сл.32.). Ако неку од задатих
картица не желимо приказивати, једноставно уклонимо квачицу поред ње. Понуђена
нам је и могућност прављења властите картице (New Tab) коју је могуће подесити тако
да у потпуности одговара нашим потребама. На левој страни оквира за дијалог
одаберемо жељени алат и додамо га картици кликом на дугме Додај (Add). Ако алат
желимо уклонити с картице, означимо га и кликнемо на дугме Уклони (Remove).
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Сл. 32. Оквир за дијалог Могућности програма Аутлук (Outlook Options) –
картица Прилагоди врпцу (Customize Ribbon)

Десним кликом на Траку (Ribbon) отварамо брзи мени (сл.33.) са следећим опцијама:
 Прилагоди Алатну траку за брзи приступ (Customize Quick Access Toolbar) –
прилагођавамо изглед Алатне траке брзог менија
 Прикажи Алатну траку за брзи приступ испод Траке (Show Quick Access Toolbar
Below the Ribbon) - Quick Access Toolbar премештамо испод Траке
 Прилагоди врпцу (Customize the Ribbon) – прилагођавамо Траку
 Минимизирај врпцу (Minimize the Ribbon) – минимизирамо Траку

Сл.33. Прилагођавање алатних трака

Функцију помоћи позивамо:



притиском функцијског тастера F1;
кликом на икону Помоћ програма Мајкрософт Аутлук (Microsoft Outlook Help)



која се налази испод манипулацијских дугмaди;
одабиром команде Помоћ (Help) која се налази на картици Датотека (File).
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

Електронске поруке можемо претраживати по разним критеријима: пошиљаоцу,
предмету (наслову), датуму приспећа, прилогу, итд. Поруке претражујемо тако што се
позиционирамо у неку од датотека у навигационом окну и у оквир Претражи (Search)
(сл.34.) упишемо жељени појам.

Сл. 34. Оквир Претражи примљене поруке (Search Inbox)

Кликом на оквир Претражи (Search) (или употребом пречица на тастатури Ctrl + E),
активирамо нови одељак - Алати за претраживање (Search Tools) (сл.35.) на врпци. На
његовој картици Претраживање (Search) у групи Угађање (Refine) одређујемо
критеријум претраге:




Шаље (From)
Предмет (Subject)
Има прилоге (Has Attachments), итд.

Сл. 35. Одељак
Алати за
претраживање
(Search Tools)

Употребом пречица на тастатури Ctrl + Shift + F отварамо оквир за дијалог Напредно
претраживање (Advanced Find) у којем можемо користити додатне опције
претраживања.

Сортирање електронских порука
Поруке можемо сортирати према датуму (Date), величини (Size), прилогу (Attachments),
пољима Шаље (From), Прима (To), итд. Сортирање порука обављамо путем картице
Приказ (View) тако што у групи Распоред (Arrangement) (сл.36.) одаберемо параметар
према којем желимо сортирати пошту.

Сл.36. Картица Приказ (View) - сортирање порука
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Фасцикле за електронске поруке
С циљем боље организације примљених и послатих порука можемо направити нове
фасцикле и у њих преместити поруке везане за, нпр., одређени пројект.
Сл.37. Картица
Фасцикла (Folder) прављење нове
фасцикле

Одаберите датотеку Пошта (Mail) у доњем делу
навигационог окна (на левој страни екрана). На
картици Фасцикла (Folder) (сл.37.) у групи Ново (New)
кликните на икону Нова фасцикла (New Folder). Отвара
се оквир за дијалог Направи нову фасциклу (Create
New Folder) (сл.38.) у којем уносимо име (name)
фасцикле, одређујемо врсту садржаја фасцикле (folder
contains) и бирамо где ће фасцикла бити смештена
(select where to place folder), тј. унутар које фасцикле.

Сл.38. Оквир за дијалог Направи нову фасциклу
(Create New Folder)

За брисање фасцикле довољно је позиционирати се показивачем на фасциклу, кликнути
десним кликом миша и из брзог менија одабрати команду Избриши фасциклу (Delete
Folder). Пре брисања фасцикле треба још једном потврдити команду и ставке из те
фасцикле премештају се у датотеку Обрисане ставке (Deleted Items).
Да бисмо неку поруку преместили у другу датотеку прво је морамо означити. Након што
смо је означили кликнемо десним кликом миша изнад ње и у брзом менију бирамо
команду Премести у фасциклу (Move To Folder). У отвореном оквиру за дијалог
Премести ставке (Move Items) (сл.39.)
означимо фасциклу у коју премештамо
поруку из постојеће фасцикле. Такође
имамо могућност прављења нове фасцикле
употребом дугмета Ново (New) чиме се
отвара оквир за дијалог Направи нову
фасциклу (Create New Folder) (Сл. 38.). На
крају, премештање поруке завршавамо
кликом на дугме У реду (OK).
Сл.39. Оквир за дијалог Премести
ставке (Move Items)
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Други начин премештања поруке у другу фасциклу је методом „ухвати, превуци, пусти“
(drag and drop):
1. притиснемо и задржимо леви тастер миша на одређеној поруци
2. одвучемо показивач миша до фасцикле у коју желимо преместити поруку
3. отпустимо леви тастер миша и порука је премештена на нову локацију
Брисање електронске поруке
Након што означимо одређену поруку можемо је избрисати на један од следећих
начина:




дугме Избриши (Delete) на алатној траци
тастер Delete на тастатури
кликнемо десним кликом миша на означеној поруци (позивање брзог менија) и
одаберемо команду Избриши (Delete)

Избрисане поруке се премештају у датотеку Избрисане поруке (Deleted Items).

Враћање Избрисаних електронских порука
За враћање избрисане поруке у фасциклу у којој се налазила пре брисања означимо
поруку у датотеци Избрисане поруке (Deleted Items) и након десног клика мишем на њу
бирамо команду Премести (Move). Отвара се оквир за дијалог Премести ставке (Move
Items) (Сл. 39.) у којем означимо другу, постојећу фасциклу (укључујући Inbox, Sent,
Drafts) или правимо нову фасциклу и потврдимо премештање дугметом OK.
Обрисане поруке такође се могу преместити у другу фасциклу методом „ухвати,
превуци, пусти“ (drag and drop) која је горе описана.

Пражњење фасцикле са избрисаним електронским порукама
Фасциклу с избрисаним ставкама празнимо тако што на фасциклу Избрисане ставке
(Deleted Items) кликнемо десним кликом миша и из брзог менија одаберемо команду
Испразни фасциклу (Empty Folder).

АДРЕСАР

За прегледање сачуваних контаката одаберите фасциклу Контакти (Contacts) у доњем
делу навигационог окна (на левој страни екрана). За унос новог контакта на картици
Почетак (Home) (сл.40.) у групи Ново (New) кликните на Нови контакт (New Contact).
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Сл.40. Прављење новог контакта (New Contact)

Отвара се образац (сл. 41.) са текстуалним пољима у која уносимо податке о контакту:





Име и презиме (Full Name)
Фирма (Company)
Назив радног места (Job Title)
Адреса електронске поште (E-mail), итд.

Након уноса података, за чување промена и затварање обрасца користимо алат Сачувај
и затвори (Save & Close).

Сл.41. Подаци о контакту

Други начин чувања контакта је директно из електронске поруке: кликнемо десним
кликом миша на електронску адресу пошиљаоца или примаоца било које поруке и из
брзог менија бирамо команду Додај у контакте програма Аутлук (Add to Outlook
Contacts). Поновно се отвара образац за контакт (Сл. 41.) са већ унетим именом и
адресом електронске поште. Те податке можемо мењати, као и додати нове, затим
потврђујемо унос и затварамо образац за контакт алатом Сачувај и затвори (Save &
Close).
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Дистрибуцијске листе
Дистрибуцијске листе користимо ако желимо слати поруке већем броју прималаца, а не
желимо уносити адресу електронске поште сваког примаоца посебно. У том случају,
приликом слања поруке у поље Прима (To) уписујемо име листе и порука ће бити
послата свим члановима листе.
За прављење дистрибуцијске листе одаберите датотеку Контакти (Contacts) у доњем
делу навигационог окна (на левој страни екрана). На картици Почетак (Home) у групи
Ново (New) кликните на Нова група контаката (New Contact Group) (сл.42.).
Сл.42. Прављење нове
групе контаката (New
Contact Group)

У отвореном прозору Група контаката (Contact Group) (сл.43.) под пољем Назив (Name),
уписујемо име нове групе контаката (дистрибуцијске листе). Притиском на дугме Додај
чланове (Add Members) можемо додати чланове дистрибуцијској листи, и то на 3
начина:
 Из датотеке Контакти програма Аутлук (From Outlook Contacts)
 Из адресара (From Address Book)
 Нови контакт електронске поште (New E-mail Contact)

Сл. 43. Прављење Нове групе контаката (New Contact Group)
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Додавање чланова дистрибуцијској листи из контаката програма Аутлук (Outlook) или
адресара
У падајућем менију
Адресар (Address Book)
одаберите одговарајући
адресар,
означите
контакте које желите
придружити листи и
притисните
дугме
Чланови
(Members)
(сл.44.).

Сл.44. Додавање чланова
из контаката програма
Аутлук или адресара

Додавање чланова дистрибуцијској листи прављењем новог контакта електронске
поште
Осим додавања претходно сачуваних контаката, дистрибуцијској листи можемо додати
члана чије информације нису претходно сачуване. Након одабира алата Додај чланове
(Add Members) бирамо опцију Нови контакт електронске поште (New E-mail Contact)
(Сл. 43.).
Отвара се оквир за дијалог Додавање новог члана (Add New Member) (сл.45.) у који
уносимо податке (име, адреса електронске поште) и потврђујемо унос употребом
дугмета OK. Осим као члана дистрибуцијске листе, направљени контакт можемо додати
и у датотеку Контакти означавањем
потврдног оквира Додај у контакте (Add
to Contacts).

Сл.45. Придруживање новог контакта
електронске поште
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ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

Веб страницу www.ITdesk.info покренула је удруга „Отворено друштво за
размену идеја - ОДРАЗИ“ у склопу активног промовисања људског права на
слободан приступ информацијама и људског права на едукацију.
Слободно копирајте и дистрибуирајте овај документ, уз услов да не мењате
ништа у њему!
Над свим програмима и услугама наведеним на веб страници ITdesk Home на веб адреси
ITdesk.info искључиво право поседују њихови аутори. Microsoft Windows и Office су
регистровани заштитни знакови компаније Microsoft Corporation. Остали заштитни знаци
коришћени на веб страницама ITdesk Home власништво су искључиво њихових власника.
Уколико имате питања везана за употребу или редистрибуцију било којег програма молимо да
контактирате са ауторима дотичног програма. Сва додатна питања пошаљите на
info@ITdesk.info.
___________________________________
Ове веб странице садрже линкове ка другим веб страницама или изворима. ITdesk.info team
НИЈЕ одговоран за текстуални и/или рекламни садржај, односно за производе који се на тим веб
страницама/изворима нуде, као што НИЈЕ одговоран ни за садржај који је путем њих доступан,
могућност употребе или тачност садржаја. Линкове користите на властиту одговорност. Такође,
ITdesk.info team не гарантује:





да је садржај на овим веб страницама без грешака или погодан за сваку сврху,
да ће ове веб странице или веб услуге функционисати без погрешака или прекида,
да ће одговарати вашим потребама,
да примена садржаја неће нарушавати патенте, ауторска права, заштитни знак или остала
права неке треће стране.

Уколико се не слажете с овим општим условима коришћења или ако нисте задовољни веб
страницама које пружамо, прекините с коришћењем истих. ITdesk.info team није одговоран вама,
нити трећим особама, за било коју насталу штету, била она директна, индиректна, случајна или
последична, повезана с вашом употребом или произлазећа из погрешне употребе ових веб
страница или веб услуга. Иако ваше потраживање може бити базирано на гаранцији, уговору,
прекршају или неком другом правном упоришту, независно од наше обавештености о
могућности настанка такве штете, ослобађамо се сваке одговорности. Прихватање ограничења
наше одговорности нужан је предуслов коришћења ових веб страница и веб услуга.
Сви софтвери наведени у овом или другим документима објављеним на страници ITdesk.info
наведени су само за едукативне сврхе или као пример те ми, на било који начин, не преферирамо
наведени софтвер у односу на неки други софтвер. Било која изјава да неки наведени софтвер
преферирамо више у односу на други, који се спомиње или не спомиње у материјалима, сматраће
се као лажни исказ. Нашу једнаку и безрезервну подршку имају само софтвери отвореног кода
(open source) који омогућују корисницима да без препрека постану дигитално писмени, користе
рачунар и суделују у модерном информатичком друштву.
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