ÝσïσχØφúñφëðĆ

οιáμÜγ

Üμριομιρζ
ÜÙÜθÜρζÝμιγνλÞμÜγζàÜβι
τôìòτψñφψχõψñð

1000

õφϐóφëσ

ïσψσëχτóτôð
ωóχτîτôðîðëφö

Õìèìò̫îð̫ṉ̃æîìí̫ôì̸̫
ISBN-978-86-82094-01-2

Ùðôσóðùôσφêòσψöíðìðöσòôðϊ
öτϊôφòφìðϐσíφêðòσϐτψ
Ɗοτùôðñφóðôöτχôτöσðíðìðöσòôτ
ñφóωôðñσøðϐτƈíφêσχõωöφñσï
ïσòσñúτψôσòσîτąτωψöχωùôφϐ
öτχóðôφòφìðϐðôσψχõψñφóϐτïðñω
ζωöφχÝσïσχØφúñφëðĆϐτôσψτêτ
õχτωïτφφêðóσôõφψσφíσω
ψöχσôσψσîóτõφϐóφëτψñφϐðóσ
ψτψöσòôφψωψχτöσφñχφïíτøτôðϐτ
ðψñωψöëσωφêòσψöðóτíðϐσ
óσχñτöðôìσφíôφψσψϐσëôφúĆωð
õφψτêôφðôöτχôτöσñφϐððϊϐτψëτ
õφëτïσφωôσúτóëχτóτôω

νëσñąðìσĆτêðöðφííχσìφøτôτ
õφóφĆðñσñφψöχωùąσøðóσïσ
íðìðöσòôτñφóωôðñσøðϐτöσñφ
ðòðôìëðψöðóσñωòöωχφòφïðóσ
σòððφêðùôðóñφχðψôðøðóσ?A
πöχωñöωχσχτùôðùñτϐτíðôðøτϐτ
íφêχφíðóτôïðφôðχσôσðψσíχîð
ϐσψôσφêϐσúąτąσωχσïòðùðöðó
φêòσψöðóσ öτϊôφòφìðϐσ
õχσëφõφψòφëσąτíχωúöëτôð
ðñφóωôðñσöðëôðσψõτñöð ψσ
ôσëφĂτąτóñĄωùôðϊχτùðω
φêϐσúąτąωðωφχðìðôσòωôσ
τôìòτψñφóϐτïðñω


ξχφ÷íχØφîðíσχοσíτôñφëðĆ
ßσñωòöτöφχìσôðïσøðφôðϊôσωñσ


ÙχÙτϐσôζϐíσùðĆ
ßðòφòφúñð÷σñωòöτöθíσąψñ

ÝσïσχØφúñφëðĆëòσíσφëφó
óσöτχðϐφóíφôðëφσíσąφóτ
ìφψõφíσχðσõχðöφóϐτð
ñφóõòτöσôσωöφχñφϐðψτêðôτ
íφõωúöσöσϐòωñψωïíσêωíτöτñ
σíóðôðψöχσöðëôðõφõðψðëσù
ôτχσïωóĄðëðϊöτχóðôσëτĆôσψ
ñχφïùωíτψôðψëτöðô÷φχóσöðùñτ
ðñφóωôðñσøðϐψñτχτëφòωøðϐτ
õχφëφíðψσðíτϐφóíσχτùôðøðƁïσ
ψòσíφñωψøτƁõχτíψöσëĄσϐωôτúöφ
úöφψτùðöσσôτôτúöφñχφïúöσ
ψτõχφòσïðψσóφñσíöðïσöχτêσ
χτùñφϐωôτχσïωóτú

ηφϐðψòσëÚσôτöðĆ
ßσñωòöτöïσóτíðϐτðñφóωôðñσøðϐτ

ξφψτöðöτ
ëτêψσϐöοτùôðñσ
recnikinterneta.rs
ðêτψõòσöôφõχτωïóðöτ

íðìðöσòôωõωêòðñσøðϐω

Лазар Бошковић

РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА
И ДИГИТАЛНЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ
енглеско-српски

1000 појмова за савремени умрежени живот

mCloud, Београд, 2021.
mcloud.rs

Речник постоји у следећим посебним форматима:
•
ISBN-978-86-82094-00-5 (књига)
•
ISBN-978-86-82094-01-2 (дигитална публикација)
•
ISBN-978-86-82094-02-9 (веб-сајт)
Сви формати су БЕСПЛАТНО доступни читаоцима,
захваљујући хостинг компанији mCloud из Београда.

Copyright © Лазар Бошковић, 2021.
Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење ауторских права и
одредаба Закона о ауторском и сродним правима и Кривичног законика.
Сва имена и називи поменути у овом издању власништво су поменутих субјеката и коришћени су у најбољој намери.

Предговор
Назив „Речник интернета и дигиталне комуникације“ намерно садржи дозу двосмислености у последње две речи. Захваљујући природи
српског језика, тиме је истакнуто да ово издање, поред појмова везаних
за интернет (в. Internet), обухвата и:
•
технички аспект – појмове који се односе на дигиталне комуникације (в. Digital communications), као преносне путеве
интернета;
•
људски аспект – појмове везане за оно од чега се састоји наша
међусобна свакодневна дигитална комуникација (в. Digital
communication), која се највећим делом одвија преко интернета.
Теме заступљене у Речнику обухватају основе свих битних области савременог интернета, а то су:
•
Технологија (уређаји, програми, мреже, стандарди, услуге,
безбедност...);
•
Садржај (текст, слика, аудио, видео...);
•
Право (домени, интелектуална својина, сајбер криминал...);
•
Економија (е-пословање, онлајн-плаћања, дигитална трансформација...);
•
Друштво (идентитет, приватност, писмо, образовање...);
•
Комуникација (пословна комуникација, дигитални маркетинг, онлајн-заједнице...).
Речник је намењен разноликим циљним јавностима:
а) Корисницима интернета у Србији, у најширем смислу
(грађани, привредници, предузетници, студенти, ученици...)
којима је потребан обједињен увид у битне појмове из оба угла
– техничког и комуникационог;
б) Стручњацима из различитих области (наставно особље,
новинари, правници, државни службеници...) којима интернет
и дигиталне комуникације нису примарна област знања и вештина, али су им потребни у свакодневном раду;
в) Познаваоцима комуникационих делатности (маркетинг,
односи с јавношћу, дизајн...) којима је потребан и додатни
увид у техничке аспекте дигиталних комуникација, као преносних путева;
г) Познаваоцима интернет технологија (ИТ стручњаци, програмери, инжењери...) којима је потребан и додатни увид у нетехничке аспекте дигиталне комуникације, као процеса размене, дељења и разумевања свих врста информација између људи.
3

Разлози који су ме навели да напишем Речник су:
•
непостојање сличних издања, барем не новијег датума и не
са увидом у све области битне за интернет;
•
ретка су и издања са садржајима на ове теме на ћирилици, јер
се латиницом лакше скривају бројни проблеми транскрипције;
•
у српској пословној и друштвеној пракси постоји потреба за
приручником и појмовником ове врсте;
•
у образовној пракси недостаје овакво помоћно наставно
средство.
Такође, ово је и покушај увођења добре праксе у превођењу стручних
појмова, уз максимално избегавање „србиша“ (србизованих енглеских
речи) и буквалног и неупућеног превођења без залажења у суштину. Из
Речника су изостављени сувишни и непотребни појмови, а избегнута је
и сва застарела терминологија.
Вероватно је највећа вредност Речника то што су појмови међусобно
повезани одговарајућим ознакама, чиме се указује на сродне појмове
и добија систематизован преглед у оквиру појединих тема.
Један од већих проблема у писању били су бројни синоними, и у енглеском и у српском језику. Постоји читав низ појмова који се у јавности
користе као да имају истоветно значење, иако то често није тачно, као
што су придеви, префикси, префиксоиди и форманти: internet, online,
net, web, cyber-, e-, digital, virtual... Интернет и његова терминологија су
се деценијама, и у свету и у Србији, развијали у круговима ентузијаста,
претежно техничке струке, којима језичка питања нису била високо на
листи приоритета. Код нас постоје и бројни друштвени (а и политички)
узроци зашто је српски језички простор још увек недовољно уређен у
области терминологије савремене технологије.
Покушао сам да та бројна ограничења превазиђем, што вероватно није
у потпуности успело. Чак и признати домаћи језички стручњаци, у својим издањима и радовима, често нису сагласни у томе како на српском треба да се пишу бројни нови појмови из дигиталног доба.
Нисам ни стручнији ни паметнији од њих, трудио сам се да поштујем
све њихове препоруке, али понекад сам морао и да се одлучим између
њихових опречних решења.
Зато сам отворен и захвалан за све аргументоване критике и сугестије
за унапређивање Речника. Пишите на recnik@agitprop.rs. Да не
заборавим – на веб-сајту Речника recnikinterneta.rs можете
бесплатно да преузмете и дигиталну публикацију.
Пријатно читање!
У Београду, августа 2021.			
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Легенда
Структура одредница у Речнику за жељени појам:
Engleski naziv (Српски превод и/или транскрипција* на
српски језик)
Други назив(и): листа других назива за жељени појам, ако постоје**
Текст дефиниције жељеног појма
1), 2), 3)... Различита значења жељеног појма, ако их има
ЗАНИМЉИВОСТ / КОРИСТАН САВЕТ / ИСТОРИЈА: ако их има
(в. Видети) (п. Повезано) (с. Супротно) (у. Упоредити) ***
* ако је жељени појам непреводив и/или постоји уобичајен српски начин изговарања енглеског оригинала (најчешће амерички изговор)
** други називи су они који су мање уобичајени од основног назива и ређе се
користе или су превазиђени
*** погледајте објашњење ових скраћеница у наставку

Објашњење скраћеница коришћених у Речнику:

в. – Видети дефиницију за означени појам
п. – Повезано с дефиницијом другог појма
с. – Супротан појам од жељеног појма
у. – Упоредити с дефиницијом сродног појма
Верзална скраћеница (од почетних слова) неког појма налази се на почетку реда и одвојена је цртом (–) од пуног назива. У српском преводу
су наведене само скраћенице које могу да се пресловљавањем испишу
одговарајућим ћириличким словима, а да њихов испис великим словима има смисла, тј. да се може користити у том облику и да не ствара забуну. Ако то није случај, користи се вербализована скраћеница,
написана онако како се уобичајено изговара на српском, а у тексту се
користи енглески оригинал. Примери:
AR – Augmented reality (Проширена стварност)
ADSL – Asymmetric digital subscriber line (АДСЛ – Асиметрична дигитална претплатничка линија)
CMYK (Цмик)
Уобичајени скраћени облици неког појма одвојени су зарезом, на пример:
A record, Address record (А-запис, Запис адресе)
Алтернативни преводи неког појма на српски одвојени су зарезом, на
пример:
Backbone (Кичма, Окосница)
РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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Различита значења неког појма у српском језику раздвојена су косом
цртом (/), на пример:
Backup (Резервна копија / Замена / Подршка)
Веб-адресе, ИП адресе, називи датотека и други технички и слични
примери означени су посебним фонтом. Примери:
recnikinterneta.rs
127.0.0.1
dokument.doc
Редослед појмова у Речнику је по правилима енглеског језика, тако да
најпре иду посебни знакови и бројеви, а затим слова, с тим да размак
између речи има предност у односу на редослед слова (тј. свака реч је
посебна јединица за редослед), а цртица (-) се игнорише. У складу са
описаним правилима, редослед појмова изгледа овако:
•
/abcd
•
2abcd
•
a – bcd
•
a bcd
•
a/bcd
•
abcd
•
a-bcd
Појмови који су посебно истакнути сивом подлогом
На овај начин је исказана посебна ауторска захвалност издавачу књиге,
хостинг компанији mCloud из Београда, која је препознала значај овакве публикације за своје кориснике. Појмови који су на сивој подлози
везани су за услуге које компанија пружа.
Такође, mCloud је несебично одлучио и да комплетан садржај књиге бесплатно учини доступним српској интернет заједници, у облику дигиталне публикације и на веб-сајту Речника на адреси
recnikinterneta.rs.
Ова три облика издања уједно су и сјајан пример маркетинга садржајем
(в. Content marketing), као и односа с јавношћу (в. PR) кроз корпоративно издаваштво.
Веб-сајт Речника је доступан и на називима домена:
•
rečnikinterneta.rs
•
internetrecnik.rs
•
internetrečnik.rs
•
речникинтернета.срб
•
интернетречник.срб
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Посебни знакови
и бројеви
@ – At sign (Знак „ет“)
Други називи: At symbol (Симбол „ет“), Commercial at (Трговачко „ет“),
Address sign (Адресни знак), Мајмунско А, Манки, Лудо А
Знак „@“ је део основног скупа Аски (в. ASCII) знакова, постоји вековима за различите трговачке и друге потребе, а данас има различите
начине употребе у дигиталном свету:
1) Као део адресе е-поште (в. E-mail address) употребљава се од 1971,
када га је Реј Томлинсон (Ray Tomlinson) искористио за адресирање
порука у рачунарској комуникацији. То се сматра почетком постојања
е-поште, а форма „user@host“ (в. User, в. Host) постала је стандард за
адресе е-поште.
КОРИСТАН САВЕТ: Знак „@“ се понекад теже проналази на
тастатурама (обично је на Shift+2), нарочито на онима које
имају обележена слова локалног језика, тако да све зависи
од тренутно изабраног језика и писма. За распоред тастатуре Serbian (Latin) знак „@“ се добија на AltGr+V, а за
Serbian (Cyrillic) још увек не постоји системско решење, јер се својевремено није ни претпостављало да ће постојати и адресе е-поште на ћириличком писму (в. IDN).
2) У интернет комуникацији (в. Internet communication), знак „@“ се
користи на друштвеним медијима (в. Social media) и форумима (в.
Forum), за означавање онога коме се обраћамо или коме одговарамо.
Користи се у форми „@username“, састављеној од знака @ и корисничког имена (в. Username) на тој онлјан-платформи. Тај поступак се назива помињање (в. Mention).
3) У програмским језицима, знак „@“ се користи на разноврсне начине.
© – Copyright sign (Знак ауторских права) – п. Copyright
\ – Backslash (Обрнута коса црта)
Обрнута коса црта је посебан знак који користе оперативни системи
MS-DOS, Windows и OS/2 за раздвајање нивоа у хијерархији система
рачунарских датотека (в. File). Садржана је у путањи до другог умреженог рачунара, директоријума или одређене датотеке (в. File), на пример
C:\Windows\addins.
. – Dot (Тачка)
У рачунарству, тачка је посебан знак који се користи за раздвајање у
називима датотека (в. File), веб-адресама (в. Web address), ИП адресама (в. IP address) и адресама е-поште (в. E-mail address). За разлику од
РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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#

примене у писању текстова (као правописног знака интерпункције, кад
се увек ставља размак иза ње), тачка се у рачунарској употреби увек
пише без размака у односу на остале словне знакове и бројеве. У супротном би те ознаке (нпр. dokument.doc, recnikinterneta.rs
или 127.0.0.1) постале неупотребљиве.

#

# – Hash sign (Знак „хаш“, „Тараба“)
Други називи: Number sign (Ознака броја), Pound sign (Знак за фунту –
јединицу тежине)
У рачунарству, знак „#“, који се на енглеском зове „hash“ (хаш, скраћено од „hash mark“), користи се као:
1) Почетни део хаштага (в. Hashtag), како се често погрешно назива.
2) Ознака за коментаре и команде у програмским језицима.
3) Ознака за бројеве, на пример „#1“ уместо „број 1“.
ЗАНИМЉИВОСТ: Знак „#“ потиче од древне римске јединице
мере за тежину „libra pondo“, са скраћеницом „lb“, а комбинација слова „l“ и „b“, са цртом изнад која их повезује при писању, визуелно изгледа управо као знак „#“.
/ – Slash (Коса црта)
У рачунарству, коса црта се користи на следеће начине:
1) Као део УРЛ-а (в. URL) у веб-адресама (на пример https://
en.wikipedia.org/wiki/Slash)
2) За раздвајање нивоа у хијерархији система рачунарских датотека,
тако што је део путање до одређене датотеке (в. File) у појединим оперативним системима (Unix, Linux, macOS...).
“ – Quotation mark (Знак навода, Наводници)
Знак навода иде увек у пару, као наводници испред и иза означеног
дела текста, а употребљава се за следеће:
1) У правописном смислу, наводници су интерпункцијски знак чији
исправан облик у српском језику има горњу и доњу позицију наводника, као што је у овом примеру: „реч“. Овај облик наводника се аутоматски добија када се у програму за обраду текста (нпр. Word) подеси
следећа опција: Replace as you type > “Straight quotes”
with „Smart quotes“.
2) У интернет комуникацији (в. Internet communication) наводници се у
пољима за претрагу на веб-претраживачима (в. Search engine) користе
за означавање повезаног низа кључних речи (в. Keyword), ради филтрирања претраге. Жељени низ кључних речи напише се између наводника
(нпр. “неколико кључних речи”), чиме се веб-претраживачу каже да их
третира као повезане и у дословном значењу, а не као појединачне речи
написане одвојено било где у тексту неке веб-локације (в. Web location).
3) У веб-програмирању, наводници се појављују и као елементи програмског кôда, због чега у ХТМЛ кôду (в. HTML) њихово појављивање у
тексту на некој веб-страни (в. Web page) често мора да буде замењено
шифрованим обликом, па се уместо облика „реч“, појављују у облику
&#8222;реч&#8220; како не би стварали проблеме.
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10 MP – п. Megapixel
16:9 – п. Aspect ratio
24/7 support (Подршка 24/7)
Подршка 24/7 подразумева услугу техничке подршке коју добављач
интернет услуга (в. ISP) пружа 24 сата дневно, 7 дана у недељи, без
обзира на нерадне дане и празнике. То укључује неки од облика комуникације с корисником (телефон, е-пошта, четовање...) и решавање насталих проблема с приступом интернету и другим сервисима (хостинг,
сервер е-поште...). Значај оваквог начина подршке јасан је свакоме ко
је тај проблем имао током викенда или у неко доба ноћи. Често је овај
облик подршке доступан само уз додатно плаћање.
2D (2Д)
2Д је дводимензионални приказ нечега, заснован на две димензије –
ширина и висина. 2Д графика је статична слика, док је 2Д анимација
приказ кретања графике. У оба случаја, 2Д облици леже на равној површини и немају волумен.
(у. 3D)
2K / 4K / 8K – п. HD
300 dpi – п. DPI
301 Moved permanently (301 Трајно померено)
„301 Трајно померено“ је подешавање на веб-серверу (в. Web server)
које трајно и аутоматски преусмерава неки постојећи УРЛ (в. URL) на
неки нови УРЛ. Тиме се и посетиоци веб-локације (в. Web location) и
веб-претраживачи (в. Search engine) воде на нови УРЛ, уместо на онај
који су првобитно тражили, што је веома битно за СЕО (в. SEO).
3D (3Д)
3Д је тродимензионални приказ нечега заснован на три димензије –
ширини, висини и дубини. Код 3Д видео пројекције на стандардном
екрану (који је 2Д), трећа димензија (дубина) је само субјективни доживљај гледаоца. Савремени 3Д екрани телевизора захтевају коришћење
активних или пасивних 3Д наочара. За разлику од тога, 3Д холограм је
видљив са свих страна, што значи да посматрач може да хода око њега,
што омогућава обликовање реалистичне слике пројектованог објекта, а
за коју није потребно коришћење 3Д наочара.
(у. 2D)
4:3 – п. Aspect ratio
404 Not found (404 Није пронађено)
„404 Није пронађено“ је системска веб-страна (в. Web page) неке вебРЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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локације (в. Web location) која саопштава да тренутно не постоји вебресурс (в. Web resource) са траженим УРЛ-ом (в. URL). То се дешава из
неког од следећих разлога:
1. Посетилац има застарели УРЛ у свом веб-прегледачу (в. Web
browser), који је остао забележен приликом претходних посета веб-локацији, а у међувремену је дошло до промена на
веб-локацији;
2. Посетилац је унео погрешан УРЛ у адресно поље веб-прегледача;
3. Веб-претраживач (в. Search engine) показује у резултатима
претраге застарели УРЛ за ту веб-локацију, а посетилац је
кликнуо на њега.
Уколико је урађена нова верзија веб-локације, с новом структуром вебстрана, ради избегавања појављивања грешке 404 потребно је да се подесе одговарајућа преусмеравања са старих на нове УРЛ-ове. Добра је
пракса да се страна 404, коју веб-локација приказује у случају грешке,
прилагоди и обликује на начин да посетиоцима буде визуелно и садржајно пријемчива, као и да садржи хипервезе (в. Hyperlink) ка насловној страни (в. Home page) или мапи (в. Sitemap) веб-локације.
419 scam – п. Nigerian scam
501 Not implemented (501 Није спроведено)
„501 Није спроведено“ је серверска грешка која се јавља у случају да
веб-сервер (в. Web server) не препознаје тражени метод или му недостају могућности да испуни захтев, то јест да веб-сервер тренутно не
реагује на упите или је преоптерећен.
5G (5Г)
5Г је ознака за пету генерацију бежичних комуникација (в. Wireless
communications) која има многоструко већу брзину и количину преноса података у односу на претходну 4Г, уз занемарљиво кашњење сигнала. То пружа могућности за нове телекомуникационе услуге у склопу
потпуне дигиталне трансформације (в. Digital transformation) економије и друштва, али и могућност увођења потпуне дигиталне контроле
живота и рада уколико се не поштују начела приватности (в. Privacy) и
слободе појединца.
72 ppi – п. PPI
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A
A record, Address record (А-запис, Адресни запис)
А-запис је запис у ДНС зони (в. DNS zone) за ИПв4 адресе (в. IPv4), у системима за хостинг (в. Hosting), и користи се за упућивање назива домена (в. Domain name) или његовог поддомена (в. Sub-domain) на статичну
ИП адресу (в. IP address). Он одређује која је ИП адреса намењена за
неки назив домена. Уколико се неки назив домена користи искључиво за
е-пошту (в. MX record), А-запис се не уноси у систем за хостинг.
(у. AAAA record)
A/B testing (А/Б тестирање)
Други назив: Split testing (Раздвојено тестирање)
У дигиталном маркетингу (в. Digital marketing), А/Б тестирање је поступак поређења две верзије веб-стране (в. Web page), порука е-поште (в.
E-mail), онлајн-огласа (в. Online advertising) или другог маркетиншког
средства и мерење разлике у њиховим перформансама и успешности
код публике на интернету. Разлике између верзија могу да буду у тексту, дизајну, распореду елемената и другим детаљима, а успешнија верзија се користи за даље маркетиншке активности.
AAAA record (АААА-запис)
АААА-запис је исто што и А-запис (в. A record), али за ИПв6 адресе (в. IPv6).
Above the fold (Изнад превоја)
Изнад превоја, у смислу веб-дизајна (в. Web design), односи се на почетни видљиви део веб-стране (в. Web page) или промотивне поруке
е-поште (в. E-mail marketing), пре него што посетилац/прималац крене
у скроловање ка дну веб-стране или поруке. Израз је настао по узору на
дневне новине, уобичајено пресавијено изложене на киоску, којима се
види само горња половина насловне стране.
(с. Below the fold)
Absolute link (Апсолутна веза)
Апсолутна веза је хипервеза (в. Hyperlink) која садржи целу УРЛ адресу (в. URL), која укључује све информације потребне за проналажење одређене веб-локације (в. Web location) или веб-ресурса (в. Web
resource) који може да се адресира на интернету. Она садржи интернет
протокол који се користи (в. HTTP, в. FTP), интернет домен (в. Internet
domain), (под)директоријум и (по потреби) назив датотеке (DOC, в.
HTML, в. PDF, PPT, в. MP3, в. MP4...). Апсолутна веза је јединствена
и појављује се у следећем облику: https://recnikinterneta.rs/
download/recnik.pdf. Приликом премештања целе или само делоРЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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ва веб-локације, као и других промена везаних за лоцирање повезаних
елемената, веома је битно да се провери да ли су промењене и њихове
апсолутне везе, јер у супротном неће бити доступни за посетиоце.
КОРИСТАН САВЕТ: Препорука је да се при изради веб-локација користе релативне везе (в. Relative link) за све интерне
везе (веб-стране и документе унутар веб-локације), а да се
само спољне везе (ка другим веб-локацијама) користе у облику апсолутних веза.

A

Abuse (Злоупотреба)
Abuse је неприкладно или непрописно коришћење нечега. У области
интернета се најчешће односи на злоупотребу е-поште (в. E-mail) за
спамовање (в. Spamming), интернет преваре (в. Scam), као и сајбер прогањање (в. Cyberstalking). Добављачи интернет услуга (в. ISP) имају законску обавезу да омогуће пријављивање и спречавање таквих појава,
ако долазе с њиховог система за слање е-поште. Уобичајена форма адресе е-поште за пријаву злоупотреба гласи: abuse@nazivprovajdera.
domen (на пример abuse@mcloud.rs).
Access (Приступ)
У рачунарству, приступ чине ниво и обим права додељених неком кориснику (в. User) за употребу рачунарских ресурса или интернет услуга (в. Internet service). Разлози су безбедносне природе и односе се на
ограничења употребе и дистрибуције информација, подешавања и општу употребу система. Највиши ниво, са свим привилегијама, намењен
је администраторима система (в. Administrator), који потом додељују
дозволе нижим нивоима корисника.
(п. Authentication) (у. Internet access)
Account (Налог)
У рачунарству, налог је јединствен скуп података (в. Data) за сваког
појединачног корисника (в. User) неког рачунара, мреже или услуге.
Садржи личне податке и подешавања, као и параметре за приступ (в.
Access) и додељени ниво приступа. Корисник свој налог отвара и подешава током процеса регистрације (в. Register).
ACE – ASCII-compatible encoded (Аски компатибилно кодирање)
Други назив: Punycode (Паникод)
ACE облик записа веб-адреса омогућава ДНС-у (в. DNS) да разреши
Јуникод (в. Unicode) називе домена (в. Domain name) и повеже их са
одговарајућим веб-адресама (в. Web address). Увек почиње префиксом
„xn--“, тако да нпр. ћирилички домен „речникинтернета.срб“ у
ACE облик записа гласи „xn--80ajaananwdbzhye8d.xn--90a3ac“.
То је резултат претварања Јуникод ИДН (в. IDN) назива домена у ACE
облик. ACE низ знакова се добија у тренутку када се ИДН домен унет
у адресно поље веб-прегледача (в. Web browser) конвертује у облик разумљив ДНС-у.
(п. A-label)
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Acrobat Reader (Акробат читач)
Acrobat Reader је програм намењен за прављење, прегледање, уређивање,
коментарисање и дигитално потписивање ПДФ датотека (в. PDF). Постоји
у самосталном облику или као додатак веб-прегледача (в. Web browser).
Action camera (Акциона камера)
Други назив: Action-cam
Акциона камера је дигитални уређај (в. Digital device) за снимање дигиталних слика (в. Digital image) или видео-записа (в. Video) у динамичном акционом окружењу (екстремни спортови, кретање у природи...).
Због тога су компактно и робусно дизајниране, а најчешће и водоотпорне. Корисници их често носе причвршћене за неки део свог тела. Имају
и могућности режима „рафалног“ снимања (burst mode), са много слика у
неколико секунди, као и режим временског кашњења (time-lapse mode), с
повременим сликама истог призора у дужем временском периоду.
(у. Digital camera) (у. Digital video camera) (у. Webcam)
Active content (Активни садржај)
Активни садржај је врста интерактивног или динамичног садржаја
на веб-локацији (в. Web location) који укључује програме попут Џава
скрипте (в. JavaScript) и ActiveX апликација, анимираних слика, видео
и аудио стриминга, уграђених веб-објеката и др. Садржи програме који
покрећу аутоматске радње на веб-страни (в. Web page) без знања или
пристанка корисника, а користе се за садржајно и визуелно побољшање веб-стране или пружање додатне функционалности изван основног
ХТМЛ-а (в. HTML).
Ad blocker (Блокатор огласа)
Блокатор огласа је програм који уклања различите врсте онлајн-оглашавања (в. Online advertising) које се кориснику показују током посете
различитим веб-локацијама (в. Web location). Програм циља одређене
врсте огласа, као што су искачући прозори, банер огласи и други уобичајени облици онлајн-оглашавања, у складу с подешавањима корисника.
Adaptive web design (Адаптивни веб-дизајн)
Адаптивни веб-дизајн односи се на приступ у веб-дизајну (в. Web
design) којим се стварају посебне и различите верзије појединачне вебстране (в. Web page) за приказ посетиоцима који приступају с различитих уређаја.
(у. Fixed web design) (у. Fluid web design) (у. Responsive web design)
Address (Адреса) – п. Web address, п. E-mail address, п. IP address, п. URL
Address bar (Адресно поље)
Адреснo поље је текстуално поље на врху веб-прегледача (в. Web
browser) које се користи за приказ или унос веб-адресе (в. Web address)
одређене веб-локације (в. Web location) на којој се корисник тренутно
РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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налази или на коју намерава да оде. Уколико корисник зна неку вебадресу, треба да је унесе у ово поље, а не у поље за претрагу веб-претраживача (в. Search engine), јер је то сувишни додатни корак. Веб-прегледач, уколико му је укључена опција за аутоматско довршавање (в.
Autocomplete), понудиће сам веб-адресе које је корисник раније посећивао. Адресно поље се код неких веб-прегледача и неких уређаја понаша исто као и поље за претрагу.

A

Address book (Адресар)
Адресар је функционалност неког програма (нпр. клијент е-поште,
програм за четовање...) да чува адресе и друге податке о особама с којима корисник комуницира.
Admin, Administrator (Админ, Администратор)
У рачунарству, администратор је особа надлежна за управљање, подешавање, функционисање, безбедност и одржавање неког рачунарског
система, интернет сервиса (в. Internet service) или веб-локације (в. Web
location). Администратор додељује и укида права приступа (в. Access)
нижим нивоима корисника (в. User).
Administrative contact (Административни контакт)
У рачунарству, административни контакт је физичко или правно лице
овлашћено да обавља додељене послове везане за кориснички налог (в.
Account) на неком рачунару, мрежи или услузи. На пример, да у име
регистранта (в. Registrant) прима и доставља податке од значаја за регистрацију назива домена (в. Domain name) и обавља измене свих података, осим промене регистранта и административног и техничког контакта и подношења захтева за престанак регистрације назива домена.
ADSL – Asymmetric digital subscriber line (АДСЛ – Асиметрична дигитална претплатничка линија)
АДСЛ је технологија за брз и сталан пренос дигиталних података преко постојећих фиксних телефонских линија, уз независно коришћење
телефонске везе. Асиметрична је због тога што има неједнаку брзину
преноса, тако што је неколико пута већа брзина преноса податка ка
кориснику (в. Download), него од корисника ка мрежи (в. Upload).
(у. DSL) (у. HDSL) (у. SDSL) (у. VDSL)
Advanced search (Напредно претраживање)
Напредно претраживање пружа прецизније одређивање жељених резултата претраге на веб-претраживачима (в. Search engine), а према
задатим критеријумима (кључна реч или фраза, врста датотеке, језик,
веб-адреса...).
(у. Basic search)
Advertising (Оглашавање)
Оглашавање је објављивање плаћених огласних порука у било ком
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облику, на било који начин и преко било ког средства за преношење тих
порука (в. Medium), а регулисано је Законом о оглашавању. Оно је део
маркетинга (в. Marketing), тачније део промоције, као једног од седам
елемената маркетиншког микса, иако се често и погрешно свеукупан
маркетинг своди само на оглашавање.
(п. Online advertising)
Adware (Адвер, Огласни софтвер)
Адвер је софтвер за приказивање реклама на рачунару корисника, преусмеравање захтева за претрагу на веб-локације (в. Web location) за
оглашавање и прикупљање података о понашању на интернету. Његов
легитиман начин инсталирања на рачунар је уз пристанак корисника,
уз неки фривер (в. Freeware) или шервер (в. Shareware) програм. Али,
постоји и неовлашћено инсталирање адвера на рачунар, приликом посете неке заражене веб-локације, а без знања и пристанка корисника.
У том случају се адвер сматра злонамерним софтвером за прикупљање
информација, те га треба уклонити неким антивирусним програмом (в.
Anti-virus software).
(у. Malware) (у. Spyware) (у. Trojan)
Affiliate link (Сарадничка хипервеза)
Affiliate link је врста хипервезе (в. Hyperlink) која садржи ИД или корисничко име (в. Username) сарадника у програму удруженог маркетинга (в. Affiliate marketing). На основу сарадничке хипервезе, трговац
може да прати посетиоце који су дошли на његову веб-локацију (в. Web
location), што је основа за обрачун и плаћање провизије сараднику.
Affiliate marketing (Удружени маркетинг)
Удружени маркетинг је облик интернет маркетинга (в. Internet
marketing) кроз промоцију производа или услуга неке компаније (трговац), на веб-локацији (в. Web location) или кроз листу адреса е-поште
(в. E-mail address) друге компаније или појединца (сарадник). Реализује се тако што се потенцијални клијенти (в. Lead) упућују на одредишну
веб-страну (в. Landing page) трговца, а сарадник заузврат добија провизију. Производе и услуге сарадник промовише на све доступне начине
интернет маркетинга (текстови, банери, видео, слике, е-пошта...), битно је само да на одредишну веб-страну трговца води посебна хипервеза
(в. Affiliate link) са уграђеном ознаком сарадника. У улози сарадника се
најчешће појављују блогери (в. Blogger), утицајне особе (в. Influencer),
подкастери (в. Podcaster) и други активни појединци на интернету, а
њихове веб-локације могу да буду веб-сајт (в. Web site), блог (в. Blog)
или профил на друштвеним медијима (в. Social media). Провизија сараднику се обрачунава и плаћа на основу остварене продаје (в. CPS), на
основу броја кликова (в. PPC), на основу броја потенцијалних купаца (в.
CPL) или неким другим методом договореним с трговцем.
Aggregator (Сакупљач)
Сакупљач је клијентски софтвер или веб-апликација (в. Web app) која
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прикупља и обједињује одабрани веб-садржај (в. Web content), најчешће
вести, блог постове (в. Blog post) и друге објаве (документи, фотографије, видео и аудио записи...) с популарних веб-локација (в. Web location),
које се често ажурирају. Коришћењем сакупљача корисник штеди време
које би утрошио за посету више веб-локација, док му сакупљач сав тај
одабрани садржај пружа као сажет приказ на једној веб-страни (в. Web
page), с хипервезама (в. Hyperlink) ка изворном садржају.
(у. News aggregator) (у. RSS)

A

AI – Artificial intelligence (Вештачка интелигенција)
Вештачка интелигенција је област рачунарства која омогућава стварање интелигентних хардвера (в. Hardware) и софтвера (в. Software) који
раде и реагују попут људи. Неке од функција рачунара с вештачком интелигенцијом смишљене су за препознавање говора, учење, планирање
и решавање проблема.
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML (Ајакс – Асинхрона Џава
скрипта и XML)
AJAX је скуп техника за развој асинхроних веб-апликација (в. Web app).
Помоћу Ајакса веб-апликације могу да шаљу и примају податке с вебсервера (в. Web server) асинхроно (у позадини), без ометања приказа и
понашања постојеће отворене веб-стране (в. Web page), чиме је омогућена динамичка промена садржаја без потребе за поновним учитавањем целе веб-стране.
A-label (А-ознака)
A-label је ACE (в. ACE) приказ ИДН домена (в. IDN) онако како се интерно преносе у ДНС (в. DNS) протоколу.
(с. U-label)
Algorithm (Алгоритам)
У рачунарству, алгоритам представља низ инструкција, корак по корак,
као процедуру за обављање одређених рачунарских функција или решавање задатих проблема.
Alias (Друго име) – п. Domain alias, п. E-mail alias
AltGr – Alternate graphic (АлтГр – Алтернативна графика)
Други назив: Right Alt (Десни Алт)
AltGr је тастер на рачунарској тастатури (в. Keyboard) који омогућава
куцање алтернативних графема, то јест унос знакова који су неуобичајени за одабрани језик распореда тастатуре, као што су симболи валута
и слова са акцентима. Нпр. за изабрану Serbian (Latin) тастатуру,
знак „@“ се добија кликом на AltGr+V.
Alt-Tag – Alternative tagging (Алт-ознака – Алтернативно означавање)
Други назив: Alt text (Алтернативни текст)
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Alt-Tag је атрибут у HTML кôду веб-стране (в. Web page) који омогућава
текстуални опис онога што се налази на неком визуелном веб-садржају
(в. Web content), као што су дигиталне слике (в. Digital image) и видеозаписи (в. Video). То има три функције:
•
Помаже веб-претраживачима (в. Search engine) да проналазе
и индексирају такве веб-садржаје и битан је за СЕО (в. SEO);
•
Омогућава приказ информације о визуелном садржају док се
он учитава у веб-прегледач (в. Web browser) или ако се, из неког разлога, уопште и не учита;
•
Омогућава слепим и слабовидим особама да приликом посете
веб-локацији (в. Web location) добијају информацију о визуелним
садржајима коришћењем софтвера за претварање текста у звук.
AMP – Accelerated mobile pages (АМП – Убрзане мобилне стране)
АМП је технологија оптимизовања брзине учитавања веб-страна (в. Web
page) на мобилним уређајима (в. Mobile device). Такве веб-стране се са
веб-сервера (в. Web server) испоручују корисницима на мобилне уређаје
у прилагођеном облику, с мање елемената у односу на стандардне вебстране. Разлог за то је прилагођавање уобичајеном кратком времену задржавања таквих корисника на веб-локацијама (в. Web location).
Analog (Аналогно)
Аналогно је нешто што је истоветно нечему или упоредиво с нечим
другим, гледано уопштено или у неком одређеном детаљу. У рачунарству, означава континуални запис промене неке физичке вредности,
са очитаним бесконачним бројем међувредности, за разлику од скоковитог, то јест дигиталног записа (в. Digital). На пример, некадашњи
аналогни записи (фотографије на фото-папиру, аудио-записи на грамофонским плочама или видео-записи на видео-тракама) истоветни
су (аналогни) одговарајућем физичком узорку усликаног призора или
снимљеног звука.
(п. Digitization) (п. Analog electronics)
Analog electronics (Аналогна електроника)
Аналогна електроника обухвата електронске системе и уређаје који користе аналогне (в. Analog) сигнале, који су континуални у времену и
по амплитуди, те могу имати било коју међувредност у оквиру неког
опсега вредности. Такву природу има велики број физичких величина
и појава (температура, влажност, притисак, јачина звука, интензитет
светлости...). Аналогна електроника се најчешће користи у радијској и
аудио-опреми, као и у великом броју уређаја потрошачке, кућне електронике. Неке од битних компоненти дигиталних система заправо су
аналогне природе, па се тако за интернет ствари (в. IoT) користе разни
аналогни сензори, појачавачи сигнала, уређаји за напајање и др. Практично гледано, на споју дигиталног (в. Digital) и физичког света обично
стоји неки уређај аналогне електронике. За обраду аналогних сигнала
користе се аналогна кола, помоћу којих могу селективно да се мењају
амплитуда, фаза или фреквенцијски садржај сигнала.
(у. Digital electronics)
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Analytics (Аналитика)
Аналитика је научни процес откривања значајних образаца који се могу
наћи у прикупљеним подацима (в. Data). Односи се на претварање необрађених података у разумљиве информације (в. Information) које пружају увид за доношење бољих одлука. Аналитика се ослања на примену
статистика, рачунарског програмирања и оперативних истраживања
како би се квантификовао и стекао увид у значење података. На пример,
из обиља података које прикупља, анализира и презентује веб-аналитика
(в. Web analytics) добијају се битна сазнања о карактеристикама посетилаца неке веб-локације (в. Web location) и њиховом понашању.
(п. Audience analytics) (п. Social media analytics)
Anchor (Сидро)
У ХТМЛ-у (в. HTML), сидро је свака реч, скуп речи или графички елемент (фотографија, иконица...) који могу да буду део хипервезе (в.
Hyperlink), тако да се кликом на њега одлази на повезану локацију.
Animated GIF (Анимирани ГИФ)
Анимирани ГИФ садржи одређени број ГИФ слика (в. GIF) у оквиру
једне датотеке (в. File) које се смењују одређеним редоследом и пружају утисак анимације. Анимирани ГИФ може да се понавља непрекидно
или да се заустави након првог приказивања.
Anonymizer (Анонимизатор)
Анонимизатор је посредничка веб-локација (в. Web location) која сакрива или прикрива ИП адресу (в. IP address) преко које корисник приступа интернету, чиме се онемогућава остављање дигиталних трагова
који се лако следе (в. Digital footprints).
Anti-spam (Заштита од нежељене е-поште)
Anti-spam се односи на серверске поставке, софтверска решења и добру праксу усмерену на блокирање и ублажавање ефеката нежељених
порука е-поште (в. Spam) на кориснике е-поште (в. E-mail).
Anti-virus software (Антивирусни софтвер, Противвирусни софтвер)
Други назив: Virus protection software
Антивирусни софтвер је врста услужног програма (в. Utility program) који
открива, спречава и уклања вирусе (в. Virus), црве и друге штетне програме са рачунара. Већина противвирусних програма укључује функцију
аутоматског ажурирања која програму дозвољава преузимање профила
нових вируса, омогућавајући систему да провери да ли постоји претња.
API – Application programming interface (АПИ – Интерфејс за програмирање апликација)
АПИ је скуп рутина, протокола и алата за развој софтверских апликација (в. App), који дефинише како софтверске компоненте различитих
система треба међусобно да комуницирају. Практични примери где
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се различите врсте АПИ-ја често користе на веб-локацијама (в. Web
location) јесу прикази мапа и осталих садржаја с других веб-локација
или интеграција с различитим функционалностима друштвених медија
(в. Social media).
App – Application (Ап – Апликација)
Други називи: Application software (Апликативни софтвер), Application
program (Апликативни програм)
Апликација је врста софтвера (в. Software), наменски услужни рачунарски програм (в. Computer program) који кориснику служи за обављање неке одређене радње (рад са текстом, сликама, базама података...). Десктоп апликације (в. Desktop app) и мобилне апликације (в.
Mobile app) преузимају се са интернета и инсталирају на дигитални
уређај (в. Digital device) корисника. За разлику од њих, веб-апликације (в. Web app) своју функцију обављају без преузимања, коришћењем
кроз веб-прегледач (в. Web browser). При одабиру апликација за преузимање са интернета треба водити рачуна о поузданости веб-локације
(в. Web location) која их нуди, као и о свим аспектима њене практичне
употребе (које ресурсе уређаја и колико користи, постоје ли проблеми
безбедности и приватности...).
(у. System software)
Appache (Апачи)
Апачи је веб-сервер (в. Web server) отвореног кôда (в. Open-source
software) за јуниксолике оперативне системе и најкоришћенији је вебсервер на интернету. По популарности га следе веб-сервери Nginx и
LiteSpeed.
Applet (Аплет)
Аплет је мали џава (в. Java) програм који се покреће на веб-прегледачу
(Web browser) корисника (клијента).
(у. Servlet)
AR – Augmented reality (Проширена стварност)
Проширена стварност је врста интерактивне технологије засноване на
допуњавању физичке стварности могућностима рачунарски генерисаних приказа, звукова, текста и ефеката за побољшавање корисничког
искуства (в. UX). Проширена стварност, помоћу било ког дигиталног
уређаја (в. Digital device) који има камеру и инсталирану AR апликацију, веома реалистично визуелизује виртуелне елементе помешане са
околном стварношћу.
(п. Reality technologies) (у. VR) (у. MR)
ASCII – American standard for information interchange (Аски – Амерички стандард за размену информација)
Други назив: US-ASCII
ASCII је метод кодирања знакова за електронску комуникацију заснован
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на енглеском алфабету. Скуп од 128 ASCII знакова састоји се од малих и
великих слова енглеског алфабета, бројева од 0 до 9 и посебних знакова,
од којих су неки и невидљиви (служе само за контролне потребе).
(у. UTF-8) (у. Unicode) (у. YUSCII)
ASP – Active server pages (АСП – Активне серверске странице)
АСП је програмски језик за развој веб-локација (в. Web location), Мајкрософтов комерцијални производ, који је омогућио динамички генерисане веб-стране (в. Web page).
(у. PHP)

A

Aspect ratio (Размера приказа)
Размера приказа је однос ширине и висине дигиталних слика (в. Digital
image), дигиталних видео-записа (в. Video) или екрана (в. Screen), као
и ширине и висине пројекција путем видео-пројектора. У рачунарској
технологији, у употреби су најчешће две размере приказа: 4:3 и 16:9.
Новији стандард 16:9 је везан за ХД (в. HD) екране на дигиталним уређајима (в. Digital device).
КОРИСТАН САВЕТ: Накнадна промена размере приказа неког
визуелног садржаја могућа је само опсецањем по ширини или
висини, непропорционалним развлачењем по ширини или висини, као и остављањем црних (празних) површина по ширини
и/или висини. Зато је размера приказа битан елемент за одлучивање пре започињања производње визуелних материјала.
Audience analytics (Аналитика публике)
Аналитика публике је процес који омогућава компанијама да стекну
дубље разумевање својих тренутних клијената (в. Client) и потенцијалних клијената (в. Lead), ради побољшања маркетиншке стратегије
и искуства купаца (в. CX). Ово је нарочито битно за доношење правих
одлука у дигиталном маркетингу (в. Digital marketing). Пружа увид у
карактеристике купаца и циљних група које су биле изложене огласним
порукама на дигиталним каналима (в. Digital channel) оглашавања. На
пример, код промотивних средстава у јавном простору (в. DOOH), као
што је дигитална сигнализација (в. Digital signage), аналитика публике омогућава оглашавачима у сваком тренутку увид у то ко, када, где
и колико времена је гледао неки појединачни оглас. За то се користе
алгоритми за препознавање лица, што пружа детаљан увид у карактеристике публике, као што су њихов број, пол и узраст и време гледања,
а омогућава и таргетирање приказивања наменских огласа усклађених
с тим карактеристикама.
(п. Analytics) (п. Web analytics) (п. Social media analytics)
Audio (Аудио, Звук)
Аудио је запис звука. Звук се дигиталном свету појављује у облику
самосталних аудио-датотека или у оквиру видео-датотека (в. Video).
Дигитални записи звука могу да буду некомпримовани (сирови за20
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пис највишег квалитета: .WAV, .PCM, . AIFF...) и компримовани (в.
Compression), као записи с редукованим квалитетом: .MP3 (в. MP3),
.AAC, .OGG, .WMA... Такође, могу да буду са уграђеном заштитом ауторских права (в. DRM) од неовлашћеног коришћења и умножавања
или без те заштите. Битни елементи сваког дигиталног записа звука су
стопа узорковања (в. Sampling rate), број канала (моно или вишеканални: стерео и окружујући – 4.0, 5.1, 7.1...), кодек (в. Codec) и проток у
битовима (в. Audio bit depth).
Audio bit depth (Дубина бита звука)
Дубина бита звука описује резолуцију дигиталног записа звука (в. Audio),
као број битова доступних при узорковању звука. Већа дубина бита за
звук омогућава детаљнији дигитални снимак звука, што пружа и већи динамички опсег звука. Уобичајено износи 16 бита (тзв. CD квалитет звука).
(п. HD)
Audio podcast (Аудио-подкаст)
Аудио-подкаст је основна врста подкаста (в. Podcast), у форми .MP3 (в.
MP3) или .AAC звучних датотека, које су погодне за све услове слушања
(нпр. у колима, у превозу...).
Authentication (Аутентикација, Потврда веродостојности)
У рачунарству, аутентикација (а не погрешно „аутентиФИкација“) је
процес потврђивања идентитета корисника (в. User) пре приступања
(в. Access) неком рачунарском систему, сервису или уређају. Обавља се
на један од следећих начина:
•
корисничко име (в. Username) и пратећа лозинка (в. Password);
•
дигитални сертификат (в. Digital certificate) и пратећи лични
идентификациони број (в. PIN);
•
биометријска аутентикација (в. Biometric authentication);
•
мултифакторска аутентикација (в. Multifactor authentication).
(у. Authorization) (п. Log in)
Authorization (Ауторизација)
У рачунарству, ауторизација је сигурносни механизам за одређивање
привилегија корисника (в. User), то јест њему додељеног нивоа приступа (в. Access) ресурсима неког рачунарског система, сервиса или уређаја. Ауторизацији обично претходи аутентикација (в. Authentication).
Autocomplete (Аутоматско довршавање)
Аутоматско довршавање је технологија која, приликом уношења података (в. Data), на основу делимичног уноса корисника, предвиђа и нуди
коначни жељени резултат. Примењује се у веб-прегледачима (в. Web
browser), веб-претраживачима (в. Search engine) и на другим местима
где се у нека текстуална поља уносе подаци за које систем већ има неке
унапред задате или сачуване вредности.

РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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Avatar (Аватар)
У рачунарству, аватар је графички приказ неког корисника (в. User),
у 2Д облику (фотографија, цртеж, иконица...) или 3Д облику (анимација у играма или виртуелним световима). Аватар је логички повезан
и са корисничким именом (в. Username) и одражава карактер и стил
самог корисника на неком рачунарском систему, друштвеном медију
(в. Social media) или у видео-игри.

A

Average response time (Просечно време одговора)
Просечно време одговора је време потребно компанији или појединцу
да одговори на корисникове поруке током решавања проблема. Нарочито је битно за службе које пружају техничку подршку корисницима
интернет услуга.
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B
B – п. Bit, п. Byte
B2B – Business to Business (Предузеће ка предузећу)
B2B је модел пословања, трговине и трансакција који се одвија између
два пословна субјекта (нпр. велепродаја производа једне фирме другој).
(у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2B2C) (у. C2G)
(у. G2B) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)
B2B2C – Business to Business to Consumer (Предузеће ка предузећу
ка потрошачу)
B2B2C је интеграција пословних модела B2B (в. B2B) и B2C (в. B2C),
тако да произвођач или пружалац услуге (прво B), преко искусног епродавца и његове онлајн-продавнице (друго B), продаје своје производе и услуге потрошачима (C).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2B2C) (у. C2G) (у.
G2B) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)
B2C – Business to Consumer (Предузеће ка потрошачу)
B2C је модел пословања, трговине и трансакција између пословног
субјекта и индивидуалног потрошача (нпр. компанијска малопродаја
грађанима).
(у. B2B) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2B2C) (у. C2G)
(у. G2B) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)
B2E – Business to Employees (Предузеће ка запосленима)
B2E је модел који се бави интерним активностима и понудама између
пословног субјекта и запослених, преко интранета (в. Intranet) или интернета (нпр. онлајн-обука за запослене).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2B2C) (у. C2G)
(у. G2B) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)
B2G – Business to Government (Предузеће ка управи)
B2G је модел пословања, трговине и трансакција који се одвија између
пословног субјекта и државног органа или институције (нпр. јавне набавке током којих државни орган набавља робу од компанија).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2B2C) (у. B2E) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2B2C) (у. C2G)
(у. G2B) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)
Backbone (Бекбон, Кичма, Окосница)
У рачунарству, бекбон је кључни део инфраструктуре рачунарске мреже (в. Computer network) који повезује различите мреже, као телекомуРЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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никациони пут за размену података између њих. То је скуп каблова и
уређаја велике брзине кроз које протиче највећи део интернет саобраћаја у некој држави или на већем географском подручју.
(п. IXP)
Back-end (Позадински)
У рачунарству, back-end се односи на:
1) Административни и серверски део веб-локације (в. Web location), у
који приступ имају само корисници са додељеним привилегијама за
уређивање и одржавање веб-локације.
2) Програмере и дизајнере који се баве развојем и дизајнирањем административног и серверског дела веб-локације.
(у. Front-end) (у. Full-stack)

B

Backlink (Повратна веза)
Други називи: Incoming link (Долазна веза), Inbound link (Улазна веза)
Повратна веза је свака долазна хипервеза (в. Hyperlink) ка веб-локацији (в. Web location) са било које друге веб-локације, што је начин праћења веб-локација с којих долазе посетиоци.
(п. External link) (п. Affiliate link) (п. Referral link)
Backup (Резервна копија / Замена / Подршка)
1) У рачунарству, backup се односи на резервну копију података (в.
Data) или датотека (в. File) која се прави на алтернативној мрежној локацији или уређају, за случај да се оригинални подаци или датотеке изгубе, промене или униште. Поуздане начине чувања резервних копија
пружају добављачи услуга клауд хостинга (в. Cloud hosting).
mcloud.rs
2) У пословању, backup се односи на људство, средства или планове
који, у случају преке потребе, могу да замене првобитне или да пруже
додатну подршку.
Ban (Забрана)
Забрана је мера администратора (в. Administrator) неког рачунарског система према кориснику (в. User), због кршења правила коришћења или
недозвољеног понашања. Забрана може да буде трајна или за одређени
период, може да се односи на целокупан систем или само на његов део.
Bandwidth (Пропусни опсег / Ширина опсега)
1) У рачунарству, bandwidth је пропусни опсег, максимални капацитет
преноса података неке мреже или уређаја, мера количине података у
јединици времена која може да се пренесе. Изражава се бројем битова
у секунди (в. Bits per second).
2) У телекомуникацијама, bandwidth је ширина опсега фреквенција
које се користе за преношење сигнала, изражава се у херцима (Hz).
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Banner ad (Банер-оглас)
Други назив: Banner (Банер)
Банер-оглас је најстарији облик приказног оглашавања (в. Display
advertising) на интернету и поставља се на различитим врстама веб-локација (в. Web location). Састоји се од дигиталне слике (в. Digital image)
и хипервезе (в. Hyperlink), која корисника кад кликне на њу води на
одредишну страну (в. Landing page) оглашавача. Зависно од огласне
платформе, банер-огласи могу бити различитих формата и начина
приказивања.
Banner blindness (Слепило за банере)
Такозвано слепило за банере је појава да посетилац веб-локацијe (в.
Web location) свесно или несвесно игнорише банер-оглас (в. Banner ad).
Тај феномен се појавио због презасићености посетилаца огласним информацијама и њихове искуствене усредсређености на жељени, а не на
рекламни садржај на веб-страни (в. Web page).
BCC – Blind carbon copy (Скривена копија)
BCC је поље у клијентима е-поште (в. E-mail client) где се уносе адресе
е-поште прималаца поруке које, за разлику од уноса у пољима To (в.
To) и CC (в. CC), други примаоци не могу да виде.
Beacon (Светионик, Бикон)
Бикон је мали блутут (в. Bluetooth) предајник који стално понавља сигнал локације или објекта коме припада, а мобилни уређаји (в. Mobile
device) корисника тај сигнал могу да приме и протумаче, откривајући
притом своју микролокацију. Мобилне апликације (в. Mobile app) тако
могу да сазнају удаљеност од локације или објекта, а потом и да корисник добије персонализоване продајне понуде или неки други промотивни садржај, да се аутоматски идентификују на улазу у објекат, да
се лакше сналазе унутар објекта и др. Бикон се користи у интернету
ствари (в. IoT) и близинском маркетингу (в. Proximity marketing).
(у. RFID)
Below the fold (Испод превоја)
Испод превоја, у области веб-дизајна (в. Web design), односи се на део
веб-стране (в. Web page) или промотивне поруке е-поште (в. E-mail
marketing) видљивe тек када посетилац/прималац крене у скроловање
ка дну веб-стране/поруке. Израз је настао по узору на дневне новине,
уобичајено пресавијено изложене на киоску, којима се доња половина
насловне стране види тек кад их купац расклопи.
(с. Above the fold)
Big data (Мноштво података, Биг дејта)
Биг дејта се односи на скупове структурираних и неструктурираних
података (в. Data) чији обим и сложеност превазилазе могућности традиционалних софтвера за обраду података у разумном року. Зато је за
РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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биг дејта развијен посебан концепт повезаних компоненти које омогућавају организацију података, њихову анализу, чување, претраживање,
дељење, преношење и визуелизацију.
Binary (Бинарно)
Бинарно је нешто што се састоји од два нечега. У рачунарству, односи
се на бинарни систем бројева, састављен само од 0 и 1, што је основа
дигиталног (в. Digital) записа података у рачунару (в. Computer).
(п. Bit)

B

Biometric authentication (Биометријска аутентикација)
Биометријска аутентикација је метода потврђивања идентитета корисника (в. User) која укључује биолошке и структурне карактеристике
особе, као што су скенирање отисака прстију, препознавање лица, препознавање дужице ока и др.
(п. Authentication) (п. Multifactor authentication)
Bit (Бит)
Бит је скраћеница од „binary digit“ (бинарна цифра) и у рачунарству
представља основну јединицу мере за количину података, обележену
малим словом „b“. Једним битом могу да се представе само број 0 или
број 1, што је довољно за разликовање два међусобно искључива стања:
не или да, искључено или укључено. Број 2 из децималног система већ
захтева два бита за бинарни запис (пише се „10“), као и број 3 (пише се
„11“). За било који већи податак (број, слово, знак) потребно је неколико битова, те је стога меморија у рачунару организована тако да се за
дигитални запис сваког податка користи најмање 8 битова, односно 1
бајт (в. Byte), то јест 8 b = 1 B.
(п. Binary) (п. Kilo)
Bit depth (Дубина бита) – п. Color depth, п. Audio bit depth
Bit rate (Проток у битовима)
Bit rate се односи на брзину којом се подаци обрађују или преносе.
Обично се мери у битовима по секунди (в. Bits per second).
Bitcoin (Биткоин)
Биткоин је крипто-валута (в. Cryptocurrency), скраћена ознака BTC,
прва децентрализована дигитална валута, заснована на технологији блокчејна (в. Blockchain). Настао је 2009. под још увек недовољно
транспарентним околностима, због чега је на неким тржиштима и забрањиван. Подложан је честим и великим променама курса у односу
на друге валуте.
Bitmap (Битмапa)
Битмапa је дигитална слика (в. Digital image) сачињена од мреже тачака, које због природе људског ока нису видљиве, већ формирају обје26
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дињену слику. При увећању је видљиво да свака тачка одговара појединачном пикселу (в. Pixel) и да свака тачка има одређену боју.
(у. Vector graphics)
Bitmap graphics (Битмапиранa графика)
Други називи: Bitmap image (Битмапирана слика), Raster graphics (Растерска графика)
Битмапиранa графика обухвата све врсте дигиталних слика (в. Digital
image) у форми битмапа (в. Bitmap), а које се састоје од мреже тачака
(растер). У тој мрежи, свака тачка је пиксел (в. Pixel) који има тонску
вредност (црна, бела, нијансе сиве, нијансе боја), и представљен је у
бинарном коду, низом битова (в. Bit). Растерске слике су најбољи избор
за сложене слике с много нијанси боја, попут фотографија. Увећањем
растерске слике постају све „тачкастије“, те се зато за неке намене користи векторска графика (в. Vector graphics). Није могуће једноставно
и прецизно претварање растерске слике у векторску слику, док је обрнути процес брз и даје квалитетан приказ. Већина слика на интернету
су растерске датотеке (в. File), а уобичајене екстензије растерских датотека су: .JPG (в. JPG), .PNG (в. PNG), .GIF (в. GIF), .TIFF, .PSD, .BMP.
(п. Megapixel) (п. DPI) (п. PPI) (п. PDF) (п. WebP)
Bits per second (Битова у секунди)
У рачунарству и телекомуникацијама, bit/s или bps је мера за приказивање просечне брзине којом се подаци (в. Data) преносе између рачунара и система за пренос података. Веће јединице су kbit/s (103 bit/s),
Mbit/s (106 bit/s), Gbit/s (109 bit/s) и Tbit/s (1012 bit/s).
(п. Bit rate)
BitTorrent (БитТорент)
БитТорент је peer-to-peer (в. P2P) протокол за преузимање (в. Download)
и дељење датотека (в. File) са интернета. За разлику од ХТТП (в. HTTP)
и ФТП (в. FTP) протокола, БитТорент је протокол дистрибуираног преноса, па су брзине преноса веће, због чега је посебно користан за велике датотеке (филмови, музика...).
Black hat SEO (Блек хет СЕО)
Израз „black hat“ (црни шешир) преузет је из вестерн филмова и односи се на „лоше момке“ (који носе црне шешире). То у области СЕО
(в. SEO) означава оне који користе контроверзне методе оптимизације
веб-локација (в. Web location) за стицање боље позиције у резултатима
претраге на веб-претраживачима (в. Search engine). Те методе су често
неетичке и не узимају у обзир реалне потребе корисника при претраживању, већ се баве покушајима манипулисања ради обмане алгоритама (в. Algorithm) веб-претраживача. Унапређивањем алгоритама,
многе од тих метода су постале лако препознатљиве и постале су и недозвољене, тако да не дају жељени резултат.
(с. White hat SEO)
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Blacklist (Црна листа)
У рачунарству, црна листа је листа непожељних пошиљалаца порука,
то јест њихових адреса е-поште (в. E-mail address), интернет домена (в.
Internet domain) или ИП адреса (в. IP address). Такве поруке сервери
е-поште (в. E-mail server) њихових прималаца, зависно од подешавања,
аутоматски одбијају да приме, бришу по пријему, посебно означавају
или складиште у наменске директоријуме. Разлози за стављање на црну
листу су спамовање (в. Spamming) и неки од облика сајбер криминала
(в. Cybercrime).
(с. Whitelist)

B

Blockchain (Ланац блокова, Блокчејн)
Блокчејн је технологија криптографски потписаних, неопозивих записа о трансакцијама које деле сви учесници у мрежи. То је децентрализована база података (в. Database) која се не налази на једном месту,
већ је чине мање базе (блокови) које су међусобно дигитално повезане,
а које садрже информације о дигиталним трансакцијама било које врсте које су било када изведене. Свакој обављеној трансакцији приписује се временска одредница, док се сама трансакција по хронолошком
реду додаје већ постојећем ланцу блокова. Како је сваки блок логички
повезан с другим, било каква промена података о обављеним трансакцијама, укључујући њихово брисање, додавање и било који други вид
фалсификовања, није могућа. Технологија блокчејна је најпознатија
по примени у области крипто-валута (в. Cryptocurrency), какав је нпр.
биткоин (в. Bitcoin).
Blog (Блог)
Блог је облик веб-садржаја (в. Web content) који може да постоји као
самостални веб-сајт (в. Web site) или као део неке друге веб-локације
(в. Web location). Назив је кованица од енглеских речи „web“ и „log“ (у
преводу: веб-дневник). Тематски гледано, постоје бројне врсте блогова:
лични, музички, кулинарски, модни, туристички, спортски, политички, пословни, родитељски... Практично гледано, било која животна, пословна или друштвена тема може бити тема блога. Блогери (в. Blogger)
стварају блог објаве (в. Blog post) у неком дефинисаном временском
интервалу или у складу са инспирацијом и потребама. Они се баве блоговањем (в. Blogging) за сопствене потребе или за потребе неке компаније или организације, градећи притом са својом публиком односе у
оквиру блогосфере (в. Blogosphere), кроз коментаре и друштвене медије (в. Social media).
(п. Vlog)
Blog post (Блог објава)
Блог објава је појединачна објава на блогу (в. Blog) и састоји се од текста на одређену тему и пратећих аудио-визуелних прилога (фото, аудио, видео...), докумената, линкова... укратко – свих облика веб-садржаја (в. Web content) који би публици били занимљиви или корисни.
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Код спонзорисаних блогова, блог објаве садрже и огласе спонзора.
Blogger (Блогер)
Блогер је аутор блога (в. Blog), онај који се бави блоговањем (в. Blogging), то јест стварањем и објављивањем блог објава (в. Blog post).
(п. Content writer)
Blogging (Блоговање)
Блоговање је умеће писања и/или другог начина стварања садржаја
(фото, аудио, видео...) и објављивања блог објава (в. Blog post) на некој
онлајн-платформи.
(у. Microblogging)
Blogosphere (Блогосфера)
Блогосфера је виртуелна заједница аутора блогова (в. Blogger) и њихових читалаца.
Bluetooth (Блутут, Плави зуб)
Блутут је стандард бежичне технологије за пренос података између
дигиталних уређаја (в. Digital device) на малим удаљеностима, до неколико метара. Заснован је на IEEE (в. IEEE) стандарду бежичних комуникација 802.15, и намењен је за мреже личног окружења (в. PAN).
Користи се за бежично умрежавање релативно споријих уређаја у истој
просторији, као што су паметни телефони, лаптоп рачунари и периферијски уређаји (миш, тастатура, штампач...).
(п. Wireless communications) (у. Wi-Fi)
Bookmark (Обележавач)
У рачунарству, обележавач има више сличних значења, аналогних
изворном значењу које потиче од обележавања места где је прекинуто
читање књиге:
1) Функција веб-прегледача (в. Web browser) која се користи за бележење УРЛ адресе (в. URL) неког веб-ресурса (в. Web resource), а коју је
корисник забележио како би га следећи пут лакше пронашао.
2) Позиција у оквиру неке веб-стране (в. Web page) на коју може да се
директно дође путем интерних веза (в. Internal link) унутар неке веблокације (в. Web location).
3) Забележена позиција у датотеци (в. File) која се уређује, након прекида у уређивању.
4) Забележена позиција која омогућава повратак на одређену тачку у
мултимедијалној презентацији (в. Multimedia).
Bookmarking (Обележавање)
У контексту коришћења интернета, обележавање има два облика:
1) Поступак обележавања на уређају корисника, у значењу датом под 1
за појам „Обележавач“ (в. Bookmark).
2) Поступак онлајн-обележавања, познат под називом друштвено обележавање (в. Social bookmarking).
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Bootstrap (Бутстрап)
Бутстрап је бесплатни front-end (в. Front-end) развојни оквир отвореног кôда за прављење веб-сајтова (в. Web site) и веб-апликација (в. Web
app). Изграђен је на ХТМЛ-у (в. HTML), CSS-у (в. CSS) и Џава скрипти
(в. JavaScript), како би олакшао развој веб-дизајна (в. Web design) прилагођеног мобилним уређајима (в. Responsive web design).
BOPIS – Buy online, pickup in store (Купи онлајн, преузми у продавници) – п. Click&Collect

B

Bot (Бот)
Бот је скраћеница од „робот“ и може да се односи на софтвер (в. Software) или на људе:
1) У рачунарству, бот је програм који симулира људску активност на
интернету и често има и елементе вештачке интелигенције (в. AI). Користи се за прикупљање и/или пружање информација, а може да буде,
зависно од намера свог аутора, користан или злоћудан програм. Најчешће врсте ботова су: веб-пауци (в. Web spider), чет-ботови (в. Chatbot),
бот за куповину (в. Shopbot), бот знања (в. Knowbot), зомби (в. Zombie).
2) У интернет комуникацији, бот је погрдан назив за особе које неке
политичке или пословне интересне групе организују и плаћају. Ботови
имају задатак да на друштвеним медијима (в. Social media) и другим
веб-локацијама (в. Web location) остављају коментаре, деле садржаје и
реагују на објаве других корисника, искључиво у складу с циљем због
кога су ангажовани („роботски“, по наређењу), не обазирући се на етику (в. Netiquette), истину и логику. Уколико то исто раде а да нису организовани и плаћени, ради се о корисним идиотима (в. Useful idiot).
Botnet (Мрежа ботова, Ботнет)
Ботнет је скуп уређаја повезаних на интернет (рачунари, сервери, мобилни уређаји...) чији корисници нису ни свесни да су им уређаји заражени и контролисани неким злонамерним софтвером (в. Malware).
(п. Bot)
Bounce e-mail (Одбијена порука е-поште)
Одбијена порука е-поште (в. E-mail) јесте порука која се враћа пошиљаоцу јер из неког разлога не може да буде достављена примаоцу. Разлози
могу бити различити:
•
нетачно унета адреса е-поште (в. E-mail address);
•
непостојање корисника (в. User) с таквим корисничким именом (в. Username) на одредишном серверу е-поште (в. E-mail
server);
•
препуњено сандуче е-поште примаоца;
•
тренутна недоступност одредишног сервера е-поште;
•
одбијање одредишног сервера е-поште да прими поруку јер је
пошиљалац на црној листи (в. Black list).
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Bounce rate (Стопа одбитка)
1) Стопа одбитка је проценат посетилаца који дођу на неку од вебстрана (в. Web page) и одмах оду са ње, без кликтања на било коју од
понуђених интерних веза (в. Internal link) ка другим веб-странама тог
веб-сајта (в. Web site).
2) Стопа одбитка је проценат недостављених порука е-поште (в. Bounce
e-mail).
(п. Web analytics)
Brand (Бренд, Робна марка)
Бренд представља јединствен и идентификујући скуп визуелних елемената (назив, знак и/или логотип, симбол, дизајн...) који диференцирају
компанију и њене производе и/или услуге од конкурентских. Тиме се
стварају различите емотивне, културолошке и рационалне асоцијације, веровања, очекивања и искуства потрошача (в. Consumer). Правни
аспект бренда је жиг или заштићени знак (в. Trademark), чијом се регистрацијом бренд штити од злоупотреба. Бренд се на српски преводи као
(робна) марка и представља мешавину опипљивих и неопипљивих обележја, односно скуп мишљења и асоцијација које имају потрошачи или
корисници о поједином производу, услузи или фирми. Бренд је слика
и прилика наступа компаније на тржишту, онако како је перципирају
њени купци, оно што јавност види и мисли о компанији.
(п. Branding) (п. Brandjacking) (п. Private brand community) (п. Public
brand community)
Branding (Брендирање)
Брендирање је процес стварања, бирања и спајања видљивих (назива
и дизајна) и невидљивих (личности, гласа и поруке) елемената неког
бренда (в. Brand). Тиме се, на пријемчив, разумљив и сажет начин, производи и/или услуге у свести потрошача (в. Consumer) диференцирају
од конкурентских.
Brandjacking (Преотимање бренда)
Преотимање бренда је активност на интернету чији је циљ да се познати елементи неког бренда (в. Brand) користе ради стицања користи или
наношења штете бренду. То се постиже прављењем лажних веб-локација (в. Web location) и промотивним кампањама, најчешће коришћењем
слабости бренда или недовољних и неадекватних онлајн-активности
самог бренда.
Breadcrumb (Мрвице хлеба, Бредкрамб)
Бредкрамб је мени на веб-страни (в. Web page) који показује посетиоцу
његову тренутну позицију у односу на хијерархију веб-локације (в. Web
location). На пример: Насловна > Производи > Ципеле >
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Bricks and clicks (Цигле и кликови)
„Цигле и кликови“ је популарни назив за трговце који комбинују класичну
трговину са е-сервисима (набавка, продаја, комуникација), тако што, осим
у физичким продајним објектима, имају и продају путем интернета.
(у. Bricks and mortar)
Bricks and mortar (Цигле и малтер)
„Цигле и малтер“ је популарни назив за традиционалне трговце који
имају само класичну продају и дистрибуцију, у физичким продајним
објектима.
(у. Bricks and clicks)

B

Bridge (Премосник, Бриџ)
Бриџ је мрежни уређај (в. Network device), с припадајућим софтвером, који омогућава поделу локалне рачунарске мреже (в. Computer
network) на више сегмената, чиме филтрира саобраћај и чува пропусну
моћ мреже.
(у. Switch) (у. Router) (у. Gateway)
Broadband (Широкопојаснo)
1) У телекомуникацијама, широкопојасна мрежа је пренос података са
широким опсегом (в. Bandwidth) који преноси више сигнала и врста
саобраћаја на различитим фреквенцијама, кроз коаксијални кабл, оптички кабл или бежичну везу.
(п. Wired communications) (п. Wireless communications)
2) У контексту приступа интернету, широкопојасни приступ је сваки
брзи приступ интернету који је увек укључен, и бржи је од dial-up приступа преко традиционалних аналогних услуга.
(п. DSL) (п. Wi-Fi)
Broken hyperlink (Прекинута хипервеза)
Прекинута хипервеза на некој веб-страни (в. Web page) је хипервеза (в.
Hyperlink) која води ка неком веб-ресурсу (в. Web resource) који више
не постоји на датој веб-адреси (в. Web address).
Browser (Прегледач) – п. Web browser
Bug (Баг)
Баг (на енглеском „буба“) грешка је у кодирању неког рачунарског програма (в. Computer program), која корисницима изазива мање или веће
проблеме. Обично се решава ажурирањем (в. Update) програма.
Buyer persona (Личност купца)
Други назив: Persona (Персона)
Личност купца је замишљена типична особа која поседује личне карактеристике битне за циљну групу купаца (в. Customer) неког производа
или услуге. Настала је сагледавањем стварних особина постојећих купаца, као одговор на питање шта би потенцијални купци могли да желе,
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како размишљају и како се понашају док одмеравају којој компанији
или бренду (в. Brand) ће да укажу своје поверење. То је профил савршеног купца, који компанији помаже да своје маркетиншке напоре
осмисли, прилагоди и усмери ка групи или групама становништва код
којих је највећа могућност њеног пословног успеха на тржишту.
(п. Consumer) (п. Client) (п. User)
Buzzword (Крилатица, Базворд)
Базворд је реч или фраза која је у неком периоду у тренду, јер је тренутно
популарна у дигиталној комуникацији (в. Digital communication). Више
служи да импресионира саговорнике него да нешто конкретно објасни.
Byte (Бајт)
Бајт је најмања адресибилна јединица података у рачунарском систему
и представља једно слово, број или знак. Он се састоји од 8 битова (в.
Bit), користи се као јединица мере за величину рачунарских датотека и
обележава се великим словом „B“. Пошто је бајт сувише мала јединица,
са свега 28, то јест 256 могућих различитих записа, у пракси се обично
користе килобајт (KB), мегабајт (MB), гигабајт (в. GB) и терабајт (в. TB).
Али ове префиксе не треба мешати са уобичајеним вредностима у другим областима које су у децималном систему, јер је 1 KB = 1024 B, а 1
MB = 1024 KB = 1.048.576 B.
(п. Kilo)
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C
C2B – Consumer to Business (Потрошач ка предузећу)
C2B је модел пословања, трговине и трансакција који се одвија између
физичког лица и пословног субјекта (нпр. блогер продаје компанији
огласни простор на свом блогу).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2C) (у. C2B2C) (у. C2G)
(у. G2B) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)

C

C2B2C – Consumer to Business to Consumer (Потрошач ка предузећу
ка потрошачу)
C2B2C је модел пословања, трговине и трансакција у коме је пословни
субјекат посредник између два физичка лица (нпр. између продавца и
купца некретнине посредује агенција за некретнине).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2G) (у.
G2B) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)
C2C – Consumer to Consumer (Потрошач ка потрошачу)
C2C је модел пословања, трговине и трансакција који се одвија између
два физичка лица (нпр. продаја половне робе на огласним сајтовима).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2B2C) (у. C2G)
(у. G2B) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)
C2G – Citizen to Government (Грађанин ка управи)
C2G је модел пословања, трговине и трансакција који се одвија између
физичког лица и државног органа или институције (нпр. уметник прода своју слику државном органу).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2B2C)
(у. G2B) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)
CA – Certificate authority (Сертификационо тело)
Сертификационо тело је компанија/организација која има овлашћење
да корисницима издаје дигиталне сертификате (в. Digital certificate).
(п. PKI)
Cache (Кеш)
У рачунарству, кеш се односи на:
1) Датотеке (в. File) које веб-прегледач (в. Web browser) чува на уређају корисника како би се избегло понављање преузимања (в. Download)
истих датотека с неке веб-локације (в. Web location). Веб-прегледачи
најчешће задржавају копије свих веб-страна (в. Web page), до одређеног ограничења (у величини и/или времену). Да би се проверило да ли
се веб-страна променила у међувремену, потребно је да се освежи по34
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новним учитавањем (в. Reload).
2) Наменске веб-сервере (в. Web server) или услуге који омогућавају
чување веб-садржаја (в. Web content) који се не мења често. Називају
се и кеш-сервери и задатак им је да убрзавају приступ информацијама
које су претходно преузете, јер су физички ближи кориснику.
(п. Proxy server)
Camera resolution (Резолуција камере)
Резолуција дигиталне камере (в. Digital camera) јесте број пиксела (в.
Pixel) који сензор камере може да забележи и обично је изражена у
мегапикселима (в. Megapixel).
(п. Resolution)
Canonical URL (Канонски УРЛ)
Канонски УРЛ је елемент у ХТМЛ кôду (в. HTML) који одређује преферирани УРЛ (в. URL) неке веб-стране (в. Web page), како не би, од стране веб-претраживача (в. Search engine), била проглашена за дуплирани
садржај (в. Duplicate content). Ако имате две сличне веб-стране и обе
испуњавају услове за рангирање одређених кључних речи, веб-претраживач тако сазнаје којој од две УРЛ адресе треба да усмери саобраћај.
CAPTCHA – Completely automated public Turing test to tell computers
and humans apart (Капча – Потпуно аутоматизовани јавни Турингов тест који разликује рачунаре и људе)
CAPTCHA је тест који се одвија пре приступања корисника некој веблокацији (в. Web location), којим се проверава да ли јој приступа човек
или робот (в. Bot). Појављује се у облику квиз питања, као што су: графичко погађање тражених облика, једноставан математички задатак,
извршење акције коју само човек може да разуме и уради, препознавање и уношење траженог низа деформисаних слова и бројева и др.
Capture (Хватање) – п. Screen shot
Case-sensitive (Разликовање малих и великих слова)
Case-sensitive је карактеристика неког рачунарског система, програма или операције због које је битно да ли су подаци унети малим (в.
Lowercase) или великим словима (в. Uppercase). То може бити битно
за куцање корисничког имена (в. Username), лозинке (в. Password), назива датотека (в. File) и др. То није битно код куцања назива домена (в.
Domain name) и адреса е-поште (в. E-mail address).
CBDC – Central bank digital currency (Дигитална валута централне
банке)
Други назив: National digital currency (Национална дигитална валута)
Дигитална валута централне банке је регулисана дигитална валута (в.
Digital currency) коју издаје национална банка неке државе. То је дигитални еквивалент суверене, националне валуте, као дигитални облик
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постојећих физичких новчаница и кованица.
(у. Cryptocurrency) (у. Virtual currency) (у. E-money)
CC – Carbon copy (Копија)
CC је поље у клијентима е-поште (в. E-mail client) где се уносе уносе
адресе е-поште прималаца поруке који нису главни примаоци, као што
су они из поља To (в. To). Реч „carbon“ потиче од некадашњих индиго
папира помоћу којих су прављене копије текста при куцању на писаћим машинама.
(у. BCC)

C

ccSLD – Country code second-level domain (Национални домен другог нивоа)
ccSLD је национални интернет домен (в. Internet domain) који је регистрован испод ccTLD-а (в. ccTLD) и од њега је одвојен тачком (нпр. у називу домена „beograd.org.rs“, део „.org.rs“ је ccSLD). Доменски
простор ccTLD-ова најчешће је подељен на више ccSLD-ова, који су намењени различитим категоријама регистраната (фирме, организације, образовне установе, појединци, академске установе, државни органи...). У оквиру националног домена .RS постоји шест ccSLD-ова, сваки
од њих намењен за одређену делатност регистранта: .CO.RS, .ORG.RS,
.EDU.RS, .IN.RS, .AC.RS и .GOV.RS. Такође, и у оквиру националног домена .СРБ постоји шест ccSLD-ова, намењених истоветним групама регистранта: .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ, .ОД.СРБ, .АК.СРБ и .УПР.СРБ.
(п. gTLD) (п. TLD) (п. SLD) (п. Sub-domain)
ccTLD – Country code top-level domain (Национални домен највишег нивоа)
ccTLD је интернет домен (в. Internet domain) повезан са одређеном државом или територијом. Одређује се на основу међународне двословне
ознаке државе, који према стандарду ISO 3166-2, садржи слова енглеског алфабета (као што је српски .RS домен).
ЗАНИМЉИВОСТ: Како је Србија добила баш .RS као домен?
Проблем је био што су све двословне комбинације на „S“, са
словима из речи SRBIJA и SERBIA, које најбоље асоцирају на
Србију, већ биле заузете (.SA, .SI, .SB, .SR, .SJ и .SE). Једине
преостале слободне двословне ознаке које почињу на „S“ биле
су неупотребљиве: SF, SP, SQ, SS, SW и SX. Међународна организација за стандардизацију (в. ISO) доделила је RS да буде
Alpha-2 code за Србију, као скраћеницу од „Република Србија”.
(п. ccSLD (п. gTLD) (п. TLD) (п. SLD) (п. Sub-domain)
CDN – Content delivery network (Мрежа за испоруку садржаја)
CDN је систем дистрибуције на интернету који убрзава испоруку
веб-страна (в. Web page), аудио, видео и другог веб-садржаја (в. Web
content) корисницима широм света. То се одвија тако што реплицира
датотеке (в. File) са веб-садржајем на кеш-сервере (в. Cache), који су
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географски разбацани широм планете. На тај начин се садржај испоручује корисницима уз већу брзину, доступност и поузданост, тако што
CDN усмерава кориснике на локацијски њима најближи кеш-сервер.
Central registry (Централни регистар)
У области интернет домена, централни регистар је централизована
збирка података о регистрованим називима домена (в. Domain name) у
оквиру одређеног ТЛД-а (в. TLD), с подацима о њиховим регистрантима (в. Registrant) и другим подацима. Регистрациони подаци обавезно
садрже адресе ДНС сервера (в. DNS server) који омогућавају видљивост
интернет домена чији је назив регистрован у централном регистру, као
и назив регистратора (в. Registrar) код кога је регистрован.
CERT – Computer emergency response team (ЦЕРТ – Рачунарски тим
за хитно реаговање)
Други назив: SIRT – Security incident response team (СИРТ – Тим за реаговање на безбедносне инциденте)
ЦЕРТ је тело које се бави информационом безбедношћу (в. Information
security), и то информисањем, едукацијом, превенцијом, детекцијом и
санацијом безбедносних инцидената. Може да делује на националном
нивоу или у одређеним областима пословања, зависно од локалног законодавства, потреба и праксе. Ова област је у Србији уређена Законом
о информационој безбедности. Србија има свој Национални ЦЕРТ при
РАТЕЛ-у, а постоје и посебни ЦЕРТ-ови државних органа и комерцијални ЦЕРТ-ови компанија које имају потребу да своје пословање штите на овај начин.
Certificate (Сертификат) – п. Digital certificate
CGI – Common gateway interface (Опште приступно сучеље)
CGI је метода за динамичко стварање веб-страна (в. Web page) на основу улазних података добијених од клијентског рачунара (в. Client). Најчешће функционише тако што се подаци који се унесу у формулар на
некој веб-страни шаљу на сервер (в. Server), који обради те податке и
потом клијенту испоручи веб-страну.
CGI – Computer-generated imagery (Рачунарски створенe сликe)
CGI је процес стварања статичних и покретних 2Д (в. 2D) или 3Д (в. 3D)
слика, помоћу наменског софтвера (в. Software), за потребе анимираних филмова, видео-игара, играних филмова, ТВ реклама, архитектуре, инжењерства и др.
Character (Знак)
У рачунарству, знак је слово, број, знак интерпункције, посебан знак
или друга ознака или симбол који се користи у писању и за приказ на
екрану (в. Screen) или за штампање. Облик знакова на екрану или папиру одређен је изабраним типографским писмом (в. Typeface), а ве-
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личина и стил знакова одређени су појединачно изабраним фонтом (в.
Font) из фамилије фонтова која чини то типографско писмо. Постоје
видљиви знакови (као ови које можете да прочитате) и невидљиви, који
служе за обележавање форматирања текста и друге типографске потребе (нпр. размаци, ознаке за нови ред...).
(п. Emoticon)
Character set (Скуп знакова)
Скуп знакова чини системска збирка оних знакова (в. Character) који служе за приказ текста на екрану (в. Screen) или за штампање, у оквиру неког стандарда знакова као што су Аски (в. ASCII) и Јуникод (в. Unicode).
Character string (Знаковни низ)
Знаковни низ је било која група знакова (в. Character) написаних заједно.

C

Chat (Ћаскање, Четовање)
Четовање је облик дигиталне комуникације (в. Digital communication)
текстуалним порукама, између два или више корисника, најчешће 1
на 1, а одвија се у реалном времену. Обавља се путем апликација за
тренутне поруке (в. Instant messaging app). Може да буде засебна активност (п. Chat room), али и да се одвија као конверзација у оквиру
друштвених медија (в. Social media), пословних софтвера, видео-конференција (в. Videoconference) и др.
Chat room (Причаоница, Чет-рум)
Чет-рум је засебна веб-локација (в. Web location), део неке веб-локације или део неког интернет сервиса (в. Internet service), који пружа место за комуникацију у реалном времену онлајн-заједницама (в. Online
community) корисника који имају заједнички интерес и теме.
Chatbot (Чет-бот)
Чет-бот, скраћено од „робот за четовање“, рачунарски је програм који
покушава да симулира људску конверзацију путем текстуалне или гласовне интеракције. Корисник може да постави чет-боту питање или да
му зада команду, а чет-бот му одговара (текстом или синтетизованим
гласом) или извршава тражену акцију. Чет-бот је чест додатак за тренутне поруке (в. Instant messaging) на пословним веб-сајтовима (в. Web
site) и онлајн-продавницама (в. Online shop), нарочито за комуникацију с посетиоцима ван радног времена.
CIA triad (ЦИА тријада)
CIA triad се тиче три најважније компоненте информационе безбедности (в. Information security):
•
Confidentiality (Поверљивост) – обезбеђивање да информације буду недоступне неовлашћеним лицима, што се постиже шифровањем, ИД-овима и лозинкама, вишефакторском
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•
•

аутентикацијом (в. Multifactor authentication) и додатним одбрамбеним стратегијама;
Integrity (Целовитост) – заштита информација и система од
модификације од стране неовлашћених лица, чиме се обезбеђује да заштићени подаци (в. Data) буду тачни и поуздани;
Availability (Доступност) – омогућавање овлашћеним лицима
да имају сталан приступ информацијама, а укључује редовно
одржавање система, унапређивање и надоградњу система, коришћење резервних копија (в. Backup) ради заштите од поремећаја или губитака података и друге мере.

Click bait (Мамац за клик)
Click bait су полуистинити или потпуно тенденциозно измишљени наслови (као и чланци на које они воде) на медијским веб-сајтовима (в.
Web site), смишљени тако да привуку посетиоце да на њих пошто-пото
кликну. Посетиоци се намерно доводе у заблуду како би власници медија, тачније таблоида, имали већу посету и зараду од оглашавања, а
што је супротно закону о информисању, као и медијским кодексима и
добрим пословним обичајима.
Click&Collect (Кликни и преузми)
Кликни и преузми је начин испоруке при коме купац на онлајн-продавници (в. Online shop) обави наручивање производа (понекад и плаћање), а испорука се обавља на малопродајној или другој локацији етрговца лично купцу, а не преко курирске службе.
(п. O2O)
Client (Клијент)
1) У рачунарству, клијент је рачунар који је преко рачунарске мреже
(в. Computer network) повезан на сервер (в. Server) и са њега преузима податке (в. Data) и обавља друге операције. На пример, приликом
прегледања неког веб-сајта (в. Web site), рачунар на коме се то ради је
клијент другог рачунара (тј. сервера), на коме се налази тај веб-сајт.
2) У пословању, клијент је особа или компанија/организација којој се у
неком дужем или уговореном периоду пружају услуге или продају производи. Претходни статуси клијента у CRM-у (в. CRM) су потенцијални
клијент (в. Lead) и могући клијент (в. Prospect).
(у. Customer) (у. Consumer) (у. User)
Client-side application (Апликација на клијентској страни)
Апликација на клијентској страни је рачунарски програм (в. Computer
program) који се покреће на рачунару корисника (в. Client).
(с. Server-side application) (п. Applet)
Closed-source software (Софтвер затвореног кôда) – п. Proprietary
software
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Cloud computing (Рачунарство у облаку, Клауд рачунарство)
Рачунарство у облаку је област рачунарства (в. Computing) која се
заснива на технологији виртуелизације и подразумева хостовање (в.
Hosting) сервиса и података на удаљеном, дељеном и динамички скалабилном скупу рачунарских ресурса добављача услуга клауда. Преко
клауда корисници могу да приступају софтверу (в. Software) и подацима (в. Data) с било које тачке и било ког уређаја, а не само с позиције свог радног места и личног рачунара. Виртуелизација омогућава
апстракцију физичких ресурса, тако што се физички ресурси деле на
више логичких целина и више њих удружује у једну логичку целину.
Корисницима се на захтев испоручују рачунарски ресурси (инфраструктура, сервери, апликације, сервиси...) у виду аутсорсованих (в.
Outsourcing) решења, чиме се смањују оперативни ИТ трошкови, јер се
одржавање и техничка подршка препуштају добављачу услуге. Постоје
три главне врсте услуга које се пружају у облаку: инфраструктура као
услуга (в. IaaS), софтвер као услуга (в. SaaS) и платформа као услуга
(в. PaaS).
mcloud.rs
Cloud data center (Клауд дата центар)
Клауд дата центар омогућава захтевнијим и искуснијим корисницима
закуп потребних ресурса клауда (в. Cloud computing) код добављача
услуга хостинга (в. Hosting service provider), тако да самостално стварају виртуелне сервере у оквиру свог виртуелног дата центра. Расподељују жељени број CPU-ова (в. CPU), RAM меморију, величину и тип дискова за складиштење података, простор за backup (в. Backup), брзину
мрежног интерфејса, количину интернет саобраћаја и број ИП адреса
(в. IP address). Клауд дата центар може да се користи и као Disaster
Recovery решење с минималним ресурсима, а ако се укаже потреба да
постане продукционо окружење, брзо и лако могу да се прошире ресурси и да се стави у пун погон.
mcloud.rs
Cloud hosting (Клауд хостинг, Хостинг у облаку)
Клауд хостинг је опција услуге хостинга (в. Hosting) и подразумева
комплетну виртуелизовану инфраструктуру на принципима клауд рачунарства (в. Cloud computing). Укључује управљање ресурсима, попут
радне меморије (RAM), процесорске снаге (в. CPU), места на диску за
складиштење података (в. HDD, в. SSD), и њихово распоређивање и
управљање по виртуелним машинама, што све чини рачунарски облак.
То корисницима омогућава лаку скалабилност и закуп ресурса према
потребама, па не тражи изградњу и одржавање сопствене рачунарске
инфраструктуре, а плаћа се само оно што је реално потребно. Ресурси
који се користе распоређени су на фарми сервера (више сервера), чиме
се обезбеђује непрекидан рад хостованим апликацијама, за разлику од
стандардног окружења (не-клауд), код кога би услед квара на физичком серверу дошло до прекида. Код клауд хостинга квар на физичком
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серверу не проузрокује прекид, јер све наставља да ради са исправног
дела инфраструктуре (други сервери који чине рачунарски облак).
(у. Shared hosting) (у. VPS hosting) (у. Dedicated server hosting) (у.
Managed hosting) (у. Colocation) (п. Hosting service provider)
mcloud.rs
CMS – Content management system (Систем за управљање садржајем)
CMS је софтвер у виду веб-апликације (в. Web app) који омогућава уређивање, објављивање и ажурирање свих облика веб-садржаја (в. Web
content) на некој веб-локацији (в. Web location). Он повезује веб-садржај, веб-дизајн (в. Web design) и функционалности веб-локације у обједињену целину. Архитектура CMS-а обухвата два дела: јавно видљиви
део за посетиоце (в. Front-end) и заштићени део за администрирање (в.
Back-end). CMS може бити базиран на отвореном кôду (в. Open source),
наменским (custom) и другим решењима, а популарна и бесплатна решења отвореног кôда су Drupal и ВордПрес (в. WordPress).
CMYK (Цмик)
CMYK је суптрактивни модел боја који се користи у штампарству и састоји се од четири процесне боје: Cyan (цијан/зеленоплава), Magenta
(магента/пурпурна), Yellow (жута) и Black (црна) која се означава са „K“.
Њиховим мешањем настају све остале боје у четворобојној штампи.
(у. RGB)
Code (Кôд)
1) У програмирању, кôд је запис написан у неком програмском језику,
оно што програмери производе током развоја неког рачунарског програма (в. Computer program).
2) У криптографији, кôд је замена једне речи или фразе другом речју,
бројем или симболом, а ради прикривања значења (шифровања) оригиналне речи или фразе.
Codec (Кодек)
1) Кодек као скраћеница за појам „coder-decoder“ (шифрант-дешифрант) односи се на хардвер (в. Hardware) и софтвер (в. Software) који
обављају дигитизацију (в. Digitization), то јест претварање из аналогног
(в. Analog) у дигитални (в. Digital) облик и обрнуто. Примери таквих
уређаја су они који конвертују аналогне аудио или видео записе са старих трака у дигитални формат.
2) Кодек као скраћеница за појам „compressor-decompressor“ (компресор-декомпресор) и односи се на софтвер и/или хардвер који обављају
компресију медија (в. Media compression), ради смањивања величине
медијских датотека (в. File), због мањег простора за чување или бржег
слања преко интернета. По природи сигнала, разликују се кодеци за
људски говор, музику, видео-снимке, видео-конференције, филм и музику за филм.
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Collaborative shopping (Сарадничка куповина) – п. Social shopping
Colocation (Колокација)
Колокација је опција услуге хостинга (в. Hosting) која подразумева да
се, уместо у сопственом простору и на сопственим мрежним ресурсима, сервер (в. Server) и друга опрема смести у изнајмљен простор,
у центру за колокацију неког добављача услуге хостинга (в. Hosting
service provider). У центру се обезбеђује редундантни приступ интернету, редундантно напајање, системи за хлађење и физичко-техничку
заштиту и све друго што је потребно за оптимално функционисање сервера клијената. Корисник сам обавља управљање и одржавање сервера.
(у. Cloud hosting) (у. Dedicated server hosting) (у. Managed hosting) (у.
Shared hosting) (у. VPS hosting)

C

Color (Боја)
Боја је видљива разлика између различитих таласних дужина светлости. Боје на екранима (в. Screen) електронских уређаја настају мешањем црвене, зелене и плаве светлости по моделу боја РГБ (в. RGB).
Color depth (Дубина боје)
Други назив: Bit depth (Дубина бита)
Дубина боје је број битова (в. Bit) који се користе за представљање
сваког пиксела (в. Pixel) на дигиталној слици (в. Digital image). При
размишљању о избору дубине боје, треба разликовати да ли се ради о
фотографији или видео-снимку, о подешавању камере или програма
за обраду, о уређају на ком се гледа, о врсти датотеке, о употреби на
интернету или за штампу. Свака од ових варијанти има своје препоручене вредности боје, како би финални резултат био што квалитетнији.
Битно је знати и да људско око може да разликује око десет милиона
боја. Већа дубина боје значи већи број битова који пружају могућност
ширине палете нијанси и приказ већег броја сивих тонова или броја
боја на дигиталној слици. У штампарству се најчешће користи модел
боја Цмик (в. CMYK), састављен од четири процесне боје, као и други
модели боја зависно од врсте штампања. За екрански приказ користи
се модел боја РГБ (в. RGB), у коме се сваки пиксел у дигиталној слици
ствара кроз комбинацију три главне боје: црвене, зелене и плаве. Свака
основна боја назива се „канал боје“, а дубина боје за сваку од њих исказује се бројем „битова по каналу“ (bpc). Збир битова у сва три канала
боја исказује се кроз број „битова по пикселу“ (bpp) и представља укупан број боја доступних сваком пикселу. Дигиталне слике се у пракси
најчешће јављају у следећим дубинама боја:
•
1-bit = 2 боје – Monochrome (црно-бело)
•
8-bit = 256 боја – VGA
•
16-bit = 65.536 боја – High color
•
24-bit = 16.777.216 боја – True color
•
30/36/48-bit = више милијарди боја – Deep color
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Communication (Комуникација)
Комуникација је процес размене информација између људи и односи
се на њихово међусобно разумевање, стварање значења, развој односа
и начин како се поруке примају и тумаче. Комуникација се одвија говором, писањем, знаковним језиком, говором тела... уживо или преко
средстава за комуникацију на даљину (в. Communications).
(п. Internet communication) (п. Digital communication) (п. Marketing)
(п. PR)
Communications (Комуникације)
Комуникације су средства преноса, технолошка решења, системи и канали преко којих се преносе информације између људи и обавља њихова комуникација (в. Communication) на даљину.
(п. Internet communications) (п. Digital communications) (п. Wired
communications) (п. Wireless communications)
Compression (Компресија, Сабијање)
Други назив: Data compression (Компресија података)
У рачунарству, компресија је поступак смањивања величине једне или
више датотека (в. File), тако што се из њих одстране или на посебан
начин скраћено означе подаци (в. Data) који се понављају. Постоје
две основне врсте компресије података: компресија датотека (в. File
compression) и компресија медија (в. Media compression). Компресија
може бити без губитака података у односу на оригинал и са губитком
неких података из оригинала.
(п. Codec)
Computer (Рачунар)
У данашњем смислу те речи, рачунар је програмирајући дигитални
уређај (в. Digital device) способан да помоћу хардвера (в. Hardware) и
софтвера (в. Software) чува, преузима, обрађује и претражује податке (в. Data) и обавља бројне аутоматске активности или ручно вођене
операције, зависно од потреба корисника. У историјском смислу, реч
„рачунар“ се најпре односила на особу која се бавила рачунањем, затим
на разне машине за рачунање које су биле аналогне, а потом и електронске, али не и дигиталне (в. Digital electronics) као данашње. Сваки
данашњи рачунар је дигитални уређај, али нису сви дигитални уређаји
рачунари. Основни физички делови рачунара су: централна процесорска јединица (в. CPU), матична плоча, меморија, уређај за складиштење података (в. HDD, в. SSD, в. SSHD), улазно-излазне јединице и јединица за напајање. У савременим рачунарима су најчешће на матичној
плочи интегрисане звучна картица, графичка картица и мрежна картица. Из угла корисника, савремени лични рачунари могу да буду стони
(в. Desktop computer) и пoкретни (в. Mobile device), као што су лаптоп
рачунар, таблет и паметни телефон. Такође, корисници су свакодневно
окружени бројним једноставним рачунарима уграђеним у различите
електронске уређаје у кући, у возилима, на радним и другим местима.
РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

43

C

Computer network (Рачунарска мрежа)
Рачунарска мрежа је систем састављен од скупа хардверских уређаја
(в. Hardware) међусобно повезаних мрежним уређајима (в. Network
device) и комуникационом опремом, уз одговарајући софтвер (в.
Software) за комуникацију, којима се остварује повезаност два или
више рачунара (в. Computer) ради размене података (в. Data) у електронском облику. Веза између рачунара се остварује помоћу жичаних
(в. Wired communications) или бежичних (в. Wireless communications)
комуникација. По распону простора који покривају, рачунарске мреже
се деле на: личне (в. PAN), локалне (в. LAN), градске (в. MAN) и мреже
широког подручја (в. WAN).
(п. Internet) (п. Intranet) (п. Extranet) (п. VPN) (п. WLAN)

C

Computer program (Рачунарски програм)
Други назив: Program (Програм)
Рачунарски програм је скуп упутстава, написаних у неком програмском језику, састављених заједно како би рачунар (в. Computer) обавио одређен задатак, самостално или уз учешће корисника (в. User).
Збирка рачунарских програма и пратећих, повезаних података, назива
се софтвер (в. Software). Појединачни рачунарски програм намењен за
потребе корисника назива се апликација (в. App).
Computing (Рачунарство)
Рачунарство се бави теоријом и праксом рачунања, а између осталих,
обухвата и следеће области: хардверско инжењерство (в. Hardware),
софтверско инжењерство (в. Software), рачунарску графику, вештачку
интелигенцију (в. AI), базе података (в. Database), рачунарске мреже (в.
Computer network), криптографију.
Consumer (Потрошач)
Потрошач је особа која је крајњи корисник неког производа или услуге,
без обзира на то ко је био купац (в. Customer).
(у. Client) (у. User)
Contactless payments (Бесконтактна плаћања)
Бесконтактна плаћања су врста дигиталних плаћања (в. Digital
payments) која раде на технологији комуникације у блиском пољу (в.
NFC), коришћењем радио-фреквенцијске идентификације (в. RFID).
Користе се за мале и честе трансакције помоћу платних картица, мобилних телефона и носиве технологије (в. Wearable technology), а плаћање се обавља без употребе ПИН-а (в. PIN), прислањањем или махањем испред читача плаћања.
Content (Садржај)
Садржај је полисемична именица и на српском и на енглеском језику,
јер има више блиских значења, која се логички поклапају у оба језика:
1) Садржај као основни састојак нечега – на пример, веб-садржај (в.
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Web content) основни је састојак веб-локације (в. Web location), у облику текстова, слика (в. Digital image), аудио-записа (в. Audio), видео-записа (в. Video) и других садржаја;
2) Садржај као суштина или значење нечега – на пример, садржај вебсајта (в. Web site) од суштинског је значаја за посетиоце и мора бити
примерен њиховим потребама;
3) Садржај као списак садржине нечега (енглески „contents“) – на пример, мапа веб-сајта (в. Sitemap).
(п. Digital content) (п. Content writing) (п. Copywriting) (п. SEO
copywriting) (п. Content writer) (п. Copywriter) (п. Web content writer)
(п. Content marketing) (п. Copyright) (п. Intellectual property)
Content marketing (Маркетинг садржајем)
Маркетинг садржајем је стратешки маркетиншки приступ фокусиран на стварање и дистрибуцију корисног и релевантног садржаја (в.
Content), намењеног да привуче и задржи јасно дефинисану публику.
Сврха маркетинга садржајем је да промени или побољша понашање
потрошача, и одвија се првенствено кроз сопствене медије (в. Owned
media) и дељене медије (в. Shared media), мање кроз плаћене медије
(в. Paid media), а има и знатан утицај на заслужене медије (в. Earned
media). Циљ маркетинга садржајем није примарно продаја, већ успостављање дуготрајне комуникације с потрошачима пружањем драгоцених информација, тако да се кроз поверење и лојалност потрошача на
крају остваре и продајни резултати.
(п. Digital marketing) (п. Internet marketing) (у. Inbound marketing) (у.
Native advertising) (п. Content writing) (п. Copywriting)
Content writer (Писац садржаја)
Писац садржаја је особа која има таленат и знање да ствара различите облике текстуалног садржаја (в. Content), зависно од области своје
стручности. Обухвата све области текстуалног стваралаштва – од поезије
и књижевности, до стручних и образовних текстова. У области интернета, писац садржаја може да буде ангажован или специјализован и као
копирајтер (в. Copywriter) и писац веб-садржаја (в. Web content writer).
(п. Content writing) (п. Content marketing)
Content writing (Писање садржаја)
Писање садржаја је умеће стварања текстова за најразличитије намене,
а који треба да информишу, инспиришу, образују или забаве читаоце.
Облици писаног садржаја обухватају све области стваралаштва – од
уметничких до комерцијалних текстова. У области интернета, писање
садржаја подразумева израду текстова различитог обима – од оних за
обимне дигиталне публикације (в. Digital publication) до блог објава
(в. Blog post) и других кратких форми. Писање садржаја намењеног за
промотивне и продајне сврхе назива се копирајтинг (в. Copywriting).
(п. Content writer) (п. Web content writer) (п. Content marketing) (у. SEO
copywriting)

РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

45

C

Conversion (Конверзија)
У маркетингу, конверзија је преобраћање потенцијалног клијента (в.
Lead) у клијента (в. Client). У дигиталном маркетингу, циљ је да посетилац (потенцијални клијент) неке веб-локације (в. Web location) предузме неку жељену активност која испуњава сврху његовог доласка и
повећава стопу конверзије (в. Conversion rate), а њега претвара у клијента. То је најчешћи смисао и разлог компанијског наступа на интернету и обично се остварује путем позива на акцију (в. CTA). Те жељене
активности посетилаца могу бити: куповина – ако се ради о онлајн-продавници (в. Online shop), регистрација уз остављање личних података,
захтев за састанак или давање понуде, преузимање неког веб-садржаја
(в. Web content), учешће у анкети и др.
(п. Lead conversion)

C

Conversion rate (Стопа конверзије)
Стопа конверзије је проценат посетилаца веб-локације (в. Web location)
који је предузео жељену активност, у складу с циљевима конверзије (в.
Conversion), у односу на укупан број посетилаца веб-локације.
(п. CRO)
Convertor (Конвертор, Претварач)
У рачунарству, претварач је апликација (в. App) или плагин (в. Plugin) који претвара текст из једног писма у друго (као у случају српског
језика, из ћирилице у латиницу и обратно), то јест из једног начина кодирања текста у други. Постоје у онлајн-верзији или као додатак уз програме за обраду текста. На пример, претварање из Јускија (в. YUSCII)
у Јуникод (в. Unicode).
Cookie (Колачић)
Колачић је текстуална датотека (в. File) с подацима о претходном понашању посетиоца неке веб-локације (в. Web location), коју веб-сервер (в.
Web server) шаље веб-прегледачу (в. Web browser) посетиоца. Датотека
се чува на уређају посетиоца (уколико је он то првобитно дозволио) и
шаље се назад ка веб-серверу сваки пут када посетилац приступи истој
веб-локацији. Основна намена колачића је да се идентификују посетиоци који поново долазе на исту веб-локацију, како би се за њих припремиле и испоручиле наменски обликоване, персонализоване веб-стране
(в. Web page), у складу с преференцијама које су показали у претходним посетама. Колачићи служе као извор корисних информација за
власнике веб-локација, јер пружају увид о навикама и потребама посетилаца, што је драгоцено за планирање активности дигиталног маркетинга (в. Digital marketing). Колачићи могу да сачувају широк спектар
информација, попут изабраног језика или локације одакле се приступа,
историје куповине или посећених веб-страна и др. Међутим, могу да
укључују и веома личне податке (нпр. име, кућна адреса, адреса е-поште, број телефона...). Срећом, те информације могу да се сачувају у
колачићима само ако то посетилац дозволи, изричитим пристанком
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при посети веб-локацији, а на шта власнике веб-локација обавезује и
ГДПР (в. GDPR). Посетилац увек може да промени своје поставке у вебпрегледачу и да тиме одобри или одбије захтеве за чување колачића,
као и да их ручно обрише или подеси аутоматско брисање сачуваних
колачића при затварању веб-прегледача.
(п. Privacy settings)
Copyright (Ауторско право)
Ауторско право је правна заштита ауторских дела коју уживају њихови
ствараоци – аутори књижевних, научних, стручних и уметничких дела,
и означава се симболом „©“. Ауторско дело је оригинална духовна
творевина аутора, изражена у одређеној форми, без обзира на његову уметничку, научну или другу вредност, намену, величину, садржај и
начин испољавања. Ауторска и сродна права део су ширег концепта заштите интелектуалне својине (в. Intellectual property). Ауторска права
се односе на ауторска дела, у која спадају: писана дела, говорна дела,
драмска дела, музичка дела, филмска дела, дела ликовне уметности,
дела архитектуре, примењене уметности и индустријског обликовања,
картографска дела, планови, скице, макете и фотографије, позоришна
режија. Сродна права су блиско повезана са ауторским правом и односе се на: права интерпретатора, права произвођача фонограма, права
филмског продуцента (произвођача видеограма), права произвођача
емисије, права произвођача базе података, права издавача. Аутор ужива морална и имовинска права од тренутка настанка ауторског дела,
а за стицање и одржавање ауторско-правне заштите нису потребне
никакве формалности или плаћање такси. Ипак, аутор може да обави
регистрацију ауторских дела и предмета сродних права код Завода за
интелектуалну својину, ради лакшег доказивања и разликовања дела.
Имовинска права аутора трају за живота аутора и 70 година после његове смрти и обухватају:
•
право на умножавање, стављања примерака дела у промет и
давање примерака дела у закуп;
•
право извођења, представљања и преношења извођења или
представљања;
•
право емитовања и реемитовања;
•
право на јавно саопштавање, укључујући интерактивно чињење дела доступним јавности;
•
право на прилагођавање, аранжирање и другу измену дела;
•
право јавног саопштавања дела које се емитује и право јавног
саопштавања дела с носача звука или слике.
Морална права аутора трају и по престанку трајања имовинских права
аутора, и обухватају право:
•
да му се призна ауторство на његовом делу;
•
да име аутора буде назначено на сваком примерку дела;
•
да објави своје дело, односно да одреди начин на који ће се
дело објавити;
•
на заштиту интегритета дела;
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да се супротстави искоришћавању свог дела на начин који
угрожава или може да угрози његову част или углед.
(п. Creative Commons) (п. License) (п. DRM)

C

Copywriter („Рекламописац“, Копирајтер)
Копирајтер је особа која има талента и знања да ствара креативне концепте и пише краће текстове за бројне облике промотивног и продајног
садржаја (в. Content), доступних и онлајн и офлајн, у области маркетинга (в. Marketing) и односа с јавношћу (в. PR). У области интернета, копирајтер ради на концепту веб-локације (в. Web location) и пише
текстове за веб-садржај (в. Web content), као њен основни састојак.
Копирајтер пише текстове веб-страна (в. Web page), нарочито оне за
одредишне стране (в. Landing page), као и објаве на друштвеним медијима (в. Post), сценарије за аудио (в. Audio) и видео (в. Video) садржаје
и текстове за инфографику (в. Infographic). Посебну улогу има у писању текстова за онлајн-оглашавање (в. Online advertising): маркетинг
е-поштом (в. E-mail marketing), маркетинг на веб-претраживачима (в.
SEM), маркетинг на друштвеним медијима (в. SMM) и друге промотивне и продајне поруке које изазивају емоције и примаоце подстичу на
жељену активност.
(п. Copywriting) (п. SEO copywriting) (п. Content marketing) (у. Content
writer) (у. Web content writer)
Copywriting („Рекламописање“, Копирајтинг)
Копирајтинг је умеће писања креативних концепата и краћих форми
садржаја (в. Content) за промотивне и продајне намене, у области маркетинга (в. Marketing) и односа с јавношћу (в. PR). То је ужи појам од
писања садржаја (в. Content writing).
(п. Copywriter) (п. SEO copywriting)
CPA – Cost per action (Цена по конверзији)
Други назив: PPA – Pay per action
CPA је модел плаћања у онлајн-оглашавању (в. Online advertising), методом лицитирања, по ком оглашавач плаћа само за одређену активност
посетилаца на веб-локацији (в. Web location) која води до жељених конверзија (в. Conversion), као што су продаја, претплата, регистрација и др.
CPC – Cost per click (Цена по клику) – п. PPC – Pay per click (Плаћање
по клику)
CPE – Cost per engagement (Цена по ангажовању)
CPE је модел плаћања у онлајн-оглашавању (в. Online advertising), методом лицитирања, по ком оглашавач плаћа само кад корисници имају
неку врсту интеракције са огласом, то јест када она укључује неко ангажовање (в. Engagement).
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CPL – Cost per lead (Цена по потенцијалном купцу)
Други назив: PPL – Pay per lead (Плаћање по потенцијалном купцу)
CPL је специфичнији облик CPA (в. CPA), модел плаћања у онлајн-оглашавању (в. Online advertising) по ком оглашавач плаћа за сваког потенцијалног купца (в. Lead), то јест за сваког посетиоца који је кликнуо на
онлајн-оглас и потом отишао на веб-локацију (в. Web location) оглашавача и попунио онлајн-образац са својим контакт подацима.
CPM – Cost per mille (Цена по хиљади)
Други назив: CPT – Cost per thousand
CPM је модел плаћања у онлајн-оглашавању (в. Online advertising) и
односи се на количину новца коју оглашавач плаћа за 1000 приказа
његовог онлајн-огласа на одређеној огласној мрежи. Оглас се рачуна
као виђен када се 50% огласа прикаже на екрану у трајању од једне секунде или дуже када је реч о мултимедијалним огласима, односно две
секунде или дуже када је реч о видео-огласима.
CPS – Cost per sale (Цена по продаји)
Други назив: PPS – Pay per sale (Плаћање по продаји)
CPS је модел плаћања у онлајн-оглашавању (в. Online advertising) по
ком оглашавач плаћа на основу броја продаја које су уследиле као непосредан резултат онлајн-огласа.
CPT – Cost per thousand (Цена по хиљади) – п. CPM
CPV – Cost per view (Цена по приказивању)
CPV је модел плаћања у онлајн-оглашавању (в. Online advertising), методом лицитирања, за видео-кампању у којој се плаћа за приказивање
видео-огласа. Преглед се броји кад гледалац одгледа 30 секунди видеоогласа (или цео видео-оглас ако је краћи од 30 секунди), односно када
оствари интеракцију с њим, у зависности од тога шта се прво догоди.
CPU – Central processing unit (ЦПУ – Централна процесорска
јединица)
Други називи: Централни процесор, Процесор
ЦПУ је суштински хардверски део рачунара (в. Computer) који спроводи инструкције рачунарских програма тако што изводи аритметичке и
логичке операције. Рачунар може да има и више централних процесора.
Cracker (Разбијач, Крекер)
1) Крeкер је особа која се бави провалама у рачунаре и мрежне системе, с циљем да добије неауторизован приступ поверљивим подацима,
ради злонамерних активности, зараде, наношења штете, освете или
само ради доказивања да је то могуће.
2) Крeкер је особа која се бави реверзним инжењерингом софтвера и
модификује га ради забаве, што се често односи на софтвер за игре.
(у. Hacker)
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Creative Commons (Криејтив комонс, Заједничко креативно добро)
Creative Commons (CC) је међународна непрофитна организација која
омогућава континуирану размену креативности и знања посредством
бесплатних правних инструмената. Кроз CC лиценце се пружа подршка
онима који желе да подстакну коришћење својих ауторских дела дајући
их на располагање, под флексибилним и стандардизованим условима,
онима који коришћењем тих дела стварају нова дела, као и осталима
који желе да користе сва та дела. За разлику од осталих јавно доступних правних инструмената, CC лиценце су специјално сачињене за
функционисање на интернету, тако да се њиховом употребом олакшава
налажење и коришћење дела. CC лиценце важе и функционишу само
ако је реч о ауторским делима чија законска заштита постоји и траје.
Све CC лиценце помажу ауторима и другим носиоцима ауторског или
сродног права да задрже ауторско право (в. Copyright), али и да дозволе
умножавање, дистрибуцију и прераду својих дела. Стицаоци лиценци
су у обавези да назначе име или назив даваоца лиценце, и да, у непромењеном облику, задрже све напомене о ауторском праву у/на свим
копијама дела, као и хипервезу (в. Hyperlink) који са сваке копије дела
води ка лиценци.
creativecommons.org.rs
CRM – Customer relationship management (Управљање односима с
купцима)
CRM је пословно софтверско решење за усклађивање пословних стратегија у области маркетинга (в. Marketing) и продаје, кроз прикупљање
и обраду информација о односима с клијентима (в. Client) и примену
информационе технологије. Циљ је да се оптимизује комуникација с
клијентима ради задовољења њихових потреба и остваривања веће пословне добити. Често је повезан с пословним софтверским решењима
за планирање ресурса предузећа (в. ERP) и за електронску трговину (в.
E-commerce).
CRO – Conversion rate optimization (Оптимизација стопе
конверзије)
CRO је процес унапређивања броја или квалитета конверзија (в. Conversion) на веб-локацији (в. Web location), у случају када посетиоци не
предузимају жељене активности. Најчешће се обавља тестирањем елемената који могу директно да утичу на продају и подстакну одлуку о куповини (нпр. начин приказа понуде, специјалне понуде, ценовни подстицаји...) или целокупног корисничког искуства (в. UX) на веб-локацији.
Crowdfunding (Масовно суфинансирање, Краудфандинг)
Краудфандинг је спој енглеских речи „crowd“ (мноштво људи) и
„funding“ (финансирање) и односи се на начин прикупљања новца за
покретање и реализацију нових, неконвенционалних и оригиналних
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друштвених, уметничких или пословних идеја за које традиционални
извори финансирања немају разумевања. Комуникација и прикупљање
средстава одвија се преко онлајн-платформи, у облику онлајн-заједница (в. Online community), анимирањем великог броја корисника интернета да путем онлајн-уплата (в. Online payments) дају свој допринос
краудфандинг акцији.
(у. Crowdsourcing)
Crowdsourcing (Масовно саучествовање, Краудсорсинг)
Краудсорсинг је спој енглеских речи „crowd“ (мноштво људи) и
„outsource“ (в. Outsourcing) и односи се на начин добијања услуга, идеја или садржаја потребних за решавање неког друштвеног проблема
или реализацију друштвено корисне активности. Заснован је на личном
доприносу широког круга појединаца у својству добровољаца. Комуникација, окупљање и координисање активности заинтересованих појединаца одвија се преко онлајн-платформи, у облику онлајн-заједница (в.
Online community), анимирањем великог броја корисника интернета да
дају свој допринос краудсорсинг акцији.
(у. Crowdfunding)
Cryptocurrency (Крипто-валута)
Крипто-валута је врста нерегулисане дигиталне валуте (в. Digital
currency), која користи криптографију ради сигурности и верификације трансакција, као и за управљање и контролу стварања нових јединица валуте. Крипто-валуте су засноване на технологији блокчејна (в.
Blockchain), а најпознатија валута те врсте је биткоин (в. Bitcoin).
CSS – Cascading style sheets (Каскадни листови стилова)
CSS је језик за форматирање садржаја и дизајн веб-стране (в. Web
page), тако што омогућава управљање изгледом и позицијом елемената
на веб-страни.
CSS pixel (CSS пиксел)
Други назив: Software pixel (Софтверски пиксел)
CSS пиксел (ознака: px) јединица је мере у области веб-дизајна (в. Web
design), која има другачију величину од (хардверског) пиксела (в. Pixel)
уређаја на чијем се екрану (в. Screen) приказује. Он је прилагођен томе
да људско око може угодно да га види без напрезања и приказује се у
различитим физичким димензијама, зависно од карактеристика екрана дигиталног уређаја (в. Digital device). Зато CSS пиксел може да буде
и пар пута већи од пиксела на самом уређају, како би приказао дигиталну слику (в. Digital device) у величини која је најприкладнија.
CSV – Comma separated values (Вредности раздвојене зарезом)
CSV је врста рачунарске датотеке (в. File), с текстуалним подацима који
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су раздвојени зарезима. То је стандардни формат за извоз и увоз база
података (в. Database) и табеларних података, а има екстензију „.csv“.
CTA – Call to action (Позив на акцију)
CTA се односи на посебно написан и дизајниран део веб-стране (в. Web
page) или поруке е-поште (в. E-mail), који читаоца наводи на активност коју оглашавач жели ради остваривања конверзије (в. Conversion).
Састоји се текста, дугмета и/или слике са уграђеном хипервезом (в.
Hyperlink) на коју треба кликнути да би се та активност десила.

C

CTOR – Click-to-open rate (Стопа кликова у отвореним порукама)
CTOR je показатељ у маркетингу е-поштом (в. E-mail marketing) који
бележи број кликова у поруци е-поште (в. E-mail) спрам броја отворених порука е-поште. Показује колико су ефикасне поруке е-поште, то
јест да ли су њихов дизајн и садржај квалитетно изведени, јер се броје
само кликови људи који су стварно прегледали поруку е-поште.
(у. CTR) (у. Open rate)
CTR – Click-through rate (Стопа учесталости кликова)
CTR је показатељ у дигиталном маркетингу (в. Digital marketing) који
говори о проценту људи који су:
•
кликнули на CTA (в. CTA) у поруци е-поште (в. E-mail), када
се број кликова подели бројем достављених порука (у. CTOR);
•
кликнули на онлајн-оглас на некој веб-локацији (в. Web
location), када се број кликова подели бројем приказа огласа.
На пример, ако се на 100 достављених порука или приказа огласа
оствари пет кликова, количник та два броја се помножи са 100 и добија се стопа учесталости кликова од 5%. CTR се користи за мерење
учинка онлајн-оглашавања (в. Online advertising), јер показује колико
често људи на крају и кликну на хипервезу (в. Hyperlink). Висок CTR је
показатељ да корисници огласе и поруке е-поште сматрају корисним и
релевантним, а то зависи и од онога што се оглашава и од обликовања
и циљања промотивне поруке.
Customer (Купац)
Купац је особа или компанија/организација која је купила неки производ или набавила неке услуге, за своје потребе (као крајњи купац) или
ради даље продаје (за велепродају или малопродају).
(у. Consumer) (у. Client) (у. User) (п. Buyer persona) (п. CX) (п. CXM) (п.
Customer journey) (п. Customer reactivation)
Customer journey (Путовање купца)
Путовање купца је низ догађаја и искустава с којима се купац (в.
Customer) суочава од тренутка када први пут чује за компанију или
бренд (в. Brand). Обухвата све од тог тренутка, преко упоређивања
производа и услуга и одлуке о куповини, до коришћења производа или
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услуге и каснијег обраћања корисничком сервису или размене својих
искустава преко друштвених медија (в. Social media).
(п. CX)
Customer reactivation (Реактивација купаца)
Реактивација купаца је поступак поновног активирања неактивних
(„успаваних“) купаца (в. Customer), који након прве куповине или након неког периода редовне куповине немају нове поруџбине на онлајнпродавници (в. Online shop). Реактивација се постиже различитим техникама дигиталног маркетинга (в. Digital marketing).
CX – Customer experience (Искуство купца)
Искуство купца је шири појам од корисничког искуства (в. UX) и тиче
се општег искуства које купац (в. Customer) има с компанијом или
брендом (в. Brand), и обухвата све канале и све производе или услуге
унутар истог бренда и шта купац мисли и осећа у вези с њима. Мери се
лојалношћу и задовољством купца и вероватноћом да он те производе
или услуге препоручи и другима.
(п. CXM)
CXM – Customer experience management (Управљање искуством
купца)
Други назив: CEM
Управљање искуством купца је скуп процеса које компанија користи за
праћење, надгледање и организовање сваке интеракције с купцима (в.
Customer), с циљем да их оптимизује из перспективе купца и да подстакне лојалност купаца.
(п. CX)
Cyber (Сајбер)
Други назив: Кибер
Сајбер, као формант или префиксоид, у двочланим спојевима речи
служи за означавање појмова који се односе на рачунаре (в. Computer)
и рачунарске мреже (в. Computer network), па тиме и на интернет (в.
Internet). Потиче од појма „Кибернетика“ (Cybernetics), као науке која
се бави управљањем и представља теоријску основу за развој информатике и рачунарства. Назив је изведен од грчке речи „кибернетес“,
што значи „кормилар“. Због тога се у српском језику, за неке појмове,
појављује и алтернативни префикс од исте основе, који гласи „кибер-“.
Cyber identity (Сајбер идентитет) – п. Internet identity
Cyberattack (Сајбер напад)
Сајбер напад је злонамерни покушај појединца или организације да
наруши сајбер безбедност (в. Cybersecurity) неког рачунарског система и мреже. Такве противзаконите активности спадају у домен сајбер
криминала (в. Cybercrime), али се њима данас не баве само хакери (в.
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Hacker) и сајбер криминалци, којима су циљеви најчешће били новац
или освета. Данас се мотиви сајбер напада тичу и корпоративне шпијунаже и стратешког ометања конкуренције, а ради стицања предности
на тржишту, али постају и део сајбер ратовања (в. Cyberwarfare) између
држава. Чести облици сајбер напада су: малвер (в. Malware), фишинг (в.
Phishing), MITM напад (в. MITM attack), DDoS напад (в. DDoS attack),
SQL уметање (в. SQL injection).

C

Cyberbullying (Сајбер силеџијство)
Сајбер силеџијство се односи на употребу информационе и комуникационе технологије ради грубог, хулиганског, увредљивог или понижавајућег непријатељског понашања појединца или групе, с намером да
се емотивно и ментално повреди други појединац или група. У улози
сајбер силеџија могу бити људи познати жртви или потпуни онлајн-незнанци. Циљеви сајбер силеџијства су да се порукама послатим кроз
дигиталне канале (в. Digital channel) жртва узнемири, застраши, изманипулише, увреди и понизи, а стварним или монтираним дигиталним
садржајем (в. Digital content), који се поставља онлајн, покуша да се
жртва јавно дискредитује или уцени.
Cybercrime (Сајбер криминал)
Сајбер криминал је облик претњи (в. Cyberthreat) у виду противзаконитих активности појединаца или група у којима су рачунари и информациони системи укључени или као примарни алат или као примарна
мета. Сајбер криминал обухвата и традиционална кривична дела (превара, кривотворење, крађа идентитета, подстицање мржње и дискриминације...) почињена у сајбер простору (в. Cyberspace), као и посебна
кривична дела против безбедности рачунарских података:
•
Оштећење рачунарских података и програма;
•
Рачунарска саботажа;
•
Прављење и уношење рачунарских вируса;
•
Рачунарска превара;
•
Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској
мрежи и електронској обради података;
•
Спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи;
•
Неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже;
•
Прављење, набављање и давање другом средстава за извршење
кривичних дела против безбедности рачунарских података.
Обухвата и кривична дела против безбедности деце, повреде ауторских
права и незаконитог прикупљања личних података, почињена путем
рачунара и интернета:
•
Искоришћавање рачунарске мреже или комуникације другим
техничким средствима за извршење кривичних дела против
полне слободе према малолетном лицу;
•
Приказивање, прибављање, поседовање и продаја порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију;
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•
•
•
•

Неовлашћено искоришћавање ауторског дела (нелегално
умножавање, објављивање или продаја рачунарских програма
или збирка података);
Неовлашћено уклањање или мењање електронске информације о ауторском и сродним правима;
Неовлашћено прикупљање, преузимање или употреба личних
података;
Повреда тајности е-поште или другог средства за телекомуникацију.

Cybersafety (Сајбер сигурност) – п. Internet safety
Cybersecurity (Сајбер безбедност)
Други назив: Digital security (Дигитална безбедност)
Сајбер безбедност је способност заштите или одбране сајбер простора
(в. Cyberspace) од сајбер напада (в. Cyberattack). Односи се на технологије, процесе и праксе намењене заштити система, мрежа, уређаја, програма и података од свих облика сајбер претњи (в. Cyberthreat), у виду
сајбер криминала (в. Cybercrime), сајбер тероризма (в. Cyberterrorism)
и сајбер ратовања (в. Cyberwarfare). Област сајбер безбедност преклапа
се са облашћу информационе безбедности (в. Information security) у
делу који се тиче заштите података у дигиталном облику. Састоји се
од низа мера које треба да обезбеде очување поверљивости комуникације, неизменљивост порука које се размењују и сталну доступност
преноса података у дигиталном облику. Области сајбер безбедности су:
безбедност критичне инфраструктуре, мрежна безбедност (в. Network
security), безбедност апликација, безбедност онлајн-дигиталних података, безбедност у клауду (в. Cloud computing), превенција губитка
података и едукација крајњих корисника. Сајбер безбедност сваку од
сајбер претњи разматра према следећим критеријумима:
•
Облик активности (пресретање података, ометање пријема података, илегални приступ, шпијунирање, уништавање података, саботаже, ускраћивање услуга, крађа идентитета...);
•
Врста починилаца (хакери, сајбер криминалци, сајбер ратници, сајбер терористи...);
•
Природа циљева (појединци, компаније, јавне институције,
државни органи, критична инфраструктура...).
(у. Internet security) (у. Website security)
Cyberspace (Сајбер простор)
Други назив: Кибер простор
Сајбер простор је сложено виртуелно окружење успостављено на интернету, кроз интеракцију људи путем онлајн-дигиталних канала (в.
Digital channel), нема свој физички облик, већ постоји само у оквирима
информационо-комуникационих технологија (в. ICT).
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Cyberstalking (Сајбер ухођење)
Сајбер ухођење је злоупотреба интернета ради остваривања непримереног контакта са жртвом ухођења. Узрок је у опсесивном интересовању за неку особу, а физичко прогањање се наставља у сајбер простору
(в. Cyberspace). Сајбер ухођење се обавља праћењем онлајн-активности жртве, прикупљањем свих информација о жртви које су доступне
онлајн (в. Online), тајним надгледањем путем софтвера за ухођење (в.
Stalkerware), упорним и манипулативним позивањем и слањем порука
жртви преко дигиталних канала (в. Digital channel) и др.

C

Cybersquatting (Сајберсквотинг, Сајбер нелегално насељавање)
Сајберсквотинг је нелегална активност покушаја профитирања регистровањем назива домена (в. Domain name) везаним за познате брендове (в. Brand) и који садрже заштићене знакове (в. Trademark). Циљ
је да се оствари зарада каснијим препродавањем компанијама које су
власници права интелектуалне својине (в. Intellectual property) и заинтересоване су за поседовање тих назива домена за своје потребе. Тиме
сајберсквотери улазе у делатност чији би најјаснији домаћи опис био
„тапкароши домена“, јер је процес сличан препродаји тражених карата
за велике утакмице или концерте. Светска организација за интелектуалну својину (в. WIPO) препознаје намерну и недозвољену злоупотребу
назива домена у следећем:
•
регистрација назива домена који је идентичан или сличан заштићеном знаку у мери да може да створи забуну;
•
регистрант нема право или легитиман интерес да користи
спорни назив домена;
•
регистровани назив домена користи се противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.
(у. Domainer)
Cyberterrorism (Сајбер тероризам)
Сајбер тероризам је облик сајбер претње (в. Cyberthreat) који има за
циљ да оштећивањем или онеспособљавањем ИКТ система (в. ICT
system) изазове панику и страх код становништва. Обухвата употребу
интернета за руковођење терористичким групама, за припрему и организовање терористичких напада и за промовисање терористичких
идеологија и регрутовање терориста. Понекад је део сајбер ратовања
(в. Cyberwarfare) кад сајбер терористи, најчешће тајно, раде за рачун
неке државе.
Cyberthreat (Сајбер претња)
Сајбер претња је сваки нежељени догађај или стање, изазвано намерно
или случајно, које може да наруши сајбер безбедност (в. Cybersecurity)
неког рачунарског система и мреже, и да тако негативно утиче на послове организације (мисија, функције, репутација), њену имовину и
појединце. Сајбер претње се испољавају кроз активности усмерене на
неовлашћен приступ, промену, оштећивање или уништавање циљева
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сајбер напада (в. Cyberattack) противзаконитим активностима у виду
сајбер криминала (в. Cybercrime), сајбер тероризма (в. Cyberterrorism)
и сајбер ратовања (в. Cyberwarfare).
Cyberwarfare (Сајбер ратовање)
Сајбер ратовање је коришћење сајбер напада (в. Cyberattack) и сајбер
оружја (в. Cyberweapon) од стране једне државе ради наношења штете,
поремећаја или уништења ИКТ инфраструктуре друге државе. Често је
повезано са сајбер тероризмом (в. Cyberterrorism).
Cyberweapon (Сајбер оружје)
Сајбер оружје је злонамеран софтвер (в. Malware) који се користи на
националном или међународном нивоу за илегално прикупљање података и постизање војних и/или политичких циљева у сајбер ратовања
(в. Cyberwarfare). Углавном се користи за тзв. хибридно ратовање, као
додатак конвенционалним војним операцијама, а не као самосталан
облик вођења рата. Чине га средства и тактике попут мреже ботова (в.
Botnet), за сајбер нападе (в. Cyberattack) на непријатељске ресурсе и
управљачке системе критичне инфраструктуре, као што су електроенергетске мреже, мреже за контролу ваздушног саобраћаја или безбедносни системи нуклеарних електрана.
Cyrillic (Ћирилица)
Ћирилица је писмо већине словенских народа (Срби, Руси, Македонци,
Бугари...) и појединих азијских народа. Српска ћирилица је званично
писмо српског језика у Републици Србији, што је утврђено и Уставом и
Законом о службеној употреби језика и писама, као и по међународним
стандардима:
•
ISO/IEC 8859-5:1999 – Информациона технологија – 8-битни
једнобајтни кодирани графички скупови знакова – Део 5: Латинички/Ћирилички алфабет, одређује скуп карактера (в.
Character set) за ћирилицу и важи за језике: бугарски, белоруски, македонски, руски, српски и украјински;
•
ISO 15924 – Кôдови за представљање назива писама, по коме
ћирилица има кôд и број Cyrl 220, а алиас јој је Cyrillic, што је
уједно и њен Уникод (в. Unicode) назив;
•
Међународне компоненте за Уникод (ICU), у којима је српски
језик означен са „sr“, ISO 639-2/T кôд језика је „srp“, основни
локални ИД је „sr-Cyrl-RS“, а приказ назива при подешавању
тастатуре је „Serbian (Cyrillic, Serbia)“.
У складу са општим цивилизацијским начелима, Унеско је 2003. усвојио и Препоруку за промовисање и коришћење вишејезичности и универзалног приступа сајбер простору, којом се захтева равноправно коришћење различитих језика и писама у оквиру глобалне интернет мреже.
Интернационализовани називи домена (в. IDN) омогућавају и постојање домена као што је ћирилички .СРБ домен. Сви савремени дигитални
уређаји (в. Digital device) имају могућност да се тастатура (в. Keyboard)
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промени или прилагоди језику и писму корисника, а у случају потребе,
могуће је и аутоматско пресловљавање из српске ћирилице у латиницу
(в. Transliteration).
КОРИСТАН САВЕТ: Курзивни облици за ћириличка слова „б“,
„г“, „т“, „д“ и „п“ се разликују у српској и руској ћирилици, те
због тога треба обратити пажњу при избору фонта (в. Font).
Многи фонтови не садрже потребне курзивне облике за српски (и македонски) ћирилички стандард, по коме та слова треба да изгледају овако: „б“, „г“, „т“, „д“ и „п“.

C

58

Лазар Бошковић

D
D2C – Direct to Consumer (Директно ка потрошачу)
D2C је модел пословања, трговине и трансакција у коме се производи
или услуге неке компаније продају директно потрошачима, без икаквих малопродајних или велепродајних посредника. На пример, произвођачка компанија продаје своју робу преко своје онлајн-продавнице
(в. Online shop).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2B2C)
(у. C2G) (у. G2B) (у. G2C) (у. G2C)
Dark social (Мрачно дељење садржаја)
Dark social се односи на веб-садржај (в. Web content) који се дели путем
неког приватног канала комуникације који софтвер за веб-аналитику
(в. Web analytics) не може да прати и прикаже као референтни саобраћај, већ га приказује као директан саобраћај. Примери таквих канала
су поруке е-поште (в. E-mail), СМС поруке (в. SMS) или апликације за
тренутне поруке (в. Instant messaging app).
Dark web (Мрачни веб)
Мрачни веб се односи на шифровани веб-садржај (в. Web content)
коме може да се приступи само уз посебан софтвер, конфигурацију
или ауторизацију (в. Authorization). Тај веб-садржај није индексиран
на веб-претраживачима (в. Search engine) и често је повезан с нелегалним онлајн-активностима, као што су пиратерија (в. Piracy), педофилија, онлајн-преваре (в. Scam) и други облици сајбер криминала (в.
Cybercrime).
(у. Deep web)
Data (Подаци)
Подаци су појединачне сирове чињенице и бројеви настали као резултат
опажања, бележења, мерења или статистике, као опис својстава некога
или нечега. Користе се као основа за даље разматрање, обраду и анализу, како би од њих настала употребљива информација (в. Information).
Облици података су текстуални, бројчани, сликовни и звучни. Да би од
података настала информација, подаци морају да буду интерпретирани и да добију одређено значење у одређеном контексту. Комбинацијом познатих података добија се дотад непозната информација. Подаци
који су у дигиталном облику, на рачунарима (в. Computer) се чувају у
облику датотека (в. File) и база података (в. Database).
Data compression (Компресија података) – п. Compression
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Data transmission (Пренос података) – п. Digital communications
Database (База података, Збирка података)
База података је збирка велике количине структурираних података (в.
Data), посебно организована за брзо претраживање и проналажење. Помоћу софтверских решења, у онлајн (в. Online) или офлајн (в. Offline)
облику, подацима се може лако приступати и управљати, могу лако да
се модификују, ажурирају, контролишу и организују. Подаци се обично
смештају у редове и колоне, у низу табела, како би се обрада и упити
ефикасно обављали.
(п. SQL) (в. MySQL)
Datum (Податак) – једнина од „подаци“ (п. Data)

D

DDoS attack – Distributed denial-of-service attack (ДДоС напад –
Дистрибуирани напад ускраћивањем услуга)
ДДоС напад је тип сајбер напада (в. Cyberattack) при коме се, за разлику од појединачног (један на један) ДоС напада (в. DoS attack), користи
велики број рачунара који изводе истовремени напад на циљани сервер, због чега га је веома тешко идентификовати и спречити. Напад се
одвија преко зомби (в. Zombie) рачунара заражених злонамерним софтвером (в. Malware) или путем закупљених виртуелних машина. „Бомбардовање“ веб-сервера (в. Web server), ФТП сервера (в. FTP server) или
сервера е-поште (в. E-mail server) огромним бројем симултаних захтева у кратком времену, с мреже нападачевих рачунара, обично доводи
до пада система који је нападнут.
Dedicated server hosting (Хостинг на наменском серверу)
Други назив: Dedicated hosting (Наменски хостинг)
Хостинг на наменском серверу је опција услуге хостинга (в. Hosting)
која подразумева да корисник од добављача услуга хостинга (в. Hosting
service provider) закупи физички сервер (в. Server) који опслужује само
његове потребе. Тако не дели ресурсе с другим корисницима, као што
је случај код дељеног хостинга (в. Shared hosting). Наменски хостинг
пружа кориснику потпуну контролу над закупљеним сервером, што
значи да има пун даљински приступ серверу (изузев физичког приступа). Главна предност овог типа хостинга је што клијент не мора да
купује сервер и брине о хардверу, већ га изнајмљује од добављача услуга хостинга. Наследник наменског хостинга је клауд хостинг (в. Cloud
hosting), који обезбеђује већу доступност јер не зависи од једног физичког сервера и његових компоненти.
(у. VPS hosting) (у. Managed hosting) (у. Colocation)
mcloud.rs
Deep web (Дубоки веб)
Дубоки веб се односи на веб-садржај (в. Web content) који уобичајени
веб-претраживачи (в. Search engine) не могу да пронађу, јер je сакривен
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због бројних техничких и безбедносних разлога, као што су:
•
приступ само за регистроване кориснике;
•
динамички садржај који се приказује само претрагом на тим
веб-локацијама (в. Web location);
•
садржај који није повезан са веб-странама (в. Web page).
Примери таквих садржаја на дубоком вебу су веб-пошта (в. Webmail),
е-банкарство (в. E-banking), форуми (в. Forum), наменске базе података и др. На пример, подаци о пословним субјектима из јавно доступних
онлајн-регистара Агенције за привредне регистре могу да се виде само
путем претраге на тој веб-локацији.
(у. Dark web)
Deepfake (Баш лажњак, Дипфејк)
Дипфејк је рачунарски процес анимације којим се ствара лажни видео-снимак који изгледа веома стварно, заменом лица снимљене особе
лицем неке друге особе. Користи се при продукцији филмова, али и за
производњу лажних вести (в. Fake news), подметањем неке изјаве лицу
које је није изговорило.
Default (Подразумевано, Дифолт)
Дифолт се односи на основна, уобичајена подешавања неког рачунарског система, сервиса и уређаја, као скуп подразумеваних параметара који задовољава потребе регуларног функционисања. Корисник (в.
User), по потреби, прилагођава та подешавања на начин који њему одговара.
Deflection rate (Стопа отклона)
Стопа отклона је проценат проблема корисничког сервиса који се преносе са друштвених медија (в. Social media) на неки други комуникациони канал, попут е-поште (в. E-mail), телефона или четовања (в. Chat).
Desktop app – Desktop application (Десктоп ап – Десктоп
апликација)
Десктоп апликација је наменски рачунарски програм (в. Computer
program) који се инсталира и ради самостално на десктоп или лаптоп
рачунару.
(у. Mobile app) (у. Web app)
Desktop computer (Десктоп рачунар)
Десктоп рачунар је лични рачунар (в. Computer) предвиђен за сталну
употребу на истој локацији, на радном столу или испод њега („desktop“
значи „радна површина стола“). Данас они полако нестају из употребе,
јер их и на столовима и у покрету замењују лаптоп рачунари. Ипак,
ради пријатнијег рада, уобичајени периферијски уређаји десктоп рачунара, попут монитора, тастатуре и миша, повезују се и на лаптоп рачунаре када нису у покрету.
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Development website (Развојни веб-сајт)
Развојни веб-сајт је верзија веб-сајта (в. Web site) намењена за рад програмера, дизајнера и уредника, и којој само они и имају приступ. То је
почетно место стварања новог веб-сајта, а на сличан начин се развијају
и различите врсте апликација (в. App).
(у. Staging website) (у. Production website)
DHTML – Dynamic HTML (ДХТМЛ – Динамички ХТМЛ)
DHTML комбинује карактеристике различитих веб-технологија да би
веб-стране (в. Web page) учинио динамичним и интерактивним. Чине
га четири компоненте: ХТМЛ (в. HTML), CSS (в. CSS), Џава скрипта (в.
JavaScript) и ДОМ (Document object model).

D

Digital (Дигитално)
1) Дигитално означава оно што није аналогно (в. Analog), јер је записано у дигиталном облику, бинарним системом бројева (в. Binary) састављеним само од 0 и 1. Све што улази и излази из дигиталних уређаја (в. Digital device) у дигиталном је облику. Аналогни звук, аналогне
слике и аналогни сигнали могу да се претворе у дигитални запис кроз
процес дигитизације (в. Digitization). Тако настали дигитални записи су
скоковитог карактера (за разлику од континуираног аналогног записа
или сигнала), јер настају као низ дигиталних узорака (в. Sample) неких
аналогних, физичких вредности, по предефинисаној стопи узорковања
(в. Sampling rate). Зависно од природе онога што је дигитално записано, примењује се и одређени степен компресије (в. Compression). Дигитални записи, за разлику од аналогних, осим што могу да се преносе
кроз дигиталне канале (в. Digital channel), могу и неограничено да се
умножавају, без губитка квалитета, због чега је веома битна заштита
ауторских права (в. Copyright).
2) Дигитално, као придев, све више постаје замена за речи „електронско“, „сајбер“, „интернет“ и „онлајн“ у бројним областима савремених
технологија и комуникације. Међутим, има и примера где се то није десило, или се неће ни десити, јер стари облици и даље постоје и суштински се разликују од дигиталних. Такође, има и примера где је „дигитално“ постало кровни појам за више ствари у оквиру једне области, док се
„електронско“ или „онлајн“ задржало као ознака за уже области.
(п. Digital banking) (п. Digital commerce)
Digital banking (Дигитално банкарство)
Дигитално банкарство подразумева обављање банкарских услуга
путем дигиталних уређаја (в. Digital device), са било које локације и
у било време, тако што је дигиталном трансформацијом (в. Digital
transformation) у потпуности искључена потреба за људским посредовањем и комуникацијом с клијентима банке. Облици дигиталног банкарства су:
•
Електронско банкарство (в. E-banking)
•
Мобилно банкарство (в. M-banking)
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•
•

Вишенаменски банкомати, који омогућавају исплате и уплате
готовине, платни промет и мењачке послове
Дигитални асистенти у облику чет-ботова (в. Chatbot)

Digital billboard (Дигитални билборд)
Дигитални билборд је дигитални уређај (в. Digital device), промотивно
средство у јавном простору (в. DOOH), велики дигитални екран који
може да мења свој рекламни садржај. То се одвија тако што ротира
приказе више статичних огласних порука или емитује видео-записе (в.
Video) и друге динамичне поруке.
Digital business (Дигитално пословање)
Други назив: D-business
Дигитално пословање се разликује од е-пословања (в. E-business) по
томе што е-пословање обично оставља нетакнутим постојеће пословне
моделе, а користи дигиталну технологију (в. Digital technology) само за
постизање ефикасности или за аутоматизацију мануелних послова (в.
Digitalization). Дигитално пословање пак подразумева примену новог,
дигиталног пословног модела и фокусира се на то како дигитална технологија омогућава компанијама да стварају нову вредност и искуства
за купце. То их разликује од других компанија и пружа им конкурентску предност, у оквирима дигиталне економије.
(п. Digital transformation) (п. Digital commerce) (п. Digital-first) (п.
Digital business strategy) (п. Digital banking)
Digital business strategy (Дигитална пословна стратегија)
Дигитална пословна стратегија дефинише како компанија треба да користи дигиталне технологије (в. Digital technology) и платформе за постизање својих пословних циљева. Она даје пресек постојеће пословне
стратегије, пружа увид у особе које комуницирају с компанијом и системе кроз које то раде, а потом преводи те увиде у пројектне захтеве.
Усмерена је на то како да дигиталне технологије боље служе одређеној
групи људи (купцима, запосленима, партнерима, добављачима...) или
потребама појединачних сектора компаније (продаја, маркетинг, људски ресурси, финансије...).
(п. Digital business)
Digital camcorder (Дигитални камкордер) – п. Digital video camera
Digital camera (Дигитална камера, Дигитални фото-апарат)
Дигитални фото-апарат је дигитални уређај (в. Digital device) за фотографисање који користи дигиталне оптичке компоненте за регистровање интензитета и боје светлости и претвара их у податке у облику
пиксела (в. Pixel). Дигиталне слике (в. Digital image) које тако настају
су битмапе (в. Bitmap graphics) у сировом формату (в. Raw). Многи дигитални фото-апарати могу да снимају и видео-записе, исто као и дигиталне видео-камере (в. Digital video camera).
(п. Camera resolution) (п. Megapixel) (п. HD)
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Digital certificate (Дигитални сертификат)
Други називи: E-certificate – Electronic certificate (Е-сертификат – Електронски сертификат)
Дигитални сертификат je електронско уверење о веродостојности, скуп
података у форми електронске исправе којом се у једнозначну везу доводи физички идентитет неког субјекта с његовим дигиталним идентитетом (в. Digital identity). За разлику од самопотписаних и интерно
издатих дигиталних сертификата, квалификоване дигиталне сертификате (КДС) издају искључиво сертификациона тела (в. CA). КДС-ом се
потврђује идентитет корисника тако што се корисников јавни криптографски кључ (Public Key) повезује с његовим тајним криптографским
кључем (Private Key). КДС је практично дигитални идентификациони
документ у дигиталном свету, јер садржи податке о кориснику и податке о његовом издаваоцу. Издаје се у облику паметне картице, чиповане
личне карте или УСБ (в. USB) токена, а његово поседовање је предуслов
за коришћење дигиталног потписа (в. Digital signature). КДС и лични
идентификациони број (в. PIN) формирају квалификовани дигитални
потпис за потписивање дигиталних докумената (в. Digital document) и
порука е-поште (E-mail), а служе и за онлајн-пријављивање и коришћење услуга е-управе (в. E-government) и е-банкарства (в. E-banking).
Digital channel (Дигитални канал)
1) У области дигиталне комуникације (в. Digital communication), дигитални канали су сви онлајн (в. Online) и офлајн (в. Offline) начини
комуникације који су доступни путем дигиталних уређаја (в. Digital
device) и могу да буду средства за дистрибуцију дигиталног садржаја
(в. Digital content). Они преносе информације у дигиталном облику (в.
Digital) и служе за личну и/или пословну дигиталну комуникацију. Врсте дигиталних канала комуникације су: веб-сајтови (в. Web site), вебпортали (в. Web portal), друштвени медији (в. Social media), веб-апликације (в. Web app), мобилне апликације (в. Mobile app), мобилна телефонија, онлајн-заједнице (в. Online community), е-пошта (в. E-mail),
апликације за тренутне поруке (в. Instant messaging app), RSS канали
(в. RSS), стриминг медији (в. Streaming media), видео-конференције (в.
Video conference), виртуелни догађаји (в. Virtual event), ријалити технологије (в. Reality technologies), дигитална промотивна средства у јавном простору (в. DOOH) и др.
2) У области дигиталних комуникација (в. Digital communications), дигитални канали су преносни путеви података, који могу да буду остварени кроз жичане комуникације (в. Wired communications) или бежичне комуникације (в. Wireless communications).
Digital commerce (Дигитална трговина)
Други назив: D-commerce
Дигитална трговина је врста е-трговине (в. E-commerce) којом се продају и испоручују производи и услуге доступни искључиво у дигитал64
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ном облику. Она је један од ретких преосталих појмова код којих постоји разлика између придева „електронска“ и „дигитална“. За разлику
од остатка е-трговине, у дигиталној трговини могуће је купцима онлајн
(в. Online) одмах испоручити различите облике дигиталног садржаја
(в. Digital content) и дигиталних услуга. Дигитални садржај је доступан онлајн путем претплате за приступ (вести, информације, базе података...) или за преузимање (сток фотографије, аудио и видео записи,
апликације...). Дигиталне услуге које се реализују онлајн јесу учење на
даљину (в. Distance learning), хостинг (в. Hosting), софтвер као услуга
(в. SaaS) и др.
Digital communication (Дигитална комуникација)
Дигитална комуникација се односи на процес размене, дељења и разумевања свих врста информација између људи, а који се одвија посредством дигиталних уређаја (в. Digital device) и кроз бројне личне и
пословне дигиталне канале (в. Digital channel).
(у. Digital communications) (у. Internet communication) (п. Communication)
Digital communications (Дигиталне комуникације)
Други назив: Data transmission (Пренос података)
Дигиталне комуникације су системи, уређаји и канали за дигитални
пренос података, од једног или више предајника до једног или више
пријемника. Преносни путеви се остварују кроз жичане комуникације (в. Wired communications) или бежичне комуникације (в. Wireless
communications).
(у. Digital communication) (у. Internet communications) (п. Communications)
Digital competence (Дигитална способност)
Дигиталне способности је Европска унија дефинисала у документу
„Европски оквир дигиталне компетенције за грађане – ДигКомп 2.0“,
кроз следећих пет области:
•
Информациона писменост и разумевање података – идентификује, лоцира, смешта, организује и анализира дигиталне
податке (в. Data), информације (в. Information) и садржај,
процењује релевантност извора и садржаја, чува и организује
дигиталне садржаје и управља њима.
•
Комуникација и сарадња – учествује у интеракцији, комуницира (в. Digital communication) и сарађује путем дигиталних
технологија (в. Digital technology) уз свест о културним и генерацијским различитостима, учествује у друштвеном животу користећи јавне и приватне дигиталне услуге и грађанске
иницијативе, управља сопственим дигиталним идентитетом
(в. Digital identity) и репутацијом (в. ORM).
•
Стварање дигиталног садржаја (в. Digital content) – ствара и
прерађује дигитални садржај, унапређује и интегрише инРЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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формацију и садржај у постојећи корпус знања уз поштовање
ауторских права (в. Copyright) и лиценци (в. License), пружа
разумљива упутства за рачунарски систем.
•
Сигурност (в. Digital safety) – штити уређаје, садржаје, личне податке и приватност (в. Privacy) у дигиталном окружењу,
штити физичко и психичко здравље и има свест о улози дигиталне технологије за друштвену добробит и инклузију.
•
Решавање проблема – идентификује потребе и проблеме, решава концептуалне проблеме и ситуације у дигиталном окружењу, користи дигиталне алате да обнавља процесе и производе, иде у корак с дигиталном еволуцијом.
(п. Digital literacy)

D

Digital content (Дигитални садржај)
Дигитални садржај је било који садржај (в. Content), свеједно да ли је
изворно настао у дигиталном облику (в. Digital) или се то десило накнадном дигитизацијом (в. Digitization), а који има могућност да га корисници употребе на својим дигиталним уређајима (в. Digital device).
Битна карактеристика дигиталног садржаја је лака и брза дистрибуција
и могућност умножавања без губитка квалитета (уколико није заштићен од умножавања). Дигитални садржај се дистрибуира дигиталним
каналима (в. Digital channel). Најчешће врсте дигиталног садржаја су:
текстови у датотекама (в. File), текстови на веб-локацијама (в. Web
location), текстови у апликацијама (в. App), дигиталне слике (в. Digital
image), дигитални аудио (в. Audio), дигитални видео (в. Video), дигиталне публикације (в. Digital publication), базе података (в. Database) и др.
(п. Digital media)
Digital currency (Дигитална валута)
Други назив: E-currency – Electronic currency (Е-валута, Електронска
валута)
Дигитална валута је врста валуте која је доступна само у дигиталном
облику, преко рачунара или мобилних уређаја. Врсте дигиталних валута су:
•
дигитална валута централне банке (в. CBDC);
•
крипто-валута (в. Cryptocurrency);
•
виртуелна валута (в. Virtual currency);
•
електронски новац (в. E-money).
Дигитална валута може да буде регулисана или нерегулисана. Регулисане су само дигиталне валуте централних банака.
Digital device (Дигитални уређај)
Дигитални уређај је сваки електронски уређај који ради на принципима
дигиталне електронике (в. Digital electronics) и може да чува, обрађује
и размењује дигиталне податке (в. Data). У дигиталне уређаје спадају:
рачунари (в. Computer), мобилни уређаји (в. Mobile device), паметни
уређаји (в. Smart device), интелигентни уређаји (в. Intelligent device),
носива технологија (в. Wearable technology) и др.
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Digital document (Дигитални документ)
Дигитални документ је рачунарски створен или обрађен скуп информација (в. Information) у писаном или графичком облику, сачуван као
датотека (в. File). Дигитални документи могу да буду:
•
текстуални документи (текстови, поруке...);
•
визуелни документи, као што су дигиталне слике (в. Digital
image), дигитални аудио (в. Audio) и дигитални видео (в.
Video);
•
структурирани документи, као што су ХТМЛ (в. HTML) и
ЕПУБ (в. EPUB) датотеке.
Различите врсте дигиталних докумената могу бити обједињене у јединствену датотеку у облику мултимедија (в. Multimedia).
Digital electronics (Дигитална електроника)
Дигитална електроника се односи на оне електронске системе и уређаје који користе бинарни дигитални сигнал, који може да има само два
напонска нивоа: има напона (бинарно 1) или нема напона (бинарно 0).
У томе је основна разлика у односу на аналогне (в. Analog) сигнале, код
којих може да постоји огроман број међувредности. То је повезано с
Буловом алгебром, заснованом на бинарним законима мишљења, где
један исказ може да буде само истинит (тачан, што је логичка јединица,
1) или неистинит (нетачан, што је логичка нула, 0), а никада не може
да буде делимично тачан или делимично нетачан. За основне логичке
операције у дигиталној електроници користе се логичка кола – електронски елементи који имају могућност рачунања вредности логичких
функција, то јест прекидачких функција Булове алгебре. Повезивањем
мноштва логичких кола у једну физичку и функционалну целину, добија се интегрисано коло или чип. Дигитални уређаји (в. Digital device)
раде на принципима дигиталне електронике.
(у. Analog electronics) (п. Digital)
Digital footprints (Дигитални трагови)
Дигитални трагови су скуп података (в. Data) које сваки корисник, својевољно или нехотично, оставља за собом приликом коришћења интернета или коришћења дигиталних услуга у офлајн-свету (в. Offline). Ти
подаци, уколико су јавно видљиви, утичу на његову онлајн-репутацију
(в. ORM), а поједини подаци (и јавни и тајни) могу да утичу и на личну
интернет безбедност (в. Internet security) и физичку безбедност.
(п. Digital forensics)
Digital forensics (Дигитална форензика)
Дигитална форензика је процес чувања, идентификације, издвајања
и документовања доказа у облику дигиталних података (в. Data) који
могу да се користе пред судом. То је наука о проналажењу и анализирању доказа из дигиталних уређаја (в. Digital device) и система, попут
рачунара (в. Computer), мобилног телефона, сервера (в. Server) или рачунарске мреже (в. Computer network).
(п. Digital footprints)
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Digital identity (Дигитални идентитет)
Дигитални идентитет неког субјекта (особе или организације) састоји
се од:
•
интернет идентитета (в. Internet identity), као његове онлајнпојавности;
•
дигиталних трагова (в. Digital footprints) које оставља за собом, и онлајн (в. Online) и офлајн (в. Offline);
•
скупа састављеног од званичних и незваничних дигиталних
идентификационих докумената заснованих на дигиталним
сертификатима (в. Digital certificate), као и дигиталних налога
за приступ (в. Account) онлајн и офлајн дигиталним услугама.
Дигитални идентификациони документи су сви они који имају уграђене
чипове (нпр. личне карте, саобраћајне дозволе, платне картице...), а користе се и онлајн и офлајн. Док је интернет идентитет релативно често
променљив, услед сталних онлајн-активности субјекта, остали елементи дигиталног идентитета су релативно трајније природе, јер захтевају
и активност оних који стоје иза веродостојности дигиталних идентификационих докумената и налога за приступ. Такође, интернет идентитет
обично се заснива на добровољној основи (бити или не бити присутан,
видљив и активан на интернету), док остали елементи дигиталног идентитета могу да буду и обавезни, намеће их држава или неки други субјекат (нпр. банка). Питања дигиталног идентитета су везана и за бројне
могуће проблеме у области приватности (в. Privacy) и сајбер безбедности
(в. Cybersecurity), због појава крађе идентитета (в. Identity theft).
Digital image (Дигитална слика)
Дигитална слика настаје фотографисањем дигиталном камером
(в. Digital camera), скенирањем постојећих слика и докумената (в.
Digitization) или стварањем у програмима за графичку обраду. Дигиталне слике могу бити битмапе (в. Bitmap graphics) или вектори (в.
Vector graphics). Битни елементи дигиталних слика су: дубина боје
(в. Color depth), резолуција (в. Resolution), размера приказа (в. Aspect
ratio) и компресија (в. Compression). Приликом употребе на интернету,
зависно од намене и циљне публике, треба водити рачуна које врсте датотека с дигиталним сликама су опште прихваћене и могу да се прикажу на дигиталним уређајима корисника, независно од графичких програма у којима су израђене. Битно је и оптимизовање слика (в. Image
optimization) за употребу на интернету.
(п. Megapixel) (п. DPI) (п. PPI) (п. RGB) (п. CMYK)
Digital immigrants (Дигитални дошљаци)
Дигитални дошљаци су особе из генерација рођених пре појаве дигиталне технологије (в. Digital technology) и интернета, те се зато у дигиталном свету обично теже сналазе од дигиталних урођеника (в. Digital
natives).
(п. Digital literacy) (п. Digital competence)
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Digital kiosk (Дигитални киоск)
Други називи: Smart kiosk (Паметни киоск), Interactive kiosk (Интерактивни киоск)
Дигитални киоск је самостојећи дигитални уређај (в. Digital device) са
екраном осетљивим на додир, који је намењен пружању информација,
самоуслужној продаји, самонаручивању, обављању новчаних трансакција и другим услугама где није неопходно људско посредовање.
Digital literacy (Дигитална писменост)
Дигитална писменост је скуп знања и вештина у коришћењу дигиталних технологија (в. Digital technology) за свакодневни живот, посао и
забаву, на сигуран, продуктиван и креативан начин. Укључује различите облике и нивое дигиталних способности (в. Digital competence),
зависно од личних и пословних потреба, годишта, степена образовања,
социо-економског статуса и технолошке развијености средине у којој
неко живи и ради.
(п. Digital natives) (п. Digital immigrants)
Digital marketing (Дигитални маркетинг)
Стари назив: E-marketing – Electronic marketing (Е-маркетинг – Електронски маркетинг)
Дигитални маркетинг је део укупних активности у оквиру маркетинга
(в. Marketing) који се одвија коришћењем искључиво дигиталних канала (в. Digital channel) комуникације. Омогућава двосмерну комуникацију, већу контролу процеса и више података за анализу ефеката. Дигитални канали комуникације могу бити и онлајн (в. Online) и офлајн
(в. Offline), што значи да дигитални маркетинг укључује све елементе
интернет маркетинга (в. Internet marketing), али и део традиционалног
маркетинга који се одвија у дигиталном облику а није на интернету,
као и део других дигиталних промотивних активности. Остале области
дигиталног маркетинга које нису део интернет маркетинга су: дигитална промотивна средства у јавном простору (в. DOOH), ријалити технологије (в. Reality technologies), тренутне поруке (в. Instant messaging),
интернет ствари (в. IoT), дигитални офлајн (в. Offline digital), СМС маркетинг (в. SMS marketing), онлајн-заједнице (в. Online community).
Digital media (Дигитални медији)
1) Дигитални медији су дигитални садржаји (в. Digital content) које
корисници могу да размењују дигиталним каналима комуникације (в.
Digital channel). Дигитални медији могу бити обједињени у облику мултимедија (в. Multimedia).
2) Дигитални медији су дигитална средства масовне комуникације која
омогућавају интерактивност и размену садржаја између корисника,
попут веб-сајтова (в. Web site) и друштвених медија (в. Social media).
3) Из власничког угла, дигитални медији могу да се поделе на:
•
Плаћене медије (в. Paid media);
•
Заслужене медије (в. Earned media);
•
Дељене медије (в. Shared media);
РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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•
Сопствене медије (в. Owned media).
4) Дигитални медији су и сви онлајн-медији (в. Online media).
5) У рачунарству, дигитални медији су уређаји за складиштење и преношење података и информација, попут дискова у рачунарима или изван њих (в. HDD, в. SSD, в. SSHD), као и других уређаја за исту намену
(нпр. флеш меморије, CD, DVD...).
Digital natives (Дигитални урођеници)
Дигитални урођеници су особе из генерација рођених након појаве дигиталне технологије (в. Digital technology) и интернета, те се зато, најчешће, у дигиталном свету веома лако сналазе, за разлику од старијих
генерација које су дигитални дошљаци (в. Digital immigrants).
(п. Digital literacy) (п. Digital competence)

D

Digital payments (Дигитална плаћања)
Дигитална плаћања су она код којих су и извор средстава и инструмент
плаћања и канал плаћања у дигиталном облику. На пример, са рачуна
у банци (извор средстава) се путем платне картице (инструмент плаћања) обави плаћање преко мобилног телефона (канал плаћања). Код
дигиталних плаћања ниједног тренутка нема коришћења готовине нити
људског посредовања при плаћању.
(п. Online payments) (п. M-payments) (п. Contactless payments) (п. P2P
payments) (п. Instant payments) (п. Cryptocurrency) (п. E-money)
Digital publication (Дигитална публикација)
Стари назив: E-publication – Electronic publication (Е-публикација – Електронска публикација)
Дигитална публикација је врста дигиталног садржаја (в. Digital content)
у облику вишестраничног издања, некада у форматима ПДФ (в. PDF)
и ЕПУБ (в. EPUB), а данас често произведена као ХТМЛ5 издање (в.
HTML5) или у облику мобилне апликације (в. Mobile app). Савремени
софтвери за дигитално издаваштво (в. Digital publishing) омогућавају да
дигиталне публикације имају различите интерактивне елементе, попут
превртања листова и уграђених видео и аудио записа, а спремне су и за
употребу онлајн (в. Online) и уграђивање у веб-локације (в. Web location).
Бројне су врсте дигиталних публикација: е-књиге (в. E-book), дигитални
магазини, дигитални билтени, дигитални годишњи извештаји, дигитални
каталози, дигиталне брошуре, дигитални фото-албуми и др.
Digital publishing (Дигитално издаваштво)
Стари назив: E-publishing – Electronic publishing (Е-издаваштво – Електронско издаваштво)
Дигитално издаваштво је процес припреме и објављивања дигиталних
публикација (в. Digital publication) употребом дигиталне технологије
(в. Digital technology). Производ су изворно дигитална издања или дигитализована физичка издања у форматима који могу лако да се дистрибуирају дигиталним каналима комуникације (в. Digital channel) и
користе на дигиталним уређајима (в. Digital device).
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Digital safety (Дигитална сигурност)
Дигитална сигурност је шири појам од интернет сигурности (в. Internet
safety), јер осим онлајн-аспеката (в. Online) обухвата и офлајн-аспекте (в. Offline) сигурне употребе дигиталних уређаја (в. Digital device)
и дигиталних канала (в. Digital channel). Бројни дигитални уређаји и
решења раде и без повезаности на интернет, по чему је најпознатија
мобилна телефонија (гласовна комуникација и СМС), као класичан
офлајн-начин дигиталне комуникације (в. Digital communication). Заштита мобилних уређаја (в. Mobile device) и других дигиталних уређаја
од злоупотребе након крађе у физичком свету или од нежељеног физичког приступа других особа тим уређајима такође је офлајн-аспект
дигиталне сигурности. Битно је и да се у офлајн-свету чувају параметри
за онлајн-приступ (в. Access) на сигуран начин, као и мере опреза при
употреби платних картица на банкоматима, али и приликом бесконтактних плаћања (п. Contactless payments). Предуслови за дигиталну
сигурност појединца су дигитална писменост (в. Digital literacy) и одговарајуће дигиталне способности (в. Digital competence), зависно од
личних потреба и могућности. Дигитална сигурност на општем плану,
ради заштите и себе и окружења, обухвата поштовање прописаних и
препоручених процедура сајбер безбедности (в. Cybersecurity). На личном плану, између осталог, обухвата: заштиту приватности (в. Privacy),
бригу о онлајн-репутацији (в. ORM), чување дигиталног идентитета
(в. Digital identity), заштиту сопствених дигиталних ауторских права
(в. Copyright), неостављање нежељених дигиталних трагова (в. Digital
footprint) и др.
Digital security (Дигитална безбедност) – п. Cybersecurity
Digital signage (Дигитална сигнализација)
Дигитална сигнализација је дигитални уређај (в. Digital device), промотивно средство у јавном простору (в. DOOH), систем дистрибуције
мултимедијалних садржаја (в. Multimedia) преко дигиталних екрана у
јавним просторима. То су екрани различитих величина, пропорција и
позиција у простору, укључујући и транспарентне екране, а покреће их
софтвер за израду, управљање и анализу садржаја. Имају и додатне могућности за интеракцију с публиком, попут екрана осетљивих на додир,
камера и софтвера за препознавање лица и др.
Digital signature (Дигитални потпис)
Стари назив: E-signature – Electronic signature (Е-потпис – Електронски
потпис)
Дигитални потпис замењује у дигиталном свету стварни, својеручни
потпис корисника. За његову примену је неопходан дигитални сертификат (в. Digital certificate), који потврђује везу података за проверу
дигиталног потписа и идентитета потписника. Практично гледано, дигитални потпис је резултат процеса дигиталног потписивања дигиталних докумената (в. Digital document) или порука е-поште (E-mail) наРЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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сталог употребом дигиталног сертификата и личног идентификационог
броја (в. PIN). Квалификовани дигитални потпис ствара се употребом
квалификованог дигиталног сертификата, чиме се поуздано гарантује
идентитет потписника, потврђује аутентичност потписаног документа
или поруке е-поште и онемогућава накнадно порицање одговорности.
Digital technology (Дигитална технологија)
1) Дигитална технологија је грана научне и инжењерске делатности
која обухвата знањa, вештине и способности потребне за стварање уређаја, система, процеса и стандарда заснованих на примени дигиталне
електронике (в. Digital electronics).
2) Дигитална технологија обухвата дигиталне уређаје (в. Digital device),
софтверска решења (в. Software) и технолошке стандарде настале као
резултат научне и инжењерске делатности описане под 1.
(п. ICT) (п. IT)
3) Дигитална технологија је умеће практичне примене уређаја, софтвера и стандарда описаних под 2.

D

Digital transformation (Дигитална трансформација)
Дигитална трансформација је процес интеграције дигиталних технологија (в. Digital technology) у све области пословања, уз радикалне
промене у начину коришћења технологије, људи и пословних процеса. Циљ је унапређивање корисничких искустава у складу са сталним
променама на тржишту. Дигитална трансформација је оно што долази
након дигитализације (в. Digitalization), потпуно се разликује од компаније до компаније, јер иако се користе исте дигиталне технологије,
суштина се тиче трансформације људи, промене њиховог начина размишљања. Дигитализација је могла да се дешава и у оквирима старог,
наслеђеног, индустријског пословног модела, а дигитална трансформација је неостварива у том оквиру. Она захтева нов, дигитални пословни
модел, неопходан на путу из традиционалне економије у нову, дигиталну економију.
(п. Digitization)
mcloud.rs
Digital video camera (Дигитална видео-камера)
Други називи: Digital camcorder, Video camcorder
Дигитална видео-камера је дигитални уређај (в. Digital device) за снимање видео-записа (в. Video), у различитим видео-форматима и различитим видео-резолуцијама (в. Video resolution). Многе дигиталне видео-камере могу да снимају и фотографије, као и дигитални фото-апарати (в. Digital camera), додуше са слабијим квалитетом фотографија.
(у. Action camera) (у. Webcam) (п. HD) (п. HDMI)
Digital workplace (Дигитално радно место)
Дигитално радно место је виртуелни еквивалент физичког радног места, настао као резултат дигиталне трансформације (в. Digital
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transformation) радних процеса и система, обједињујући све интерне
и екстерне дигиталне активности у јединствену пословну стратегију.
На дигиталном радном месту обједињени су дигитално пословање (в.
Digital business) и дигитална комуникација (в. Digital communication)
путем заједничких платформи и технологија, попут интранета (в.
Intranet), клауда (в. Cloud computing) и пуног мобилног приступа. Уз
помоћ софтвера за рад и комуникацију на даљину, омогућен је једноставан прелазак запослених на рад од куће, по потреби или као стални
начин рада.
Digital-first (Најпре дигитално)
Digital-first је начин размишљања о новим пословним подухватима
тако да се у развој новог пословног подухвата одмах имплементирају
сви захтеви дигиталног пословања (в. Digital business). То је предуслов
за mobile-first приступ (в. Mobile-first).
Digitalization (Дигитализација)
Дигитализација је процес у коме се информације које су, после дигитизације (в. Digitization) већ у дигиталном облику, обједињују тако да
се повежу и лакше користе, а ради поједностављивања или убрзавања
неких операција које су се раније радиле ручно. Практично, дигитализацијом је омогућено је да се исто оно што се радило на стари, аналогни, „папирни“ начин сада ради дигитално. Није мењана суштина, само
је промењен облик, уз бројне предности које рачунари и умреженост
сами по себи доносе, попут аутоматизације која у много чему замењује
људски рад. Често се меша с дигиталном трансформацијом (в. Digital
transformation), која је следећи корак након дигитализације.
Digitization (Дигитизација)
Дигитизација је просто претварање аналогних (в. Analog) информација
у дигитални облик (в. Digital). На пример, то је процес када се стари
снимци са аудио или видео касета претворе у одговарајуће дигиталне
аудио (в. Audio) и видео (в. Video) датотеке, или када се фотографије и
папирни документи скенирају да би се претворили у дигиталне слике
(в. Digital image).
(у. Digitalization) (п. Digital transformation)
Direct message (Директна порука)
Директна порука је приватна порука међу корисницима друштвених
медија (в. Social media).
Display advertising (Приказно оглашавање, Мултимедијално
оглашавање)
У области интернет маркетинга (в. Internet marketing), приказно оглашавање се односи на коришћење огласних решења у различитим визуелним форматима, а која се пласирају на веб-сајтове (в. Web site), друштвене медије (в. Social media) и мобилне апликације (в. Mobile app).
Спада у оглашавање с плаћањем по клику (в. PPC advertising). Зависно
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од огласне платформе, огласи могу да буду у виду бројних статичних
или динамичних садржаја, као што су банер-огласи (в. Banner ad), обогаћени медији (в. Rich media), анимирани огласи (в. Animated GIF, в.
HTML5), интерактивни огласи, видео-огласи (в. Video) и др.
Distance learning (Учење на даљину) – п. Online learning
DNS – Domain name system (ДНС – Систем назива домена)
ДНС омогућава превођење текстуалних (називи домена) у нумеричке
ознаке (ИП адресе) и обратно. То омогућава једноставније коришћење
интернета, јер су ИП адресе (в. IP address) нумеричке и људима тешке
за памћење, док су називи интернет домена (в. Internet domain) у текстуалном облику и лакше се памте.
mcloud.rs
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DNS root zone (Коренска зона ДНС-а)
Коренска зона ДНС-а одражава хијерархијску структуру Система назива домена (в. DNS), која може да се упореди са системом корена дрвећа. Домени највишег нивоа (в. TLD) одмах су испод стабла и постоје
два типа:
•
Ознаке држава и територија, национални домени највишег
нивоа (в. ccTLD), као што су .RS и .СРБ (Србија), .RU (Русија)
или .UK (Уједињено Краљевство), а правила за њихово коришћење доносе се на националном нивоу;
•
Генерички домени највишег нивоа (в. gTLD), као што су .COM,
.ORG, .NET, а правила која уређују ове домене договарају се
на глобалном нивоу.
DNS server (ДНС сервер)
ДНС сервер је рачунар који омогућава да се за тражене услуге на неком
интернет домену (в. Internet domain) добију одговарајуће ИП адресе (в.
IP address) неопходне за комуникацију и размену података у мрежи.
ДНС сервер ове податке о доменима и ИП адресама преузима из збирке
података, која се назива ДНС зона (в. DNS zone).
(п. Zone file) (п. Server)
mcloud.rs
DNS zone (ДНС зона)
ДНС зона је сваки посебан део простора назива домена, подскуп Система назива домена (в. DNS) којим управља субјекат коме је административно делегиран неки интернет домен (в. Internet domain). Подаци
о ДНС зони уписани су у зонској датотеци (в. Zone file) на ДНС серверу
(в. DNS server) и најчешће садрже следеће записе:
•
Запис адресе (в. A record, в. AAAA record);
•
Запис назива сервера (в. NS record);
•
Запис за други назив сервера (CNAME record), на пример са
„www“ префиксом или без њега;
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•
•

Запис за размену поште (в. MX record);
Запис о особи одговорној за домен (RP record).

DNSSEC – DNS security extensions (Безбедносна проширења ДНС-а)
DNSSEC је систем сигурносних стандарда који омогућава проверу интегритета података у ДНС-у (в. DNS).
Domain (Домен) – п. Internet domain, п. Domain name
mcloud.rs
Domain name (Назив домена)
Назив домена је алфанумеричка ознака коју регистрант (в. Registrant)
региструје за своје потребе код регистратора (в. Registrar), чиме ствара
техничку могућност за будућу видљивост интернет домена (в. Internet
domain) под тим називом. Том приликом се назив домена уписује у
Централни регистар (в. Central registry), којим управља Регистар интернет домена (в. Registry). Назив домена постаје активан када се упишу подаци о ДНС серверима (в. DNS server) у зонску датотеку (в. Zone
file) Централног регистра. Назив домена састоји се из низа алфанумеричких сегмената, раздвојених тачкама, сагласнo интернет стандардима. Раније је назив домена могао да садржи само слова енглеског
алфабета (в. ASCII), бројеве (0–9) и знак цртица („-“), али је с развојем
ИДН стандарда (в. IDN) уведена могућност да називи домена буду и на
другим светским језицима и писмима. Назив домена не сме да почиње
нити да се завршава цртицом, нити да има две узастопне цртице на
трећој и четвртој позицији, може да има најмање два, а максимално 63
знака. Он је саставни део веб-адресе (в. Web address) и адресе е-поште
(в. E-mail address), и одређује идентитет организације или појединца на
интернету (в. Internet identity).
(п. Domainer) (п. Cybersquatting) (п. Domain name parking) (у. Internet
domain)
mcloud.rs
Domain name parking (Паркирање назива домена)
Паркирање назива домена имамо када се назив домена (в. Domain
name) региструје али се не користи као веб-адресa (в. Web address) и/
или адресa е-поште (в. E-mail address). То се обично дешава уколико је
тај назив домена намењен развоју неког будућег присуства на интернету, а да би се заштитио од сајберсквотинга (в. Cybersquatting). У пракси,
за паркиране називе домена се приликом уноса те веб-адресе у вебпрегледач (в. Web browser) појављује или порука о грешци (Server not
found – Сервер није пронађен) или промотивна веб-страна добављача
услуга хостинга (в. Hosting service provider). Добављач хостинг услуга
обезбеђује DNS manager за управљање ДНС записима (в. DNS).
(у. Internet domain)
mcloud.rs
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Domainer (Шпекулант доменима, Домејнер)
Домејнер је особа која купује и продаје називе домена (в. Domain name)
како би остварила профит препродајом назива домена по вишој цени
или промотивним активностима на веб-локацији (в. Web location) са
тим називом домена. Домејнери углавном региструју називе домена на
основу неких општих генеричких израза и надају се да ћи им порасти
цена, популарност и конкурентност. Углавном избегавају регистровање
назива домена који су везани за познате брендове (в. Brand) и који садрже заштићене знакове (в. Trademark), јер се тиме улази у нелегалне
активности сајберсквотинга (в. Cybersquatting).
(п. UDRP)

D

DOOH – Digital out of home (Дигитална промотивна средства у јавном простору)
Дигитална промотивна средства у јавном простору су разне врсте дигиталних рекламних екрана на улицама, у и на превозним средствима
и објектима, у јавним објектима и на продајним местима. На некима
од њих је заснован близински маркетинг (в. Proximity marketing), што
омогућава оглашавање прецизним циљањем потенцијалних купаца помоћу података с њихових мобилних уређаја (в. Mobile device).
(п. Digital billboard) (п. Digital signage) (п. Digital kiosk)
DoS attack – Denial of service attack (ДоС напад – Напад ускраћивањем услуга)
ДоС напад је тип сајбер напада (в. Cyberattack), и то је покушај да се корисници спрече да приступе мрежним услугама, што се остварује преоптерећењем мрежних ресурса и прекомерним интернет саобраћајем
који умањује пропусни опсег рачунарске мреже. То отежава рад или
доводи до пада свих интернет услуга (в. Internet service) које користе те
мрежне ресурсе. ДоС алати шаљу велики број захтева циљаном веб-серверу (в. Web server), ФТП серверу (в. FTP server) или серверу е-поште
(в. E-mail server), што исцрпљује њихове ресурсе и доводи до знатног
успорења рада или потпуног отказивања система и обарања сервера.
(у. DDoS attack)
Double standard (Двоструки стандард)
Двоструки стандард је лоша и неправедна друштвена појава, нарочито
изражена у дигиталној комуникација (в. Digital communication), тако
што се одређена правила понашања намећу само једној групи људи,
док исти обрасци понашања за другу групу људи не важе. На пример,
оно што раде пожељни субјекти назива се „слободом говора“, без обзира на нарушавање нетикеције (в. Netiquette). Међутим, када то исто
раде непожељни субјекти онда се то назива „говором мржње“, па се
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њихови садржаји блокирају и на све начине онемогућавају да дођу до
корисника.
(п. Net neutrality)
Download (Преузимање)
Преузимање је пребацивање података (в. Data) или датотека (в. File) с
неког рачунара на мрежи, најчешће сервера (в. Server), на кориснички
рачунар или други сервер.
(с. Upload)
Downsampling (Умањено узорковање, Даунсемплинг)
У рачунарству, downsampling је поступак којим се смањује стопа узорковања (в. Sampling rate) за постојеће битмапиране графике (в. Bitmap
graphics), дигиталне аудио-записе (в. Audio) и дигиталне видео-записе
(в. Video). То смањује и величину датотека (в. File) и величину и квалитет приказа, то јест квалитет звука и слике тих дигиталних записа.
DPI – Dots per inch (ДПИ – Тачака по инчу)
ДПИ се односи на резолуцију штампања (в. Print resolution), као број
тачака по инчу којим се исписује слика на папиру и означава се са
„dpi“. Инч (inch) је мера за дужину у империјалном систему мера и
износи 2,54 cm.
КОРИСТАН САВЕТ: Корисници су често збуњени зашто дигитална слика (в. Digital image) преузета са интернета, која добро изгледа на екрану (в. Screen), буде лоше одштампана на
штампачу. Екрански приказ слике дефинисан је бројем пиксела по инчу (в. PPI), и уобичајено износи 72 ppi. Поједностављено речено, разлог је у томе што нема довољно пиксела (в.
Pixel) у тој слици од којих би се створио довољан број тачака
по инчу (dpi) на папиру. Да би нека битмапирана графика (в.
Bitmap graphics) била пристојно одштампана, довољно оштро
и с финим приказом детаља, мора имати најмање око 200 ppi,
а препоручени графички стандард за квалитетну штампу је
300 ppi.
(п. Image resolution)
Driver program (Управљачки програм)
Други назив: Driver (Драјвер)
Управљачки програм је врста системског софтвера (в. System software)
који омогућава рад периферијских уређаја повезаних на рачунар (в.
Computer), као што су: миш, тастатура, звучна картица, графичка картица, мрежна картица, штампач, скенер и др.
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DRM – Digital rights management (ДРМ – Управљање дигиталним
правима)
ДРМ је начин заштите ауторских права за дигиталне медије (в. Digital
media) помоћу технологија које ограничавају копирање и употребу ауторских дела и власничког софтвера (в. Proprietary software). Омогућава издавачима и ауторима да контролишу шта корисници могу да ураде
с њиховим делима и софтверима, спречавајући неовлашћено коришћење и пиратерију (в. Piracy). Заштита се углавном постиже кодирањем
које онемогућава копирање или ограничава време или број дигиталних
уређаја (в. Digital device) преко којих може да се приступи неком дигиталном ауторском делу.
(п. Copyright) (п. Intellectual property) (п. License)

D

Drop-down menu (Падајући мени)
Други назив: Pull-down menu
Падајући мени је скривена листа могућих опција за бирање, која се на
екрану (в. Screen) појављује тек када корисник кликне на команду која
га покреће, што је најчешће прва ставка у листи или назив самог менија.
(у. Pop-up)
Dropshipping (Дропшипинг)
Дропшипинг је пословни модел е-трговине (в. E-commerce) на мало,
заснован на постојању онлајн-продавнице (в. Online shop) која се бави
искључиво промовисањем и привлачењем купаца, без икаквог физичког контакта с робом. Произвођач робе или велетрговац добија поруџбине са онлајн-продавнице, пакује наручене производе и директно их
шаље купцима.
DSL – Digital subscriber line (ДСЛ – Дигитална претплатничка
линија)
ДСЛ је технологија коришћења комплетног фреквенцијског спектра
телефонских бакарних парица за дигитални пренос података (в. Data).
(п. ADSL) (п. SDSL) (п. VDSL)
Duplicate content (Дуплирани садржај)
Дуплирани садржај се односи на садржајне блокове неке веб-стране (в.
Web page), који се у потпуности подударају или су доста слични садржају друге веб-стране у оквиру исте веб-локације (в. Web location).
Пошто више од једног УРЛ-а (в. URL) приказује исти садржај, веб-претраживачи (в. Search engine) не знају који УРЛ да прикажу у резултатима претраге, те због тога могу обе УРЛ адресе да рангирају ниже и дају
предност другим веб-локацијама.
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Dynamic IP address (Динамичка ИП адреса)
Динамичка ИП адреса је она која је само тренутно додељена неком рачунару ради повезивања на рачунарску мрежу (в. Computer network),
што не значи нужно да ће и приликом следећег повезивања он имати
исту ИП адресу (в. IP address).
(с. Static IP address)

D
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E-, Electronic (Е-, Електронски)
Е- или „електронски“, као префикс или придев, означава електронске уређаје, технологије, системе и решења, који раде на принципима
аналогне електронике (в. Analog electronics) или дигиталне електронике (в. Digital electronics). У новије доба, знатан део оних који раде на
принципима дигиталне електронике добио је префикс „дигитално“ (в.
Digital).

E

Earned media (Заслужени медији)
Заслужени медији су један од облика медија из ПЕСО модела (в. PESO
model) који обухватају све канале комуникације које корисници сами
успостављају, свеједно да ли као добар или лош глас о компанији, организацији или појединцу. Развој дигиталне комуникације (в. Digital
communication) донео је и појединцима могућност коју су раније имале само компаније – да поседују сопствене медије (в. Owned media).
У дигиталном свету, заслужени медији, тачније – заслужено мишљење
корисника, углавном се успостављају и испостављају преко друштвених медија (в. Social media), као и преко других облика јавних друштвених заједница (в. Public social community). Дељење, свиђање, помињање, коментари, блог објаве, рецензије, објаве на форумима, заслужене
повратне везе (в. Link earning)... све то ствара онлајн-репутацију (в.
ORM), свеједно да ли те активности предузимају обични корисници,
веб-новинари или утицајни појединци (в. Influencer) на интернету. Битна карактеристика заслужених медија је брзо и лако преношење вебсадржаја (в. Web content), од кога се један део претвори и у вирални
маркетинг (в. Viral marketing). Главна предност заслужених медија је
то што су најкредибилнији, имају велики домет и транспарентност и
често су кључни за одлуке других корисника. Мане су последица њихове природе: без икакве су контроле, тешко су мерљиви, а незадовољни
корисници су, по обичају, гласнији од обожавалаца.
(у. Shared media) (у. Paid media)
E-banking – Electronic banking (Е-банкарство – Електронско
банкарство)
Други називи: Online banking (Онлајн-банкарство), Internet banking (Интернет банкарство), Web banking (Веб-банкарство)
Е-банкарство је облик дигиталног банкарства (в. Digital banking) који
омогућава клијентима банака и других финансијских институција читав низ финансијских трансакција путем веб-апликација (в. Web app) и
друге услуге електронског плаћања.
(п. E-business) (п. Online payments)
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E-book – Electronic book (Е-књига – Електронска књига)
Е-књига је врста дигиталног садржаја (в. Digital content), произведена у
форматима ПДФ (в. PDF) и ЕПУБ (в. EPUB).
(у. Digital publication)
E-business – Electronic business (Е-пословање – Електронско
пословање)
Е-пословање је примена информационо-комуникационих технологија (в. ICT) за пословне активности. Омогућава компанијама да повежу
пословне процесе и тиме аутоматизују и убрзају односе и трансакције
с купцима (в. Customer) и добављачима. Е-пословање укључује коришћење дигиталне комуникације (в. Digital communication), дигиталног
маркетинга (в. Digital marketing), дигиталних сертификата (в. Digital
certificate), електронске размене података (в. EDI), пословних софтверских решења за планирање ресурса предузећа (в. ERP), за управљање
односа с купцима (в. CRM) и бројна друга. Основни облици е-пословања
су: е-трговина (в. E-commerce), е-банкарство (в. E-banking) и е-управа
(в. E-government). Субјекти е-пословања су предузећа (B), потрошачи/
грађани (C) и органи/установе јавне управе (G), тако да постоје следећи
модели е-пословања:
•
Предузеће ка предузећу (в. B2B);
•
Предузеће ка потрошачу (в. B2C);
•
Предузеће ка запосленима (в. B2E);
•
Предузеће ка управи (в. B2G);
•
Предузеће ка предузећу ка потрошачу (в. B2B2C);
•
Потрошач ка предузећу (в. C2B);
•
Потрошач ка потрошачу (в. C2C);
•
Потрошач ка предузећу ка потрошачу (в. C2B2C);
•
Грађанин ка управи (в. C2G);
•
Управа ка предузећу (в. G2B);
•
Управа ка грађанину (в. G2C);
•
Управа ка управи (в. G2G).
(у. Digital business)
E-cash – Electronic cash (Е-готовина – Електронска готовина) – п.
E-money, Electronic money
E-certificate – Electronic certificate (Е-сертификат – Електронски
сертификат) – п. Digital certificate
E-commerce – Electronic commerce (Е-трговина – Електронска
трговина)
Е-трговина је пословни модел трговине у коме се комуникација с купцима, купопродаја производа и услуга и пратеће трансакције одвијају
путем интернета. Може да се реализује кроз следеће онлајн-канале:
•
онлајн-продавнице (в. Online shop);
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•

платформе које повезују трговце и купце (в. Online
marketplace);
•
испоруку робе купцу директно од произвођача/велетрговца (в.
Dropshipping).
Подскупови е-трговине су:
•
Дигитална трговина (в Digital commerce);
•
Мобилна трговина (в. M-commerce);
•
Трговина на друштвеним медијима (в. Social commerce).
Онлајн-платформе за е-трговину често су повезане с пословним софтверским решењима за управљање односа с купцима (в. CRM) и за планирање ресурса предузећа (в. ERP).
(п. E-business)
E-currency – Electronic currency (Е-валута – Електронска валута) –
п. Digital currency

E

EDI – Electronic data interchange (ЕДИ – Електронска размена
података)
ЕДИ је начин размене пословних информација између пословних субјеката кроз стандардизован формат, тако што их електронским путем
шаљу један другом, уместо на папиру (нпр. електронске поруџбенице,
рачуни...).
(п. Digital document)
E-document – Electronic document (Е-документ – Електронски
документ) – п. Digital document
E-government – Electronic government (Е-управа – Електронска
управа)
Е-управа je коришћење информационо-комуникационих технологија
(в. ICT) које пружају могућности грађанима и привреди да електронски
комуницирају с јавном управом. То омогућава услуге е-управе, преко
портала е-управе, што обухвата: подношење електронских поднесака,
праћење статуса предмета, примање обавештења, плаћање такси, увид
у податке из службених евиденција, учешће у јавним расправама и др.
(п. Digital certificate)
E-learning (Е-учење) – п. Online learning
Electronic device (Електронски уређај)
Електронски уређај може бити:
1) Аналогни уређај, попут старих радио-апарата и телевизора или појединих савремених уређаја кућне електронике, а који су засновани на
аналогној електроници (в. Analog electronics).
2) Дигитални уређај (в. Digital device), заснован на дигиталној електроници (в. Digital electronics).
Electronics (Електроника) – п. Analog electronics, п. Digital electronics
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E-mail – Electronic mail (Е-пошта, Имејл – Електронска пошта)
Електронска пошта је једна од основних интернет услуга (в. Internet
service), намењена за слање и примање порука е-поште, коришћењем адреса е-поште (в. E-mail address). Е-пошта је као глобална и општа интернет
услуга и законски призната као званични облик пословне комуникације.
(п. Spam)
mcloud.rs
E-mail address (Адреса е-поште, Имејл адреса)
Адреса е-поште је јединствена адреса електронског поштанског сандучета корисника имена (в. User), састављена од корисничког имена
(в. Username), знака „@“ (в. @ – At sign) и назива домена (в. Domain
name), на пример: korisnik@primer.rs. Адреса е-поште је законски
обавезан податак приликом регистрације привредних субјеката у Србији. За пословне субјекте је непрофесионално да немају адресу е-поште
на сопственом називу домена.
mcloud.rs
E-mail client (Клијент е-поште)
Клијент е-поште је рачунарски програм (в. Computer program) који се
инсталира на рачунар или мобилни уређај корисника (в. User) и омогућава му слање и примање е-поште (в. E-mail).
(у. Webmail) (п. E-mail server)
E-mail marketing (Маркетинг е-поштом, Имејл маркетинг)
Маркетинг е-поштом је скуп активности пре, током и након слања промотивних порука е-поште (в. E-mail) на адресе е-поште заинтересованих прималаца који се налазе на листи слања (в. Mailing list). Подразумева претходни пристанак корисника да на његову адресу е-поште (в.
E-mail address) стижу поруке, јер је непосредно оглашавање законски
условљено постојањем пристанка (тзв. затражене поруке). Маркетинг епоштом је битан елемент дигиталног маркетинга (в. Digital marketing).
(п. GDPR) (п. Spam) (п. CTOR) (п. CTR) (п. Open rate) (п. Opt-in) (п.
Opt-out)
E-mail server (Сервер е-поште)
Други називи: Mail server, Mail transfer agent
Сервер е-поште је сервер (в. Server) који с корисничког рачунара или
мобилног уређаја на коме се налази клијент е-поште (в. E-mail client)
прима одлазну е-пошту (в. E-mail) и доставља је другим серверима
е-поште. Такође ради и у обрнутом смеру – испоручује долазну е-пошту клијенту са других сервера. За те операције користе се протоколи
СМТП (в. SMTP) за одлазне поруке е-поште, а ПОП (в. POP) или ИМАП
(в. IMAP) за долазне поруке.
(п. Spam) (п. MX record)
mcloud.rs
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E-marketplace – Electronic marketplace (Е-тржница – Електронска
тржница) – п. Online marketplace
Embedded font (Уграђени фонт)
Уграђени фонт је начин коришћења фонта (в. Font) тако да се налази
у оквиру датотеке (в. File) с неким текстуалним или графичким садржајем. Тако се обезбеђује верни приказ текста с тим фонтом, на екрану
или при штампању, а да текст не мора претходно да се претвори у линијски облик.
Embedding (Уградња)
Уградња се односи на поступак уметања веб-садржаја (в. Web content)
с једне веб-локације (в. Web location) у другу веб-локацију. На пример,
уграђивање видео-снимка или фотографије с неког друштвеног медија
(в. Social media) ради приказивања на неком веб-сајту (в. Web site).

E

Emoji (Имоџи)
Имоџи je мала дигитална слика (в. Digital image) којом се у дигиталној
комуникацији (в. Digital communication) изражавају идеје или осећања
на најкраћи, визуелни начин. То је скуп сличица, симбола или иконица
који се стално повећава новим креативним решењима, а служи за изражавање емоционалног става корисника у текстуалним порукама и на
друштвеним медијима (в. Social media), без употребе речи.
(у. Emoticon)
E-money – Electronic money (Е-новац – Електронски новац)
Други називи: E-cash – Electronic cash (Е-готовина – Електронска готовина)
Електронски новац је врста дигиталне валуте (в. Digital currency), као
замена за готов новац, који се користи за анонимна дигитална плаћања (в. Digital payments). Корисник долази у посед е-новца након што
институцији електронског новца (што не мора да буде банка) уплати
новчана средства. То није традиционални новац који корисник има
на неком свом банковном рачуну, па га користи за онлајн-плаћања (в.
Online payments) платном картицом или е-банкарством, већ наменски
уплаћен износ институцији која издаје електронски новац. Е-новац је
директно везан за националну валуту у којој је уплаћен, што га разликује од крипто-валута (в. Cryptocurrency).
Emoticon (Емотикон)
Емотикон је кованица од енглеских речи „emotion“ (осећање) и „icon“
(иконица) и представља графички приказ људског лица, осећања или
става. Настају комбиновањем постојећих знакова (в. Character) из
стандардних типографских писама (в. Typeface), тако што се знакови
интерпункције, бројеви, слова или посебни знакови стављају у различите односе који визуелно подсећају на изразе људског лица или имају
неку другу симболику. Користе се у дигиталној комуникацији (в. Digital
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communication), у текстуалним порукама и на друштвеним медијима (в.
Social media), а најпознатији емотикон је смајли, који се пише овако :)
(у. Emoji)
Engagement (Ангажовање)
Ангажовање је скуп активности које корисници предузимају поводом
садржаја на друштвеним медијима (в. Social media), било која врста интеракције са садржајем, као што су свиђање, дељење, коментарисање
или помињање (в. Mention).
(п. Engagement rate)
Engagement rate (Стопа ангажованости)
Стопа ангажованости корисника на друштвеним медијима (в. Social
media) поводом објављеног садржаја неке компаније или појединца изражена је процентом или бројем остварених интеракција у различитим
облицима ангажовања (в. Engagement), чиме се мери успешност наступа на друштвеним медијима.
Enhanced podcast (Унапређени подкаст)
Унапређени подкаст је побољшани аудио-подкаст (в. Audio podcast), јер
има синхронизоване слике, те делује као слајд презентација коју прати глас презентатора. Могуће је и додавање линкова, као и маркера за
поглавља.
(п. Podcast)
EPUB (ЕПУБ)
ЕПУБ је стандардни формат дистрибуције и размене за дигиталне
публикације (в. Digital publication) и дигиталне документе (в. Digital
document). ЕПУБ формат пружа начин представљања, паковања и кодирања структурираног и семантички побољшаног веб-садржаја (в.
Web content), укључујући ХТМЛ (в. HTML), CSS (в. CSS) и друге ресурсе, за обједињену дистрибуцију у једној датотеци (в. File).
E-publication – Electronic publication (Е-публикација – Електронска
публикација) – п. Digital publication
E-publishing – Electronic publishing (Е-издаваштво – Електронско
издаваштво) – п. Digital publishing
ERP – Enterprise resource planning (ЕРП – Планирање ресурса
предузећа)
ЕРП је целовит пословни софтверски пакет који интегрише и обрађује информације (в. Information) настале праћењем пословних процеса
у компанији, ради оптималнијег управљања пословањем и боље комуникације између запослених и размене информација с пословним
партнерима. Обухвата софтвер (в. Software) за финансије, набавку,
производњу, продају, магацин, транспорт, сервис, кадрове и др. Често
РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

85

E

је повезан с пословним софтверским решењима за управљање односа с
купцима (в. CRM) и за е-трговину (в. E-commerce).
E-safety (Е-сигурност) – п. Internet safety
E-shop – Electronic shop (Е-продавница – Електронска продавница)
– п. Online shop
E-signature – Electronic signature (Е-потпис – Електронски потпис)
– п. Digital signature
E-store (Е-продавница) – п. Online shop
Ethernet (Етернет)
Етернет је мрежна технологија за повезивање рачунарских мрежа (в.
Computer network) локалног подручја (в. LAN), по стандарду IEEE
802.3.

E

Ethical hacking (Етичко хаковање)
Етичко хаковање је пракса добронамерних хакерских напада на рачунарске системе, како би се пронашле њихове слабе тачке, пријавиле
надлежнима и отклониле такве опасности за безбедност рачунарских
система.
(п. Hacker)
EULA – End-user license agreement (Споразум о лиценци за крајњег
корисника)
EULA је документ о лиценци за који корисник неког софтвера (в. Software)
мора да потврди сагласност приликом инсталирања на свој уређај.
(п. ToS)
EuroDIG – European dialogue on internet governance (ЕуроДИГ –
Европски дијалог о управљању интернетом)
ЕуроДИГ је отворена платформа за неформалне и инклузивне дискусије о питањима јавне политике које се односе на управљање интернетом
у Европи.
eurodig.org
External link (Спољна веза)
Спољна веза је хипервеза (в. Hyperlink) која упућује на било који други
интернет домен (в. Internet domain) изузев домена на којем се налази.
Постоје у оба правца – да са неке друге веб-локације (в. Web location)
веза води на вашу веб-локацију, или да с ваше веб-локације веза води
на другу веб-локацију. У оба случаја, те везе могу да буду повратна веза
(в. Backlink), сарадничка веза (в. Affiliate link) или препоручена веза (в.
Referral link).
(с. Internal link)
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Extranet (Екстранет)
Екстранет је контролисана приватна рачунарска мрежа (в. Computer
network) која омогућава приступ интранету (в. Intranet) неке компаније или организације, за овлашћени скуп спољних субјеката, у дефинисаном обиму.
(п. VPN)
Eye tracking heat map (Топлотна мапа за праћење погледа)
Топлотне мапе за праћење погледа приказују делове веб-стране (в. Web
page) на којима се поглед посетилаца најдуже задржава. Користе се у
комбинацији са осталим врстама веб-аналитике (в. Web analytics).

E
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Fake news (Лажне вести)
Лажне вести су неистините или полуистините, често сензационалистичке објаве, које се обично шире кроз дигиталне канале комуникације (в. Digital channel), преко мреже ботова (в. Bot), преко потплаћених
инфлуенсера (в. Influencer) и/или преко неодговорних медија и непрофесионалних новинара. Најчешће је немогуће установити и извор и
поузданост таквих информација. Средство су политичке борбе и/или
нелојалне тржишне утакмице, а често обе стране у јавним сукобима
оптужују једна другу за пласирање лажних вести, што понекад није далеко од истине.
(п. Spin)

F

False identity (Лажни идентитет)
Други назив: Fake identity
1) У интернет комуникацији (в. Internet communication), лажни идентитет је слика коју особа ствара о себи на некој веб-локацији (в. Web
location), а која не одговара чињеницама. Практично, неко свесно ствара свој интернет идентитет (в. Internet identity) тако да обмане друге
људе о томе каква је особа у реалности, што није кажњиво, али је неморално. На пример, особа се лажно представља као вишеструко богатија,
много млађа или неумерено стручнија него што заиста јесте.
2) У области сајбер криминала (в. Cybercrime), лажни идентитет се на
интернету ствара ради обављања криминалних активности. Настаје због:
•
крађе идентитета (в. Identity theft) неке друге особе и његовом
директном злоупотребом;
•
стварања синтетичког идентитета (в. Synthetic identity fraud)
за разне облике онлајн-превара (в. Scam).
FAQ – Frequently asked questions (ЧПП – Често постављана питања)
FAQ је листа питања која корисници често постављају, уз одговарајуће
одговоре на њих. Питања и одговори треба да буду доступни као посебна веб-страна (в. Web page), како би посетиоци веб-локације (в. Web
location) најбрже дошли до њих, без позивања или писања техничкој
подршци.
Favicon (Фавикон)
Фавикон је иконица која је обележје неке веб-локације (в. Web location),
а која се појављује у горњем левом углу језичка веб-прегледача (в.
Web browser) и у листама претходно посећених или обележених (в.
Bookmark) веб-локација.
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File (Датотека, Фајл)
У рачунарству, датотека је скуп података (в. Data) сачуваних као обједињен дигитални запис идентификован називом датотеке.
File compression (Компресија датотеке)
Компресија датотека се користи за сажимање свих врста података (в.
Data) у компримовану архивску датотеку (в. File). Пре поновне употребе, те архивске датотеке прво морају бити декомпримоване помоћу
услужног програма за декомпресију, којим су првобитно и компримоване. Компресија датотека увек се обавља алгоритмом компресије без
губитака, што значи да се током процеса компресије и декомпресије не
губи на квалитету изворних датотека. Најчешће коришћени формати
за компресију свих врста датотека су .ZIP (в. ZIP file) и .RAR.
(п. Compression) (у. Media compression)
Firewall (Ватрени зид, Фајервол)
Фајервол је мрежни безбедносни хардвер (в. Hardware) или софтвер
(в. Software) који надгледа долазни и одлазни мрежни саобраћај и на
основу дефинисаног скупа безбедносних правила одлучује да ли ће дозволити или блокирати одређени саобраћај. То је прва линија одбране
рачунара (в. Computer) и рачунарске мреже (в. Computer network), којом се успоставља баријера између заштићеног и контролисаног унутрашњег дела мреже и непоуздане спољне мреже, попут интернета.
Firmware (Фирмвeр)
Фирмвeр је врста системског софтвера (в. System software) који је трајно уграђен у неки дигитални уређај (в. Digital device), као скуп основних упутстава неопходних за његово функционисање. Он даје стална
упутства за комуникацију с другим уређајима у систему и ажурира се
по потреби, како би се избегли багови (в. Bug) или сигурносни проблеми (в. Safety).
(у. Driver program)
Fixed web design (Фиксирани веб-дизајн)
Фиксирани веб-дизајн је приступ при изради веб-дизајна (в. Web design)
код којег су сви елементи дефинисани у фиксираним величинама, у
пикселима (в. Pixel), без икакве могућности прилагођавања уређајима
и величинама њихових екрана.
(у. Adaptive web design) (у. Fluid web design) (у. Responsive web design)
Floating ad (Плутајући оглас)
Плутајући оглас је облик онлајн-оглашавања (в. Online advertising) који
се у прозору веб-прегледача (в. Web browser) појављује на врху уобичајеног садржаја веб-стране (в. Web page), остаје ту и док се посетилац
спушта наниже низ страну, па делује као да плута по врху стране.
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Fluid web design (Флуидни веб-дизајн)
Флуидни веб-дизајн је приступ при изради веб-дизајна (в. Web design)
који не користи фиксне величине, већ су сви елементи дизајна дефинисани кроз проценте простора које заузимају на екрану. Увек задржава исте пропорције између елемената дизајна, што може да створи
проблем у приказивању на појединим уређајима и величинама екрана.
(у. Adaptive web design) (у. Fixed web design) (у. Responsive web design)
Follower (Пратилац)
У онлајн-свету, пратиоци су други људи или компаније/организације на
друштвеним медијима (в. Social media) с којима корисник није нужно
узајамно повезан. Могуће је да обе стране прате једна другу (симетричан однос), али је могуће и да две стране нису у равноправном односу
– неко је само пратилац некога ко њега не прати (асиметричан однос).
(у. Friend)

F

Font (Фонт)
Фонт је графички софтвер (в. Software) који садржи појединачне варијације (величина, стил, ширина, дебљина) словних знакова од којих
је сачињено неко типографско писмо (в. Typeface). На пример, за ово
издање је коришћено типографско писмо „Ресавска БГ“, а текст који
сада читате обликован је фонтом „Ресавска БГ, 9 тачака, италик,
болд“. Типографско писмо „Ресавска БГ“ чини фамилија фонтова –
скуп фонтова који припадају једном типографском писму (обликовани су на исти начин). Стандардна фамилија састоји се од усправног
(Ресавска БГ регулар) и курзивног (Ресавска БГ италик) писма, у две
„дебљине“, тако да постоји болд (Ресавска БГ болд) и болд италик (Ресавска БГ болд италик), што укупно чини четири фонта у фамилији.
Footer (Подножје, Футер)
На интернету, футер је структурални део и садржај веб-стране (в. Web
page) који се налази у дну стране и обично се понавља на свим странама неке веб-локације (в. Web location). Уобичајени садржај футера
су подаци о власнику веб-локације, подаци за контакт и хипервезе (в.
Hyperlink) ка правним детаљима, као што су Услови коришћења (в.
ToS) и Политика приватности (в. Privacy policy).
(у. Header)
Forum (Форум)
Други називи: Internet forum (Интернет форум), Message board (Огласна
табла)
На интернету, форум је облик јавне друштвене заједнице (в. Public
social community), онлајн-платформа која окупља кориснике заинтересоване за дискусије на одређене теме, постављањем својих порука
са ставовима, питањима и коментарима. За разлику од причаонице
(в. Chat room), на форумима се поруке архивирају и могуће је њихово хронолошко прегледање. На модерираним форумима, поруке пре
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објављивања морају да одобре модератори (в. Moderator). Прегледање
садржаја на форумима најчешће је могуће и без регистрације, а за учешће у дискусији обично је потребна регистрација корисника.
FPS – Frames per second (Фрејмова у секунди)
FPS је број квадрата (на енглеском „frames“) по секунди, које стварају системи за видео-снимање и емитовање. Већи број тих појединачних „сличица“ у покретним сликама делује природније, нарочито ако
се снима сцена која садржи веома динамичне покрете. Телевизијски
стандарди су 25 или 30 fps, филмски траже 24 fps, а за видео-снимке
намењене за YouTube могуће је да имају до 60 fps.
Fraud (Превара) – п. Scam
Free software (Слободан софтвер)
Други назив: Software libre
Слободан софтвер је софтвер (в. Software) који може да се користи,
проучава и модификује без ограничења, а такође без ограничења може
да се копира и дистрибуира у модификованом или немодификованом
облику. За њега важи ГНУ Општа јавна лиценца (GNU GPL), а све функције софтвера и његова дистрибуција су бесплатни.
(у. Freeware) (у. Shareware) (у. Open-source software) (у. Public domain
software)
Freemium (Фримијум)
Freemium је кованица од енглеских речи „free“ (бесплатно) и „premium“
(премија), и односи се политику цена неког производа или услуге по
којој се они нуде бесплатно у својој основној верзији, али корисник
плаћа за све додатне особине или функције.
Freeware (Фривер, Бесплатан софтвер)
Фривер је софтвер (в. Software) који свако може да преузме са интернета и да га користи бесплатно. Заштићен је ауторским правима које
корисник прихвата кроз ЕУЛА лиценцу (в. EULA), а власник лиценце
задржава сва права на софтвер. Све функције софтвера и дистрибуција
су бесплатни.
(у. Free software) (у. Shareware) (у. Open-source software) (у. Public
domain software)
Friend (Пријатељ)
У онлајн-свету, пријатељи су други људи на друштвеним медијима (в.
Social media) с којима је корисник узајамно повезан, то јест обе стране
су потврдиле тај статус. Зато се и разликују од пратилаца (в. Follower).
From (Од)
„From“ је поље у клијентима е-поште (в. E-mail client) где треба да
стоје адреса е-поште (в. E-mail address) пошиљаоца поруке или пре-
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дефинисане информације о пошиљаоцу (име, компанија...). Међутим,
поље „From“ може веома лако у потпуности да се лажира и да прикрије
прави идентитет и адресу е-поште пошиљаоца, што отвара могућности
за обмањивање прималаца и различите облике сајбер криминала (в.
Cybercrime). Прави подаци о пошиљаоцу могу да се виде у заглављу (в.
Header) поруке е-поште.
Front-end (Предњи)
У рачунарству, front-end се односи на:
1) Оно што посетилац може да види када дође на веб-локацију (в. Web
location), њен клијентски део.
2) Програмере и дизајнере који се баве развојем и дизајнирањем јавно
видљивог (клијентског) дела веб-локације.
(у. Back-end) (у. Full-stack)
FTP – File transfer protocol (ФТП – Протокол за пренос датотека)
ФТП је протокол за преношење датотека (в. File) с једног на други рачунар путем интернета.
(п. FTP site) (п. Protocol)

F

FTP site (ФТП сајт)
ФТП сајт je сервер (в. Server) и врста веб-локације (в. Web location) који
омогућава отпремање (в. Upload) и преузимање (в. Download) датотека
преко интернета између рачунара, коришћењем протокола за пренос
датотека (в. FTP).
Full-stack (Потпуни пакет)
У рачунарству, full-stack се односи на:
1) Целина рачунарског система или апликације, од предњег (клијентског) дела видљивог корисницима, до позадинског (серверског и административног) дела, укључујући и софтверски кôд који их повезује.
2) Програмере и дизајнере који се баве развојем и дизајнирањем и
back-end (серверског) и front-end (клијентског) дела веб-локације (в.
Web location).
(у. Back-end) (у. Front-end)
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G
G2B – Government to Business (Управа ка предузећу)
G2B је модел пословања, трговине и трансакција који се одвија између државног органа или институције и неког пословног субјекта (нпр.
услуге за привреду на Порталу еУправе).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2B2C)
(у. C2G) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)
G2C – Government to Citizen (Управа ка грађанину)
G2C је модел пословања, трговине и трансакција између државног органа или институције и неког грађанина (нпр. услуге за грађане на Порталу еУправе).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2B2C)
(у. C2G) (у. G2B) (у. G2G) (у. D2C)
G2G – Government to Government (Управа ка управи)
G2G је интероперабилно електронско пословање између различитих органа државне управе (нпр. размена података између државних институција).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2B2C)
(у. C2G) (у. G2B) (у. G2C) (у. D2C)
Gateway (Приступник, Гејтвеј)
Гејтвеј је сложен, паметни мрежни уређај (в. Network device) или рачунар (в. Computer) који уз одговарајући мрежни софтвер омогућава повезивање и преношење података између рачунарских мрежа (в. Computer
network) са истим или различитим протоколима и архитектуром.
(у. Bridge) (у. Switch) (у. Router)
GB – Gigabyte (Гигабајт)
GB је мера за величину датотека (в. File), а 1 GB има 1024 MB (в. MB).
GDPR – General Data Protection Regulation (ГДПР – Општа уредба
о заштити података)
ГДПР је правни акт Европске уније који не дозвољава употребу личних
података потрошача без њиховог знања и сагласности. Такође, омогућава се право потрошачима да траже да буду избрисани из свих база
података (в. Database), осим оних где је то законски обавезно или допуштено. Подаци морају бити безбедно складиштени, како неовлашћена
лица не би имала приступ (в. Information security). Из свега овога следи
и појачавање одраније постојећих забрана за слање нежељених порука
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(в. Spam). По ГДПР-у, компанија која наруши приватност корисника
који су грађани ЕУ може бити кажњена до 4% годишњег прихода или
до 20 милиона евра.
Geek („Залуђеник“, Гик)
Гик, у рачунарском сленгу, означава особу толико интензивно заинтересовану за рачунаре (в. Computer) да и запостави друге уобичајене
људске активности. Односи се на посвећене „залуђенике“ (у позитивном смислу), који се ентузијастично баве рачунарима.
Geofencing (Географско ограђивање, Геофенсинг)
Геофенсинг је техника стварања виртуелне ограде на одређеној удаљености од жељене локације или објекта, која региструје прелазак потенцијалних купаца преко те замишљене границе. Подаци се прикупљају
помоћу ГПС-a (в. GPS) и других извора с мобилних уређаја (в. Mobile
device), или помоћу РФИД-а (в. RFID). Након тога се покреће унапред
програмирана акција, на пример слање поруке на мобилни уређај и/
или нотификације власнику објекта. Користи се у локацијском маркетингу (в. Location-based marketing).
(у. Geotagging) (у. Geotargeting)
Geomarketing, Geolocation marketing (Геомаркетинг, Геолокацијски
маркетинг) – п. Location-based marketing

G

Geotagging (Географско означавање, Геотаговање)
Геотаговање je поступак у коме се некој датотеци (в. File) додају подаци за идентификацију географске локације, у виду метаподатака (в.
Metadata) прикупљених помоћу ГПС-a (в. GPS) и укрштених са онлајнмапама. Њиме се обележавају веб-садржаји (в. Web content) на веб-локацијама (в. Web location) како би корисници лакше пронашли жељене
услуге и локације пружалаца тих услуга, локације знаменитости, локације догађаја и др. На друштвеним медијима (в. Social media) географско означавање се користи за функцију дељења локације на којој
се корисник тренутно налази. Метаподаци могу да садрже географску
дужину и ширину, надморску висину, удаљеност и назив локације.
(у. Geofencing) (у. Geotargeting)
Geotargeting (Географско циљање, Геотаргетинг)
Геотаргетинг је пружање наменског веб-садржаја (в. Web content) посетиоцу неке веб-локације (в. Web location) зависно од географске локације с које посетилац приступа веб-локацији. Географска локација
корисника установљава се према његовој ИП адреси (в. IP address), помоћу ГПС-a (в. GPS) или позиције на основу мобилне мреже. Користи
се у маркетингу на веб-претраживачима (в. SEM) и локацијском маркетингу (в. Location-based marketing).
(у. Geofencing) (у. Geotagging)
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GIF – Graphic interchange format (ГИФ – Графички разменљив
формат)
ГИФ је врста битмапиране графике (в. Bitmap graphics) за приказ илустрација до 256 боја у оквиру веб-страна (в. Web page). Користи се за
визуелне елементе настале цртањем а не фотографисањем, а може да
буде статична слика или анимирани ГИФ (в. Animated GIF).
Global network (Глобална мрежа) – п. Internet
GPS – Global positioning system (ГПС – Глобални систем позиционирања)
ГПС је сателитски навигациони систем, састављен од мреже 24 сателита која омогућава корисницима да одреде своју тачну локацију на
површини Земље на основу навигационих радио сигнала. Преносиви
ГПС уређај може бити самосталан (нпр. навигациони уређај у возилу)
или унутар неког другог мобилног уређаја (нпр. у паметном телефону). Он мери време потребно да сигнали до њега стигну с најмање три
сателита (а најчешће четири), и њиховим укрштањем израчунава своју
тачну позицију – надморску висину, географску ширину и географску
дужину, на било ком месту на планети Земљи, дању и ноћу, при свим
временским условима, с тачношћу од око пет метара. ГПС је основа
за примену различитих техника у дигиталном маркетингу (в. Digital
marketing) заснованих на географском лоцирању: географско ограђивање (в. Geofencing), географско означавање (в. Geotagging), географско циљање (в. Geotargeting).

G

Graphics (Графика) – п. Bitmap graphics, п. Vector graphics
Group (Група)
На онлајн-заједницама (в. Online community), група је скуп корисника
који имају заједничка интересовања и погледе на свет, и спремни су да
своја запажања и искуства међусобно размене.
gTLD – generic top-level domain (гТЛД – Генерички домен највишег
нивоа)
гТЛД-ови су интернет домени (в. Internet domain) везани за опште појмове или скраћенице, а називају се и глобални интернет домени. Првобитних седам гТЛД-ова имају ознаку од три слова, као скраћеницу која
сугерише делатност регистранта назива домена (.COM, .ORG, .NET,
.EDU, .GOV, .MIL и .INT). Од 2000. су уведени и тзв. нови гТЛД-ови, са
ознакама од три или више слова, за различите пословне и друге намене
(.AERO, .BIZ, .COOP, .INFO, .MUSEUM, .NAME, .PRO, .TRAVEL, .CAT,
.TEL, .JOBS, .ASIA, .MOBI, .POST и .XXX). Од 2013. уведено је неколико
стотина нових гТЛД-ова, број им се стално повећава, а многи од њих
су домени на неенглеским језицима и писмима (в. IDN) и називају се
ИДН гТЛД.
(п. ccTLD) (п. ccSLD (п. TLD) (п. SLD)
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GUI – Graphical user interface (ГУИ – Графичко корисничко сучеље)
ГУИ омогућава корисницима софтвера (в. Software) да издају команде
дигиталним уређајима (в. Digital device) одабирањем графички приказаних контролних позиција на екрану (в. Screen). Команде се издају
кликом миша, додиром или одабиром преко тастатуре. Сваки ГУИ се
састоји од радне површине, менија, траке са алатима, дугмића и др.
(п. UI)

G
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H
Hacker (Хакер)
1) Хакер је особа изванредно способна у програмирању и решавању
проблема с рачунарима, која то ради веома брзо и са ентузијазмом.
2) Хакер је особа која покушава да открије осетљиве и тајне податке
неовлашћеним упадом у рачунарски систем или мрежу (в. Cracker).
(п. Hacking)
Hacking (Хаковање)
Хаковање се односи на активности појединаца (в. Hacker) или група
усмерене на компромитовање дигиталних уређаја (в. Digital device)
и рачунарских мрежа (в. Computer network), кроз неовлашћен приступ. Мотиви за то могу бити доказивање да су ти уређаји и системи
рањиви и лоше брањени, али и разлози из домена сајбер криминала (в.
Cybercrime).
Hardware („Гвожђурија“, Хардвер)
У рачунарству, хардвер се односи на:
•
Скуп свих физичких елемената унутар неког рачунара (в.
Computer), који заједно са софтвером (в. Software) чини функционалну целину;
•
Самосталне дигиталне уређаје (в. Digital device);
•
Периферијске уређаје – спољашње компоненте које се повезују на рачунар или дигитални уређај, као што су: монитор,
миш, тастатура (в. Keyboard), штампач, скенер (в. Scanner) и
друго;
•
Мрежне уређаје (в. Network device).
Hashtag (Хаштаг)
Хаштаг је врста ознаке за метаподатке (в. Metadata) на друштвеним медијима (в. Social media), у којој се кључна реч или фраза, којој претходи
знак „#“ (в. # – hash sign), користи за класификовање и лакше проналажење објава о одређеној теми. Кованица „хаштаг“ је настала 2007. као
назив нове функције на Твитеру, али се често погрешно користи као назив самог знака „#“. Појављује се у форми „#hashtag“, где између знака
и кључне речи (или фразе) не сме да буде размака, а мора да постоји
размак пре и после хаштага. Може да садржи слова и бројеве, али не
може да садржи само бројеве. Небитно је да ли се користе мала или велика слова, тако да она могу да се користе за визуелно раздвајање речи
у оквиру хаштага. Од посебних знакова, дозвољено је само коришћење
доње црте „_“. Ако се поштују правила која прописују друштвени медији, хаштагови су кликабилни и претраживи, што је њихова главна улога
у дигиталној комуникацији (в. Digital communication).
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HD – High definition (ХД – Висока дефиниција)
Висока дефиниција се односи на способност неког дигиталног уређаја
(в. Digital device) да пружа висок квалитет снимања или приказа слике,
као и снимања или репродукције звука. Екранске резолуције (в. Screen
resolution) савремених уређаја омогућавају приказ високе дефиниције
слике и најчешће имају следеће називе и вредности у пикселима (зависно од врсте и намене уређаја):
•
HD, 1280 × 720 pix
•
Full HD (FHD), 1920 × 1080 pix
•
Ultra HD (UHD), 3840 × 2160 pix
•
2K, 2048 × 1080 pix
•
4K, 4096 × 2160 pix
•
8K, 7680 × 4320 pix
•
10K, 10240 × 4320 pix
За дигитални звук који има високу дефиницију, уобичајени захтеви
су да је у формату који користи компресију без губитака (в. Media
compression), да има минималну стопу узорковања (в. Sampling rate)
од 44,1 kHz, минималну дубина бита (в. Audio bit depth) од 16 bit и
минимални проток у битовима (в. Bit rate) од 850 kb/s.
HDD – Hard disk drive (ХДД – Чврсти диск)
Други називи: Hard disk, Hard drive
ХДД је део хардвера (в. Hardware), уређај за трајно складиштење дигиталних података (в. Data), заснован на електромеханичким покретним
компонентама. Састоји се од дискова прекривених магнетним материјалом и покретне главе која уписује и чита податке с површине дискова.
(у. SSD)

H

HDMI – High-definition multimedia interface (ХДМИ – Мултимедијски
интерфејс високе дефиниције)
ХДМИ je интерфејс за пренос некомпримованих дигиталних аудио (в.
Audio) и видео (в. Video) формата, који омогућава да се једним каблом
повеже било који извор дигиталних аудио и видео садржаја (ДВД плејер, конзола...) са било којим дигиталним уређајем (в. Digital device) за
приказивање садржаја (дигитални телевизор, рачунарски монитор...).
Подржава стандардни, појачани или видео-садржај високе дефиниције
(в. HD), као и вишеканални дигитални аудио-формат.
HDSL – High-bit-rate Digital Subscriber Line (DSL велике брзине)
ХДСЛ је врста интернет повезивања које је напреднија алтернатива АДСЛ
-у (в. ADSL), јер омогућава већу брзину симетричног преноса података.
(у. DSL) (у. VDSL) (у. SDSL)
Header (Заглавље, Хедер)
У рачунарству, заглавље је део датотеке (в. File), стране или поруке који
садржи битне информације за њихову идентификацију или аутентикацију. Примери заглавља:
•
ХТМЛ (в. HTML) датотека има заглавље сакривено у кôду, које
може да се види десним кликом унутар веб-стране (в. Web
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page), па потом избором опције „View page source“ (Преглед извора стране). У заглављу се налазе метаподаци битни
за веб-претраживаче (в. Search engine) и приказивање у вебпрегледачу (в. Web browser).
•
Веб-страна има видљиво заглавље, у коме се налази садржај
попут логотипа или различите функционалности: главна навигација веб-локације (в. Web location), избор језика, поље за
претрагу и др.
•
Заглавље поруке е-поште (в. E-mail) сакривено је у кôду, и
може да се види десним кликом на поруку, а потом избором
опције „Properties“ сваке од порука. Битно је за борбу против спамовања (в. Spamming) и малвера (в. Malware), јер садржи податке о адреси е-поште и ИП адреси (в. IP address)
пошиљаоца.
(с. Footer)
History (Историја)
У веб-прегледачу (в. Web browser), историја је детаљна хронолошка листа веб-локација (в. Web location) које је корисник посетио преко тог
рачунара (в. Computer).
Hoax (Подвала)
Подвала је дезинформација која кружи интернетом као намерна смицалица, пласирана ради забаве или пакосних намера аутора подвале.
(у. Spin)
Home page (Насловна страна)
Насловна страна је почетна страна неке веб-локације (в. Web location),
на коју упућује њена веб-адреса (в. Web address). Од ње се даље гранају
остале веб-стране (в. Web page). Обично се кликом на логотип веб-локације (у левом горњем углу) посетилац враћа на насловну страну.
Host (Домаћин, Хост)
Други назив: Network host (Мрежни домаћин)
У рачунарству, хост је:
1) Рачунар или уређај доступан преко мреже који комуницира с другим „домаћинима“ на мрежи, то јест шаље или прима податке, услуге
или апликације. Хост може да буде клијент (в. Client), сервер (в. Server)
или неки други тип рачунара (в. Computer) или дигиталног уређаја (в. Digital device) који може бити повезан на рачунарску мрежу (в.
Computer network). Сваки хост има јединствен идентификатор звани
„hostname“ (назив домаћина), који зависно од мрежног протокола
може бити назив домена (в. Domain name), ИП адреса (в. IP address)
или обичан јединствени текстуални низ. Сваки сервер је хост, али није
сваки хост сервер.
2) Компанија која је добављач услуга хостинга (в. Hosting service
provider).
(п. Hosting)
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Hosting (Хостинг)
Хостинг је једна од основних интернет услуга (в. Internet service) која
подразумева пружање простора на серверу (в. Server), одговарајућег
софтвера и различитог опсега услуга хостинга, као и доступност на интернету онога што је хостовано. Услуге хостинга корисницима пружају
добављачи услуга хостинга (в. Hosting service provider), а обухватају
следеће: веб-хостинг (в. Web hosting), хостинг е-поште (в. E-mail), хостинг датотека (в. File), CDN хостинг (в. CDN) и хостинг апликација (в.
App). Веб-хостинг и хостинг е-поште најчешће иду у основном пакету
повезаних услуга, јер су засновани на истом називу домена (в. Domain
name) за истог корисника, који је и власник неке веб-локације (в. Web
location) која се хостује. У том случају, хостинг најлакше може да се објасни на следећи начин: веб-локација је виртуелна зграда на интернету,
хостинг је виртуелна парцела на којој је она саграђена, назив домена је
виртуелна адреса (улица и број на којој се налази веб-локација), а адресе е-поште на том називу домена су појединачна имена оних који живе
у тој виртуелној згради. По начину и обиму пружања услуге хостинга,
разликују се следеће опције хостинга (планови хостинга):
•
Дељени хостинг (в. Shared hosting)
•
Хостинг на виртуелном приватном серверу (в. VPS hosting)
•
Хостинг на наменском серверу (в. Dedicated server hosting)
•
Клауд хостинг (в. Cloud hosting)
•
Управљани хостинг (в. Managed hosting)
•
Колокација (в. Colocation)
mcloud.rs

H

Hosting service provider (Добављач услуга хостинга)
Други назив: Hosting provider (Добављач хостинга)
Добављач услуга хостинга је телекомуникациона компанија која пружа
услуге хостинга (в. Hosting) и располаже одговарајућом инфраструктуром. Често пружа и услуге приступа интернету (в. Internet access) и
друге интернет услуге (в. ISP). Корисници се данас најчешће опредељују за компаније које су специјализоване само за услуге хостинга, због
њихове веће стручности и посвећености.
mcloud.rs
HTACCESS file (HTACCESS датотека)
HTACCESS је конфигурациона датотека на веб-серверу (в. Web server) у
коју су уписани подаци о преусмеравањима, заштити лозинком за неке
садржаје, забрани приступа за посетиоце са одређених ИП адреса (в. IP
address) и другим додатним функцијама веб-сервера.
HTML – Hypertext markup language (ХТМЛ – Језик за означавање
хипертекста)
ХТМЛ је стандардизовани језик који се користи при стварању, структурирању и форматизовању елемената веб-страна (в. Web page), тако што
се у ХТМЛ кôду, између осталог, налазе и ознаке које граде хипервезе
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(в. Hyperlink) ка другим ХТМЛ странама и датотекама или деловима
исте ХТМЛ стране. Хипервезе су и главно својство хипертекста које
га разликује од обичног текста. Веб-прегледач (в. Web browser) интерпретира ХТМЛ, распоређује елементе стране, текстове и слике и њихову форматизацију и на основу тога приказује веб-страну кориснику.
ХТМЛ се користи и за друге намене, изван интернета, када је потребно
обликовати неки ХТМЛ документ који треба да садржи хипервезе.
(п. HTML5)
HTML5 (ХТМЛ5)
ХТМЛ5 је ревизија ХТМЛ-а (в. HTML) осмишљена тако да пружа свеобухватну развојну платформу за веб-локације (в. Web location) и
укине потребу за инсталирањем додатних софтвера. Између осталог,
омогућава боље форматирање садржаја, анимацију садржаја веб-страна (в. Web page) и лакше управљање мултимедијалним садржајем (в.
Multimedia).
HTTP – Hypertext transfer protocol (ХТТП – Протокол за пренос
хипертекста)
ХТТП је комуникацијски протокол за успостављање везе с веб-сервером (в. Web server) и слање ХТМЛ страна (в. HTML) назад у веб-прегледач (в. Web browser) корисника. Користи се и за преузимање датотека с
веб-садржајем (в. Web content) са веб-сервера.
КОРИСТАН САВЕТ: Уколико су веб-сервер и CMS (в. CMS)
подешени како треба, нема потребе да се у адресно поље вебпрегледача, испред назива домена (в. Domain name), укуцава
префикс „http://“, јер ће то веб-прегледач сâм да дода.
(у. HTTPS) (п. URL) (п. Protocol)
HTTP cookie (ХТТП колачић) – п. Cookie
HTTPS (ХТТПС)
ХТТПС је верзија ХТТП-а (в. HTTP) која користи ТЛС (в. TLS) кодирање
ради повећања безбедности веб-локација (в. Web location).
Hub (Хаб, Разводник)
Хаб је једноставан мрежни уређај (в. Network device) чија је функција
да све што преко рачунарске мреже (в. Computer network) добије на
улазном порту проследи на све своје излазне портове.
Hyperlink (Хипервеза)
Други назив: Link (Веза)
Хипервеза је битан елемент у ХТМЛ (в. HTML) датотеци, јер омогућава
једноставно кретање корисника кликом на њу. Хипервеза је повезана
или са другим делом те исте датотеке (в. Bookmark) или с неком другом
датотеком, на истој или другој веб-локацији (в. Web location). Кликом
на хипервезу, корисник се креће унутар неке веб-локације (в. Internal
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link) или одлази на друге веб-локације (в. External link). Хипервезе могу
да имају облик текста, слике, УРЛ-а (в. URL) или дугмета, а текстови
су често плаве боје и подвучени. Кад се нађе изнад хипервезе, курсор
миша се промени из стрелице у симбол шаке са упереним кажипрстом,
а често се промени и облик или стил саме хипервезе.
(п. Backlink) (п. Affiliate link) (п. Referral link) (п. Absolute link) (п.
Relative link) (п. Permalink)
Hypermedia (Хипермедиjа)
Хипермедиjа омогућава да се хипервезе (в. Hyperlink) уграде у мултимедијалне елементе (в. Multimedia), као што су дигиталне слике (в.
Digital image), аудио (в. Audio) и видео (в. Video) записи.
Hypertext (Хипертекст)
Хипертекст је текст написан у ХТМЛ-у (в. HTML), који за разлику од
обичног текста садржи и хипервезе (в. Hyperlink) ка другим текстовима, датотекама и веб-локацијама (в. Web location). То је концепт на
коме је заснован WWW (в. WWW).
Hyphenation (Хифенација, Прелом речи)
Хифенација је поступак уређивања текста којим се реч која је на крају
реда раздваја на два дела, с цртицом између њих, како би се постигао
оптималан прелом стране. То се обавља аутоматски помоћу наменског
софтвера уграђеног у уређивач текста, или ручно; у оба случаја се пази
на исправну поделу на слогове унутар речи.

H
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I
IaaS – Infrastructure as a Service (Инфраструктура као услуга)
IaaS постоји у случају кад провајдер кориснику рачунарске и мрежне
ресурсе испоручује као услугу, кроз клауд (в. Cloud computing), а инсталација и конфигурација система су у надлежности корисника.
(у. PaaS) (у. SaaS)
mcloud.rs
IANA – Internet Assigned Numbers Authority (Ајана – Интернет
управа за додељене бројеве)
Ајана је одговорна за координацију кључних елемената функционисања интернета: ДНС коренска зона (в. DNS Root Zone), ИП адресе (в. IP
address), AS бројеви и регистри интернет протокола. Делује под окриљем Ајкана (в. ICANN).
iana.org
ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(Ајкан – Интернет корпорација за додељене називе и бројеве)
Ајкан је водећа светска организација у управљању интернетом и одговоран је за руковођење глобалном структуром интернета, која се састоји од ИП адреса (в. IP address), интернет домена (в. gTLD, в. ccTLD) и
главних ДНС сервера (в. DNS).
icann.org
ICC – International Chamber of Commerce (Међународна трговинска
комора)
Међународна трговинска комора је један од главних представника пословног сектора у процесу глобалног управљања интернетом.
iccwbo.org
ICT – Information and communication technology (ИКТ – Информационокомуникациона технологија)
ИКТ је шири појам од ИТ (в. IT) и односи се на разноврстан скуп технолошких алата, опреме и ресурса који се користе за преношење, складиштење, стварање, дељење или размену информација. Укључује дигиталне уређаје (в. Digital device), рачунарске мреже (в. Computer network),
интернет услуге (в. Internet service), веб-локације (в. Web location),
технологије за емитовање уживо (радио, телевизија, веб-кастинг), технологије за снимљене садржаје (подкастинг, аудио и видео плејери) и
телефонију (фиксна или мобилна, сателитска, видео-конференције...).
(п. ICT System) (п. Digital technology)
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ICT system – Information and communication technology system
(ИКТ систем – Систем информационо-комуникационе технологије)
ИКТ систем је технолошко-организациона целина која обухвата комуникационе мреже, уређаје, управљачку организациону структуру и системски и апликативни софтвер.
(п. ICT) (п. Digital technology)
Identity theft (Крађа идентитета)
Крађа идентитета на интернету је облик сајбер криминала (в.
Cybercrime) почињен као кривично дело лажног представљања. То је
противзаконито коришћење личних података друге особе (нпр. име и
презиме, адреса, адреса е-поште, матични број...), као и злоупотреба
личних дигиталних идентификационих докумената заснованих на дигиталним сертификатима (в. Digital certificate) или дигиталних налога
за приступ (в. Account), ради преваре и/или наношења моралне или
материјалне штете (нпр. крађа новца с рачуна у банци, нарушавање
онлајн-репутације...).
(п. Internet identity) (п. Digital identity) (п. Synthetic identity fraud)
IDN – Internationalized domain name (ИДН – Интернационализовани
назив домена)
ИДН је назив домена исписан писмом које није енглески алфабет, а
постоје:
•
IDN ccTLD (в. ccTLD) који су национални домени на националном писму, као што су ћирилички .СРБ домен и латинички
.RS домен (који садржи и слова с дијакритичким знацима);
•
IDN gTLD (в. gTLD) генерички домени исписани неенглеским
писмима, као што су .ОРГ и .МОСКВА.

I

IETF – Internet Engineering Task Force (Радна група за инжењеринг
интернета)
IETF је професионална асоцијација која се бави стандардизацијом инфраструктуре јавног кључа (в. PKI) и постављањем TCP/IP (в. TCP/IP)
стандарда.
ietf.org
IGF – Internet Governance Forum (ИГФ – Форум о управљању
интернетом)
ИГФ је глобално тело за питања јавне политике интернета, а које сазива генерални секретар Уједињених нација. Створено је на Светском
самиту о информационом друштву 2005, као резултат компромиса између владиног и невладиног концепта руковођења интернетом. ИГФ
није орган одлучивања и нема мандат да усваја међународне уговоре
и друга правна документа, већ ствара основу за одлуке које усвајају
друге институције.
intgovforum.org
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Image (Слика) – п. Digital image
Image optimization (Оптимизација слике)
Оптимизација слике односи се на прилагођавање дигиталних слика (в.
Digital image) пре објављивања на некој веб-страни (в. Web page), ради
смањења времена њиховог учитавања, квалитетнијег приказа, лакшег
проналажења... и других поступака битних приликом употребе слика
на интернету. Техничка оптимизација слика одвија се у програмима за
обраду дигиталних слика и обухвата:
•
Димензије слике прилагођене месту и начину њеног појављивања на веб-страни, а изражене су као „резолуција слике” (в.
Image resolution);
•
Модел боја РГБ (в. RGB) намењен за екрански приказ;
•
Врста датотеке зависи од природе онога што је на слици, те
треба одабрати који је формат најпогоднији (в. JPG, в. PNG, в.
GIF, в. SVG, в. WebP);
•
Величина датотеке је везана за примену компресије (в.
Compression);
•
Назив датотеке (в. File) треба да буде сажет, у складу са садржајем слике.
Текстуална оптимизација слика одвија се у систему за управљање садржајем (в. CMS) и обухвата:
•
Алтернативна ознака (в. Alt-Tag) слике је њен текстуални
опис, битан за СЕО (в. SEO) и друге намене;
•
Наслов слике (в. Title) је опис или назив који се појављује исписан изнад слике кад се она пређе мишем;
•
Натпис испод слике (енгл. „caption“) директно је видљив посетиоцу и треба да допринесе корисничком искуству (в. UX).
Image resolution (Резолуција слике)
Резолуција слике је број пиксела по инчу (в. PPI) који чини приказ
дигиталне слике (в. Digital image). Битна је за битмапирану графику
(в. Bitmap graphics), чија је величина приказа на екрану (в. Screen) директно условљена резолуцијом, а посебно је битна за њено штампање
(п. DPI). За векторску графику (в. Vector graphics) нема значаја јер она
може неограничено да се увећава без нарушавања квалитета приказа.
КОРИСТАН САВЕТ: За приказ дигиталних слика на екрану
није потребно подешавање њихове резолуције, јер то не утиче на њихов екрански приказ, иако је у програмима за обраду
слика (нпр. Photoshop) уобичајена резолуција за такве слике
72 ppi. Величина у којој се слика појављује на екрану зависи
само од хоризонталног и вертикалног броја пиксела на слици
и резолуције самог екрана (в. Screen resolution). Ако је слика у
100% своје величине, сваки пиксел на слици заузеће тачно један пиксел на екрану. На пример, слика резолуције 800 × 600
pix испунила би површину од 800 × 600 pix на екрану, ако је
подешено да се приказује у 100% своје величине. Ако је повеРЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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ћавате, пиксели на слици ће постати видљивији, то јест слика
постаје „крзавија“. Што је већа резолуција екрана, та слика ће
на њему физички изгледати мања, јер заузима мању површину
од укупног броја могућих пиксела на том екрану. Битно је оптимизовање слика за интернет (в. Image optimization).
(п. Resolution)
IMAP – Internet mail access protocol (ИМАП – Интернет протокол
за приступ пошти)
ИМАП је протокол за приступ електронској пошти (в. E-mail) на начин
да поруке не морају да се преузимају са сервера на уређај корисника да
би биле прочитане. Могуће је и преузимање само заглавља порука, као
и порука без прилога. Поруке се чувају на серверу е-поште (в. E-mail
server) све док их корисник не обрише. Актуелна верзија је IMAP4.
(у. POP) (у. Webmail) (у. SMTP) (п. Protocol)
Immediate payments (Непосредна плаћања) – п. Instant payments
Impressions (Прикази)
У области интернет маркетинга (в. Internet marketing), прикази се односе на број појављивања неког онлајн-огласа пред посетиоцима неке
веб-локације (в. Web location), без обзира на то да ли су они кликнули
на њега.
Inbound link (Улазна веза) – п. Backlink

I

Inbound marketing (Улазни маркетинг)
Други назив: Долазни маркетинг
Inbound marketing обухвата активности интернет маркетинга (в.
Internet marketing) које се односе на пласирање веб-садржаја (в. Web
content) који потенцијални клијенти (в. Lead) проналазе кроз претрагу
на веб-претраживачима (в. Search engine) и друштвеним медијима (в.
Social media). Они то чине онда кад им стварно затребају услуга или
производ неке компаније, невезано за промотивну кампању. Циљ таквог концепта маркетинга јесте привлачење потенцијалних клијената
ка компанији, одакле и потиче назив „улазни“ маркетинг, а за разлику
од уобичајеног „излазног“ маркетинга (в. Outbound marketing).
(у. Content marketing) (п. Digital marketing)
Incoming link (Долазна веза) – п. Backlink
Incoming mail server (Сервер долазне поште) – п. IMAP, п. POP
Influencer (Инфлуенсер, Утицајна особа)
У контексту друштвених медија (в. Social media), утицајна особа је неко
ко има претпостављену или стварну способност да утиче на одлуке својих пратилаца (в. Follower) при куповини, пословним или политичким
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одлукама, у позитивном или негативном контексту. Инфлуенсер својим наступом на друштвеним медијима може да допре до релевантне
публике и створи свест о тренду, теми, компанији или бренду, а за шта
су пресудни број пратилаца, релевантност за пратиоце и препознатљивост. Већина инфлуенсера има своја неписана правила и морални кодекс коју врсту производа, услуга, личности или политичких идеја не
би подржали, али има и оних флексибилних, склонијих материјалистичком погледу на свет.
Infographic (Инфографика)
Инфографика је појам настао скраћивањем енглеског „information
graphic“ (информациона графика). То је врста веб-садржаја (в. Web
content) настала као визуелни облик приказивања информација, како
би се олакшало и убрзало њихово разумевање. Инфографика се састоји
од илустрација у облику цртежа, графикона и симбола, уз минималну
количину пратећег текста, како би се што прегледније и пријемчивије
гледаоцу приближила суштина жељене поруке.
Informatics (Информатика)
Информатика је кованица од речи „информација“ и „аутоматика“,
и представља подобласт информационе науке. Бави се аутоматизацијом рада са информацијама (в. Information) помоћу рачунара (в.
Computer).
Information (Информација)
Информација je скуп логички повезаних података (в. Data), обрађених
и организованих, постављених у одређени контекст, с приписаним значењем. Човек прима информацију преко својих чула, непосредно природним каналима или посредно уз помоћ технологије. Кључну улогу у
претварању података у информацију има знање којим човек располаже, а које чини окружење за тумачење и вредновање нових информација, а тиме и стварање новога знања. Обликоване информације могу да
се преносе другим људима у облику порука, а разменом информација
међу појединцима ствара се заједнички корпус знања.
Information security (Информациона безбедност)
Други називи: InfoSec, Info security, Безбедност информација
Информациона безбедност је скуп мера да подаци (в. Data) буду заштићени од неовлашћеног приступа, да би систем функционисао како је
предвиђено, када је предвиђено и под контролом овлашћених лица. То
подразумева следећа својства података:
•
Тајност – да податак није доступан неовлашћеним лицима;
•
Интегритет – очуваност изворног садржаја и комплетности
податка;
•
Расположивост – да је податак доступан и употребљив на захтев овлашћених лица онда када им је потребан;
•
Аутентичност – да је могуће проверити и потврдити да је поРЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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датак створио или послао онај за кога је декларисано да је то
урадио;
•
Непорецивост – способност доказивања да се одређена радња
догодила или да је наступио одређени догађај, тако да га накнадно није могуће порећи.
Информациона безбедност се односи на заштиту података у свим облицима: физичком – аналогном (в. Analog) и у дигиталном облику (в.
Digital) – и онлајн (в.Online ) и офлајн (в. Offline). За дигиталне податке
који су онлајн надлежна је и сајбер безбедност (в. Cybersecurity), с којом се информациона безбедност делом преклапа.
(п. CIA triad) (п. GDPR) (п. Information)
Instant messaging (Размена тренутних порука)
Размена тренутних порука облик је текстуалне интернет комуникације
између две особе, у реалном времену. Кратке поруке се одмах након
писања двосмерно преносе путем апликације за тренутне поруке (в.
Instant messaging app).
Instant messaging app (Апликација за тренутне поруке)
Апликације за тренутне поруке су веб-апликације (в. Web app) и мобилне апликације (в. Mobile app) које у реалном времену преносе текстуалне поруке (в. Chat), а служе и за аудио и видео позиве, слање датотека
и групну комуникацију. Неке од најкоришћенијих апликација пружају
и опције за оглашавање: Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat,
Telegram и др. Професионалне пословне апликације постоје у бесплатним и плаћеним варијантама: Slack, Skype, FB Workplace, Microsoft
Teams, Flock и др.
(п. Instant messaging)

I

Instant payments (Тренутна плаћања)
Други називи: Immediate payments (Непосредна плаћања), Real-time
payments (Плаћања у реалном времену)
Тренутна плаћања су врста дигиталних плаћања (в. Digital payments)
која подразумевају плаћање и примање уплата одмах, у року од неколико секунди, било када (24/7), свих 365 дана у години. Пружају могућност да се финансијска средства одмах пребаце са рачуна онога ко
плаћа на рачун онога ко их прима.
(п. QR payments)
Intellectual property (Интелектуална својина)
Интелектуална својина је правно-технички појам који се односи на
одређене творевине људског ума, као нематеријална добра која уживају правну заштиту, што омогућава њихову комерцијализацију и експлоатацију на тржишту. Интелектуална својина је заштићена правом
интелектуалне својине, које обухвата следеће области: жиг/заштићени
знак (в. Trademark), ауторско и сродна права (в. Copyright), ознаке географског порекла, патенте, индустријски дизајн и пословне тајне. На
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основу тих права, могуће је да власник интелектуалне својине, у арбитражном поступку, поврати регистрацију назива домена (в. Domain
name) који садржи неки заштићени појам, од препродавца домена (в.
Cybersquatting). Кривотворење је неовлашћена производња и промет
робе која има спољни изглед и ознаку истоветну или сличну неком заштићеном дизајну и заштићеном знаку, што је чест случај код нелегалне онлајн-продаје.
(п. Piracy) (п. UDRP) (п. WIPO) (п. License) (п. Software) (п. DRM)
Intelligent content (Интелигентни садржај)
Интелигентни садржај је концепт обраде садржаја (в. Content) који
омогућава најједноставнију припрему садржаја за поновно објављивање. То је садржај који је структуриран и семантички означен, а самим
тиме и претражив, вишекратно употребљив, измењиве форме и прилагодљив. Речник који читате је стваран на принципима интелигентног
садржаја.
Intelligent device (Интелигентни уређај)
Интелигентни уређај је дигитални уређај (в. Digital device) који користи вештачку интелигенцију (в. AI) и машинско учење (в. Machine
learning), како би свој однос с корисником прилагодио различитим
ситуацијама и учио из прошлих искустава. Практично гледано, они су
следећа генерација паметних уређаја (в. Smart device).
Interaction rate (Стопа интеракције)
У области интернет маркетинга (в. Internet marketing), стопа интеракције је однос броја реаговања корисника (нпр. број кликова) подељен
бројем приказа неког онлајн-огласа.
Interactive kiosk (Интерактивни киоск) – п. Digital kiosk
Interface (Међусклоп, Сучеље, Интерфејс)
У рачунарству, интерфејс је тачка повезивања два различита и независна система, а путем кога они могу да комуницирају и делују заједно.
На пример, код хардвера (в. Hardware) је то електрична веза одговарајућег типа, а код софтвера (в. Software) је то стандардни формат за
размену података. Веза између рачунара и човека остварује се преко
корисничког интерфејса (в. UI).
Internal link (Унутрашња веза)
Унутрашња веза је хипервеза (в. Hyperlink) унутар неке веб-локације
(в. Web location), која упућује посетиоце с једне на другу тачку, како би
им се олакшало сналажење и кретање. Од унутрашњих веза је сачињена
навигација веб-сајта (в. Website navigation).
(с. External link) (п. Backlink) (п. Affiliate link) (п. Referral link) (п.
Absolute link) (п. Relative link) (п. Permalink)
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Internet (Интернет)
Други назив: Net (Нет)
Интернет је глобални комуникациони мрежни систем који користи пакет протокола TCP/IP (в. TCP/IP) за пренос података међу повезаним
рачунарским мрежама (в. Computer network) и уређајима. Реч „интернет“ је сложеница настала од енглеског „inter-networking“ (међусобно
умрежавање), јер управо то и значи – повезује у јединствену целину
мреже различитих намена: приватне, јавне, пословне, академске, владине и невладине. У данашњем облику интернет постоји од 1995, када
је Federal Networking Council усвојио дефиницију интернета као глобалног информационог система, који је:
•
логички повезан глобално јединственим адресним простором
заснованим на интернет протоколу (в. IP) или његовим накнадним проширењима и унапређењима;
•
у могућности да подржава комуникацију користећи пакет
протокола TCP/IP (в. TCP/IP) или његових накнадних проширења и унапређења и/или других протокола који су компатибилни са ИП;
•
пружа, користи или чини доступним, јавно или приватно,
услуге високог нивоа ослоњене на комуникацијску и сродну
инфраструктуру.
Интернет је изворно настао 1969. као пројекат Министарства одбране
САД, назван Advanced Research Project Agency Network (ARPANET), са
идејом стварања паралелног комуникационог система који би функционисао и у случају нуклеарног удара на дотадашње телекомуникационе
мреже. Од 1998, са оснивањем Ајкана (в. ICANN) управљање глобалним ДНС-ом (в. DNS), и поред одређеног степена независности, ипак је
било под формалним надзором које је над функцијама Ајане (в. IANA)
обављала америчка Национална администрација за информације и телекомуникације (NTIA), део Владе САД. Од 2016. је NTIA обуставила
надзорну улогу и препустила је глобалној интернет заједници окупљеној око Ајкана. Интернет омогућава бројне интернет услуге (в. Internet
service) неопходне за свакодневну интернет комуникацију (в. Internet
communication) милијардама корисника.
(у. WWW) (у. Intranet) (у. Extranet) (п. Darknet)
Internet access (Приступ интернету)
Приступ интернету је процес повезивања корисника на интернет помоћу дигиталних уређаја (в. Digital device) ради коришћења интернет
услуга (в. Internet service). Приступ интернету омогућавају различите
мрежне технологије и мрежна опрема, са следећим опцијама:
•
за стално или повремено повезивање;
•
са ограниченим или неограниченим протоком;
•
са фиксним или мобилним приступом;
•
с бесплатним или плаћеним приступом,
•
с плаћањем унапред или по потрошњи;
•
са анонимним или регистрованим приступом.
(п. Broadband)
110

Лазар Бошковић

Internet address (Интернет адреса)
Интернет адреса је јединствена текстуална ознака везана за одређени
интернет домен (в. Internet domain) и може да буде веб-адреса (в. Web
address) и/или адреса е-поште (в. E-mail address).
Internet advertising (Оглашавање на интернету) – п. Online
advertising
Internet Archive (Архив интернета)
Други назив: Web Archive (Архив веба)
Архив интернета је непрофитна дигитална библиотека веб-страна (в.
Web page) и других културних артефаката у дигиталном облику. На тој
онлајн-платформи могуће је хронолошко претраживање сачуваних вебстрана од 1996. године, као својеврсно путовање уназад кроз време. Могу
да се прате развој и измене неке веб-локације (в. Web location), у одређеним временским интервалима, уколико је довољно дуго постојала и била
довољно значајна да буде забележена на овом веб-времеплову.
archive.org
Internet banking (Интернет банкарство) – п. E-banking
Internet browser (Прегледач интернета) – п. Web browser
Internet communication (Интернет комуникација)
Интернет комуникација је процес размене, дељења и разумевања свих
врста информација између људи коришћењем телекомуникационих
услуга заснованих на интернет стандардима (в. Internet service).
(у. Internet communications) (п. Digital communication)
Internet communications (Интернет комуникације)
Интернет комуникације су системи за пренос података који омогућавају телекомуникационе услуге засноване на интернет стандардима (в.
Internet service).
(у. Internet communication) (п. Digital communications)
Internet domain (Интернет домен)
Интернет домен је скуп података који описује јединствену административно-техничку целину на интернету, према ДНС (в. DNS) правилима.
Практично гледано, то је назив домена (в. Domain name) који је добио
неку употребну сврху (в. Web address, в. E-mail address), тј. није само
регистрован и потом паркиран (в. Domain name parking).
(п. ccTLD) (п. gTLD) (п. TLD) (п. SLD) (п. Subdomain) (у. URL)
mcloud.rs
Internet forum (Интернет форум) – п. Forum
Internet fraud (Интернет превара) – п. Scam
РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

111

I

Internet governance (Управљање интернетом)
Управљање интернетом представља развој и примену заједничких
принципа, норми, правила, поступака при доношењу одлука и програма који обликују еволуцију и коришћење интернета, од стране влада, приватног сектора и цивилног друштва, у њиховим специфичним
улогама. Управљање интернетом је мултидисциплинарна област, која
укључује мноштво аспеката: инфраструктуру, стандарду, безбедност,
право, економију, развој, културу, људска права и др. Главни актери
управљања интернетом и њихове области деловања су:
•
Државе (владе) – питања јавне политике у вези са интернетом;
•
Приватни сектор (компаније) – развој интернета у техничкој
и економској области;
•
Цивилно друштво (НВО) – заступање интереса свих припадника интернет заједнице;
•
Међувладине организације – координација питања државне
политике у вези са интернетом;
•
Интернет организације – управљање и развој техничких стандарда и политика у вези са интернетом;
•
Академске институције – научно-истраживачки аспект техничког и административног управљања интернетом.

I

Internet identity (Интернет идентитет)
Други називи: Online identity (Онлајн-идентитет), Cyber identity (Сајбер
идентитет)
Интернет идентитет је део дигиталног идентитета (в. Digital identity)
неког субјекта (појединца или организације) везан за његову појавност на интернету. Односи се на све облике интернет комуникације (в.
Internet communication) и онлајн-интеракција са другим субјектима, а
што је видљиво:
•
на веб-сајтовима (в. Web site), друштвеним медијима (в. Social
media) и другим веб-локацијама (в. Web location)
•
на апликацијaма за тренутне поруке (в. Instant messaging app)
•
кроз интернет домене (в. Internet domain) регистроване на
њега, као и његове адресе е-поште (в. E-mail address)
•
у резултатима претраге о њему на веб-претраживачима (в.
Search engine)
Чине га јавно доступне информације о том субјекту одређене људским
средствима опажања и поимања (име/назив, надимак, корисничко име,
аватар, фотографије, стил обраћања, текстови, активности...) и информације о односу тог субјекта с другим субјектима на интернету. Свој
интернет идентитет субјекат може стално сам да гради и мења, док
остале елементе дигиталног идентитета додељују неки рачунар и администратор система, и они се ретко мењају. Интернет идентитет може
бити заснован и на лажном представљању, под туђим или измишљеним
идентитетом (в. False identity), а постоји и опасност од крађе идентитета (в. Identity theft).
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Internet marketing (Интернет маркетинг, Маркетинг на интернету)
Други називи: Online marketing (Онлајн-маркетинг), Web marketing (Вебмаркетинг)
Интернет маркетинг је део дигиталног маркетинга (в. Digital marketing)
који се тиче само веб-сајтова (в. Web site) и друштвених медија (в. Social
media) и онога што на те и друге веб-локације (в. Web location) доводи
посетиоце. Део је укупних маркетиншких активности и одвија се коришћењем искључиво онлајн-канала комуникације и онлајн-оглашавања
(в. Online advertising). Циљ је привлачење посетилаца на жељену веблокацију и њихово подстицање да предузму жељене акције (в. CTA). У
пракси то најчешће подразумева следеће активности:
•
Оптимизација за веб-претраживаче (в. SEO)
•
Оптимизација друштвених медија (в. SMO)
•
Маркетинг на веб-претраживачима (в. SEM)
•
Маркетинг на друштвеним медијима (в. SMM)
•
Маркетинг е-поштом (в. E-mail marketing)
•
Маркетинг садржајем (в. Content marketing)
•
Сараднички маркетинг (в. Affiliate marketing)
•
Маркетинг путем препоруке (в. Referral marketing)
•
Мобилни маркетинг (в. Mobile marketing)
•
Оглашавање плаћањем по клику (в. PPC advertising)
•
Приказно оглашавање (в. Display advertising)
•
Природно оглашавање (в. Native advertising)
Internet safety (Интернет сигурност)
Други називи: Online safety (Онлајн-сигурност), E-safety (Е-сигурност),
Cybersafety (Сајбер сигурност)
Интернет сигурност је основни део дигиталне сигурности (в. Digital
safety) и односи се на поштовање препоручене праксе понашања у онлајн-свету којом корисник, док је на интернету, може да избегне ризик
од сајбер претњи (в. Cybertreath). Мере интернет сигурности су усмерене на елиминисање несигурног понашања корисника које нарушава
постојеће мере интернет безбедности (в. Internet security). Циљ интернет сигурности је да се корисници науче поузданом и одговорном коришћењу интернета, тако што ће бити свесни могућих опасности и обучени како да својим понашањем не нарушавају прописане процедуре.
Internet scam (Интернет превара) – п. Scam
Internet security (Интернет безбедност)
Други назив: Online security (Онлајн-безбедност)
Интернет безбедност је грана сајбер безбедности (в. Cybersecurity)
која укључује техничке мере заштите рачунарске мреже (в. Computer
network), оперативног система (в. OS), датотека (в. File), веб-прегледача (в. Web browser), аутентичност података послатих путем интернета,
и других апликација које корисник употребљава док је повезан на интернет. Циљ интернет безбедности је откривање и спречавање сајбер
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претњи (в. Cybertreath), као злонамерних и противзаконитих активности које могу да имати штетне последице за корисника. У постизању
интернет безбедности користе се мере и алати за надзирање улазног
интернет саобраћаја, као што су: фајервол (в. Firewall), противвирусни
софтвер (в. Anti-virus software), заштита од нежељене е-поште (в. Antispam) и др.
(у. Network security) (у. Website security)
Internet service (Интернет услуга)
Интернет услуге су телекомуникационе услуге засноване на интернет
стандардима, а које добављач интернет услуга (в. ISP), и друге њима
сродне компаније, пружају својим корисницима. Услуге се односе на
приступ интернету (в. Internet access), е-пошту (в. E-mail), хостинг (в.
Hosting), пословна решења у клауду (в. Cloud), мултимедијалне услуге
(в. Multimedia), телефонију преко ИП (в. VoIP), телевизију преко ИП (в.
IPTV) и друге услуге.
mcloud.rs
Internet shop (Интернет продавница) – п. Online shop
Internet site (Интернет сајт) – п. Web site
Internet standard (Интернет стандард) – п. Protocol

I

Intranet (Интранет)
Интранет је приватна рачунарска мрежа (в. Computer network) намењена за интерну интернет комуникацију (в. Internet communication)
унутар неке компаније или организације, а којој приступ имају само
овлашћени корисници. Приступ је обично ограничен само на кориснике који су директно повезани на интерну мрежу, Могућ је и приступ
споља, уз безбедносне мере заштите од неауторизованог приступа,
помоћу виртуелне приватне мреже (в. VPN). Приступањем интранету
корисници добијају приступ свим каналима интернет комуникације
које има компанија или организација, што је обично обједињено кроз
интранет портал (в. Web portal). Овлашћеним корисницима интранет
пружа и потпуни приступ интернету, али је он често ограничен за поједине веб-локације (в. Web location), било због безбедносних разлога,
било због њиховог садржаја (нпр. порно веб-сајтови).
(у. Internet) (у. Extranet)
IoT – Internet of things (Интернет ствари)
Други назив: Интернет интелигентних уређаја
Интернет ствари је скуп умрежених уређаја који различитим врстама
сензора прикупљају податке из свог окружења и преносе их путем интернета, како би други уређаји на основу тих података обавили неке
аутоматизоване радње, без људског посредовања. Путем IoT постиже
се тренутно праћење производних процеса, правовремено допуњавање
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залиха, аутоматизовано праћење физичких услова у магацинима, праћење транспорта у реалном времену, понашање купаца у малопродајном објекту, праћење активности запослених и др. Све је већа примена
интернета ствари у домаћинствима, као и у предметима за свакодневну
личну употребу и ношење (в. Wearable technology), али се недовољно
води рачуна о заштити приватности корисника – како због недостатка
правне регулативе, тако и због незнања самих корисника. На пример,
ако својим IoT уређајем, као што су паметни звучници, управљате тако
што му дајете гласовне команде, то значи да вас он слуша, и то ради
стално, као и да разуме шта изговарате. Све податке прикупљене на
тај начин IoT уређај може и да пренесе компанији која га је произвела
(ради могуће злоупотребе података у рекламне сврхе), али и да таквом,
често незаштићеном уређају, приступи злонамерни појединац ради неког облика сајбер криминала (в. Cybercrime).
IP – Internet protocol (ИП – Интернет протокол)
Интернет протокол је основни скуп интернет стандарда који омогућавају пренос пакета података између рачунара повезаних на исту или
различите рачунарске мреже (в. Computer network).
(п. IP address) (п. IPv4) (п. IPv6) (п. TCP/IP) (п. Protocol)
IP address – Internet protocol address (ИП адреса – Адреса интернет
протокола)
ИП адреса је јединствена нумеричка ознака додељена сваком рачунару
повезаном на рачунарску мрежу (в. Computer network), дефинисана у
склопу ИП стандарда (в. IP). Постоје:
•
Статичке, трајно додељене ИП адресе (в. Static IP address)
•
Динамичке, променљиве ИП адресе (в. Dynamic IP address)
(п. IPv4) (п. IPv6)
IPTV – Internet protocol television (ИПТВ – Телевизија преко
интернет протокола)
ИПТВ је систем дигиталне дистрибуције живог телевизијског програма
и другог медијског садржаја коришћењем интернет протокола (в. IP).
Омогућава пријем телевизијског програма преко интернета на свим
уређајима који су за то оспособљени (паметни телевизори, рачунари,
паметни телефони...), као и на стандардним телевизорима уз помоћ
сет-топ бокс уређаја. ИПТВ омогућава и интерактивност с корисницима, кроз видео по захтеву, гледање програма уназад и друге услуге.
IPv4 – Internet protocol version 4 (ИПв4 – Верзија интернет протокола 4)
ИПв4 је верзија интернет протокола (в. IP) која омогућава 32-битне ИП
адресе (в. IP address), и на којој је још увек заснован највећи део интернет комуникација. Састоји се од низа цифара раздвојених тачкама
(нпр. 127.0.0.1).
(у. IPv6)
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IPv6 – Internet protocol version 6 (ИПв6 – Верзија интернет протокола 6)
IPv6 је нова верзија интернет протокола (в. IP) која омогућава 128-битне ИП адресе (в. IP address) и повећање расположивог броја ИП адреса,
након што су могућности IPv4 (в. IPv4) постале недовољне за савремене потребе. Састоји се од низа хексадецималних цифара раздвојених
двотачкама (нпр. 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334).
ISDN – Integrated services digital network (ИСДН – Дигитална мрежа интегрисаних услуга)
ИСДН је старија технологија за пренос дигиталних података (в. Data)
преко постојећих фиксних телефонских линија, уз независно коришћење телефонске везе. У међувремену га је заменио скуп ДСЛ технологија
(в. DSL).
ISO – International Organization for Standardization (ИСО – Међународна организација за стандардизацију)
ИСО прописује међународне стандарде за бројне области живота и
рада, које су усагласили стручњаци, и они описују најбоље начине за
израду производа, управљање процесима, пружање услуга или испоруку материјала. Велики број ИСО стандарда везан је за функционисање
интернета и дигиталних комуникација (в. Digital communications).
iso.org
ISOC – Internet Society (Ајсок – Интернет друштво)
ISOC је непрофитна организација посвећена успостављању стандарда,
образовања и политике у области интернета, за добробит корисника
широм света.
isoc.org

I

ISP – Internet service provider (Добављач интернет услуга)
Други назив: Интернет провајдер
Добављач интернет услуга је телекомуникациона фирма која пружа
услуге засноване на интернет стандардима (в. Internet service). Те фирме су често истовремено и регистратори (в. Registrar) назива домена
(в. Domain name).
IT – Information technology (ИТ – Информациона технологија)
ИТ обухвата опрему и системе за аутоматско прикупљање, складиштење, манипулацију, управљање, приказивање, размену, пренос или пријем података или информација. Укључује рачунаре (в. Computer), помоћну опрему, софтвер (в. Software), услуге подршке и сродне ресурсе.
(у. ICT) (в. IT infrastructure) (п. Digital technology)
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IT infrastructure – Information technology infrastructure (ИТ инфраструктура – Инфраструктура информационе технологије)
ИТ инфраструктуру чине хардвер (в. Hardware), софтвер (в. Software)
и рачунарске мреже (в. Computer network), који су потребни да се развијају, тестирају, испоручују, надгледају, контролишу или подржавају
ИТ услуге. Укључује све области информационих технологија (в. IT),
изузев људи, процеса и документације.
ITU – International Telecommunication Union (Међународна унија
за телекомуникације)
ITU је специјализована агенција Уједињених нација која има водећу
улогу у области информационо-комуникационих технологија (в. ICT)
на међународном нивоу. Она ствара техничке стандарде који се примењују на глобалном нивоу и регулише коришћење радио-фреквенцијског спектра, како би се обезбедиле несметане међународне бежичне
комуникације и слободан проток информација.
itu.int
IXP – Internet exchange point (Тачка размене интернет саобраћаја)
IXP су места на којима се различите рачунарске мреже (в. Computer
network) састају, спајају у један систем, омогућавајући повезивање корисника са уређајима прикљученим на друге мреже. Већина домаћих
интернет провајдера (в. ISP) нема успостављен директан однос са осталим провајдерима на свету, стога им је потребан бар један транзитни
провајдер да би омогућили својим корисницима приступ целом интернету. Такође, домаћи IXP је важан и ради размене интернет саобраћаја
унутар земље, уколико су обе стране у комуникацији из Србије. Он за
те потребе омогућава окосницу (в. Backbone) за националне и регионалне интернет компаније, телекомуникационе операторе и пружаоце
медијских садржаја.

I
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J
Java (Џава)
Џава је општенаменски програмски језик развијен за писање апликација које путем интернета могу да се преузму на рачунар и извршавају
независно од платформе, уколико је инсталирана Џава Виртуелна машина. Често се на српском изговара и као „Јава“.
JavaScript (Џава скрипта)
JavaScript је динамички програмски језик који омогућава веб-локацији
(в. Web location) да њене веб-стране (в. Web page) садрже наредбе које
извршава веб-прегледач (в. Web browser) посетиоца. На пример, ако
веб-страна треба да пошаље назад на веб-сервер (в. Web server) податке
које уноси посетилац, JavaScript може да проналази уобичајене грешке
при уносу података пре него што буду послате на сервер.
JPEG – Joint Photographic Experts Group (ЈПЕГ – Заједничка група
фотографских стручњака)
Заједничку групу фотографских стручњака основали су ISO/IEC (в.
ISO) и ITU (в. ITU), да би израдила стандарде за дигиталне слике (в.
Digital image) у формату ЈПГ (в. JPG).

J

JPG, JPEG (ЈПГ, ЈПЕГ)
ЈПГ је стандард за компресију (в. Compression) дигиталних слика (в.
Digital image) за употребу на интернету и ознака за истоимену екстензију таквих датотека (в. File). Стандард је развила Заједничка група
фотографских стручњака (в. JPEG). ЈПГ има више степена компресије,
што омогућава прилагођавање величине датотека и њиховог квалитета
приказа за различите потребе – од ниских до високих резолуција (в.
Resolution). Препоручен је за дигиталне слике настале фотографисањем, а не за оне настале цртањем.
Junk (Ђубре, Џанк)
Други назив: Spam folder
Џанк се односи на нежељене поруке е-поште (в. E-mail), најчешће рекламног садржаја, као и на истоимени директоријум у оквиру клијента
е-поште (в. E-mail client) или сервиса за веб-пошту (в. Webmail), у који
се, ручно или аутоматски, складишти таква е-пошта.
(п. Spam)
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K
K – п. Kilo
Keyboard (Тастатура)
У рачунарству, тастатура је средство за унос алфанумеричких података
и команди у рачунар (в. Computer). Може да буде:
•
физички уређај – као засебан периферијски хардвер (в.
Hardware) или интегрисана у рачунар;
•
у виртуелном облику – за екране (в. Screen) осетљиве на додир
или за неки други облик уношења.
Језичким подешавањима у оперативном систему (в. OS) рачунара одабирају се и жељени језик и писмо за тастатуру или, најчешће, више њих
који могу наизменично да се користе.
(п. Cyrillic) (п. Transliteration)
Keyphrase (Кључна фраза)
Кључна фраза је скуп од више речи које се користе за проналажење
неког појма који је њоме описан. Приликом напредног претраживања
(в. Advanced search) на веб-претраживачима (в. Search engine), могуће
је одредити како да се третира тај скуп речи (потпуно или делимично
подударање, све или поједине речи...).
(п. Keyword) (п. Long-tail keyword)
Keyword (Кључна реч)
Кључна реч је реч која се користи за проналажење неке информације
која је у њој садржана или њоме описана. Кључне речи се користе за:
•
претраживање на веб-претраживачима (в. Search engine);
•
претраживање друштвених медија (в. Social media search);
•
претраживање веб-сајта (в. Website search);
•
претраживање база података (в. Database).
(п. Keyphrase) (п. Long-tail keyword) (п. Advanced search) (п. Basic
search)
Keyword cannibalization (Канибализација кључних речи)
Канибализација кључних речи је појава када се две веб-стране (в. Web
page) са исте веб-локације (в. Web location), због истих кључних речи
(в. Keyword) које садрже, непотребно и штетно такмиче међусобно око
бољег резултата претраге на веб-претраживачима (в. Search engine).
Последица тога може да буде лошије рангирање тих веб-страна у резултатима претраге, јер веб-претраживачи не знају за коју од њих две
да се определе, па предност дају некој трећој веб-страни, на туђој веблокацији.
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Keyword density (Густина кључних речи)
Густина кључних речи показује колико се често кључна реч (в.
Keyword), која је битна за боље резултате претраге на веб-претраживачима (в. Search engine), појављује у тексту неке веб-стране (в. Web
page) у односу на укупан број речи на тој веб-страни. На пример, ако се
кључна реч појављује пет пута на веб-страни која има укупно 100 речи,
густина те кључне речи је 5%.
(п. Keyword stuffing)
Keyword research (Истраживање кључних речи)
Истраживање клучних речи je процес откривања које релевантне теме
и појмове корисници траже приликом претраге на веб-претраживачима (в. Search engine).
Keyword stuffing (Филовање кључним речима)
Филовање кључним речима односи се на неетичку праксу неприродног и нелогичног затрпавања веб-стране (в. Web page) кључним речима
ради повећања густине кључних речи (в. Keyword density). Такву праксу веб-претраживачи (в. Search engine) не препоручују и не подржавају.
Kilo (Кило)
1) За брзину трансфера података (в. Bit rate), као уобичајена најмања
јединица користе се килобити у секунди (kilobits per second, kbps, kb/
sec). У овом случају, „кило“ као префикс има вредност 1000, те се пише
малим словом „k“, као и у децималном систему.
2) За величину датотека (в. File), као уобичајена најмања јединица користе се килобајти (kilobytes, KB). У овом случају, због природе бинарног система, „кило“ као префикс има вредност 1024, а не 1000, те се
зато и пише великим словом „K“, да би се разликовало од децималног
система.
(п. Bit) (п. Byte)

K

Knowbot (Бот знања)
Бот знања је програм који кориснику прикупља жељена сазнања тако
што аутоматски посећује веб-локације (в. Web location) и прикупља информације које испуњавају задате критеријуме. Назив је кованица од
речи „knowledge robot“ (робот знања).
(у. Bot)
Knowledge base (База знања)
База знања је стручно прикупљен, организован и одржаван скуп информација о одређеној области, настао кроз процес управљања знањем и
доступан у облику наменског софтвера. Може да обухвати бројне облике садржаја: често постављана питања и одговоре (в. FAQ), практичне
водиче и упутства, едукативне видео-записе, речнике и листе дефиниција и др. Често се база знања у онлајн-свету реализује уз помоћ вики
алата (в. Wiki), на интранету (в. Intranet) неке компаније или организације или на наменском веб-сајту (в. Web site) за подршку корисницима.
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KPI – Key performance indicators (КПИ – Кључни показатељи учинка)
КПИ-јеви су мерљиве вредности које показују ефикасност постизања
пословних циљева, на општем нивоу неке фирме или у оквиру појединачних делова фирме. На пример, подаци добијени праћењем учинка
дигиталног маркетинга (в. Digital marketing) упоређују се са задатим
пословним циљевима, и на основу те анализе се, по потреби, коригују
маркетиншке активности. Најчешће коришћени КПИ-јеви у дигиталном маркетингу су:
•
повраћај уложених средстава (в. ROI);
•
повраћај средстава уложених у дигиталне медије (в. SMROI);
•
стопа конверзије веб-сајта (в. Conversion);
•
трошак по аквизицији купца (в. CPL);
•
трошак по оствареној продаји (в. CPS).

K
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LAN – Local area network (ЛАН – Мрежа локалног подручја)
Други назив: Локална мрежа
ЛАН је рачунарска мрежа (в. Computer network) која повезује више рачунара и уређаја у ограниченом простору неке зграде, компаније или
организације, најчешће на растојањима до 100 метара.
(у. PAN) (у. WLAN) (у. MAN) (у. WAN) (у. Internet)
Landing page (Одредишна страна)
Одредишна страна веб-сајта (в. Web site) наменски је створена вебстрана (в. Web page) за неку кампању или другу промотивну активност
на интернету, на коју се посетиоци наменски доводе и на којој се конверзија (в. Conversion) најчешће одвија.
Last mile (Последња миља, Последњи километар)
У телекомуникацијама, последњи километар је израз који се односи
на жичану везу (в. Wired communications) од појединачног корисника
до тачке повезивања на комуникациону мрежу (нпр. телефонска централа, седиште кабловског оператора...). Проблеми које је доносио последњи километар (нпр. спорији проток и сметње) решени су увођењем
бежичних веза (в. Wireless communications) и оптичких каблова.
Lead (Потенцијални клијент, Лид)
У пословању, лид је водиља ка неком потенцијалном клијенту, информација која на различите начине доспева до продаје или маркетинга
да би неко у будућности могао да постане клијент (в. Client). Потенцијални клијент је појединац који је (лично или у име неке компаније)
показао било какав вид интересовања за неку услугу или производ. То
може да се оствари на различите начине: остављањем контакт-података на веб-сајту (в. Web site), ангажовањем на друштвеним медијима (в.
Engagement) и др.
(п. Lead conversion) (п. Lead generation) (п. Lead magnet) (у. Prospect)
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Lead conversion (Конверзија потенцијалног клијента)
Lead conversion настаје када потенцијални клијенти (в. Lead) постану
потврђени контакти, па се додељују продајном тиму који обавља њихову процену и квалификује их за могуће клијенте (в. Prospect).
Lead generation (Стварање потенцијалних клијената)
Lead generation је маркетиншки процес којим се привлаче потенцијални клијенти (в. Lead) и укључује бројне промотивне активности које
подстичу интересовање људи за одређени производ или услугу. У он122
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лајн-свету, стварање потенцијалних клијента често се одвија кроз активности улазног маркетинга (в. Inbound marketing).
(п. Lead magnet)
Lead magnet (Мамац за потенцијалне клијенте)
Lead magnet је посебна понуда за потенцијалне клијенте (в. Lead) којом
се они подстичу да оставе своје контакт-податке током посете веб-локацији (в. Web location). Понуда се обично састоји од неког бесплатног
дигиталног производа (нпр. преузимање неке дигиталне публикације)
или промо периода коришћења неке онлајн-услуге.
(п. Lead generation)
License (Лиценца)
У рачунарству, лиценца је дозвола која кориснику даје право да, под
условима одређеним у лиценци, користи неки софтвер (в. Software)
или дигитални садржај (в. Digital content), a који су заштићени ауторским правима (в. Copyright).
(п. EULA) (в. DRM)
Link (Веза)
1) У ХТМЛ-у (в. HTML), веза је референца на другу позицију у истој
датотеци (в. File) или на неку другу датотеку.
(п. Hyperlink) (п. URL)
2) У комуникацијама (в. Communications), веза је канал преко кога се
подаци преносе.
(п. Wired communications) (п. Wireless communications)
Link building (Стварање везе)
Link building је процес успостављања хипервеза (в. Hyperlink) ка вашој
веб-локацији (в. Web location) на другим релевантним веб-локацијама.
Постојање таквих хипервеза помаже не само већој посећености и видљивости него и побољшању позиције у резултатима претраге на вебпретраживачима (в. Search engine). Зато је то веома битно за СЕО изван
веб-локације (в. Off-page SEO), а постиже се на два начина:
•
Наменски тражене везе – када од партнера, клијената, инфлуенсера (в. Influencer), онлајн-медија (в. Online media) и власника других веб-локација тражите да на својим веб-странама
(в. Web page) поставе повратну везу (в. Backlink) ка вашој веблокацији;
•
Самостално створене везе – када неко у име компаније поставља повратне везе на веб-локацијама као што су форуми (в.
Forum), коментари у блоговима (в. Blog), групе на друштвеним медијима (в. Social media) и на друге начине.
(у. Link earning)
Link earning (Стицање везе)
Link earning се односи на случајеве када неко својевољно, из добрих
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намера, постави хипервезу (в. Hyperlink) ка вашој веб-локацији (в.
Web location), на некој својој веб-локацији (веб-сајт, блог, друштвени
медиј…). То је квалитетнији начин заслуживања повратних веза (в.
Backlink) него што је стварање веза (в. Link building).
Live streaming (Стриминг уживо)
Стриминг уживо се одвија када се видео (в. Video) и аудио (в. Audio)
садржај шаље на интернет у реалном времену, а да претходно није снимљен и сачуван, као што је случај код стриминга (в. Streaming).
(п. Streaming media)
Live website (Живи веб-сајт) – п. Production website
LMS – Learning management system (ЛМС – Систем за управљање
учењем)
Систем за управљање учењем омогућава путем интернета објављивање
образовних садржаја, праћење напредовања ученика (или полазника
курса), интеракцију између ученика и наставника, али и између самих
ученика.
(п. Distance learning)
Local internet community (Локална интернет заједница)
Локалну интернет заједницу чине сва правна и физичка лица на подручју неке државе која послују у области интернета или користе интернет услуге (в. Internet service) и тиме имају неку добробит од националног интернет домена (в. ccTLD).

L

Location-based marketing (Локацијски маркетинг)
Други назив: Geomarketing – Geolocation marketing (Геомаркетинг – Геолокацијски маркетинг)
Локацијски маркетинг је заснован на географској локацији потенцијалних купаца (в. Lead) установљеној преко њихових мобилних уређаја (в.
Mobile device) техником географског ограђивања (в. Geofencing) или
путем географског циљања (в. Geotargeting). Локација преко мобилних
уређаја одређује се путем ГПС-а (в. GPS) или, ако је ГПС корисника
искључен, триангулацијом базних станица мобилне телефоније. То
омогућава слање промотивних порука таквим потенцијалним купцима
који су у близини продајног места, на удаљености од пет километара
или мање. За блиске удаљености, испод 100 метара, користе се методе
близинског маркетинга (в. Proximity marketing).
Log in, Log on (Пријавити се, Улоговати се)
Други називи: Sign in, Sign on
„Пријавити се“ на неки рачунарски систем, сервис или уређај односи
се на кориснике (в. User) који су већ обавили регистрацију (в. Register).
Они пре започињања коришћења треба да унесу комбинацију корисничког имена (в. Username) и лозинке (в. Password), или да на неки
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други начин обаве аутентикацију (п. Authentication).
(с. Log out) (п. Login)
Log out, Log off (Одјавити се, Излоговати се)
Други називи: Sign out, Sign off
„Одјавити се“ с неког рачунарског система, сервиса или уређаја подразумева да корисник (в. User) кликне на истоимену команду, након
завршетка њиховог коришћења.
(с. Log in)
Login (Логовање, Пријављивање / Логин подаци)
1) Логовање је чин пријављивања (в. Log in) постојећег корисника (в.
User) на неки рачунарски систем, сервис или уређај.
2) Логин подаци су корисничко име (в. Username) и лозинка (в. Password), који омогућавају кориснику да се пријави на неки рачунарски
систем, сервис или уређај.
(п. Authentication)
Long-tail keyword („Дугорепа“ кључна реч)
Кључна реч са „дугим репом“ односи се на кључне речи (в. Keyword)
које су:
1) веома специфични појмови састављени од више речи којима се показује већа жељена прецизност корисника при претрази на веб-претраживачима (в. Search engine);
2) мање популарни скупови кључних речи, с малим обимом претраге,
за које је лакше да се, путем СЕО (в. SEO), веб-сајт (в. Web site) боље
рангира у резултатима претраге.
Lorem ipsum (Заменски текст, Лорем ипсум)
Lorem ipsum је текст без конкретног смисла који служи само за попуњавање простора намењеног за текст у оквиру неког дизајнерског
решења. Његова улога је да визуелно прикаже начин и стил прелома
текста на штампаној или веб-страни (в. Web page), како би био изабран
одговарајући фонт (в. Font). Користи се у типографији још од 16. века,
јер има ту особину да садржи распоред слова и речи које добро симулирају неки будући реални текст на страни, а притом читаоцу не одвлачи
пажњу смислом, већ делује као текст на латинском језику.
Lowercase (Мала слова)
Мала слова (а, б, в, г, д...) супротност су великим словима (А, Б, В, Г, Д...).
(с. Uppercase) (п. Case-sensitive)
Loyalty program (Програм лојалности)
У маркетингу (в. Marketing), програм лојалности чине наградни подстицаји за верне купце (в. Customer), а циљ им је повећање продаје и
стицање лојалности награђивањем редовних купаца и оних који купују
велике количине производа или услуга. Награде могу бити различите,
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а најчешће су попусти, робне награде, награде у услугама, поклон-купони, бодови, картице лојалности и др. Програми лојалности подстичу поновну продају код постојећих купаца тако што их награђују при
поновљеној куповини или након неке друге жељене активности купца.
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M
M – п. Megapixel
M-, Mobile (М-, Мобилно, Покретно)
М- или „мобилно“, као префикс или придев, означава мобилне, покретне уређаје, технологије, системе и решења, оне који функционишу док
је корисник у покрету, то јест не захтевају жичану везу и могу да се
користе са било које локације.
Machine learning (Машинско учење)
Машинско учење је грана вештачке интелигенције (в. AI) која се бави
изградњом и проучавањем система који могу да уче из података (в.
Data). Оно омогућава праћење активности корисника, и на основу тих
података доводи до унапређивања функционалности и побољшавања
уређаја, продаје или пословања.
Mail server – п. E-mail server
Mail transfer agent – п. E-mail server
Mailing list (Листа слања)
Листа слања је скуп имена појединаца или назива компанија/организација, с њиховим адресама е-поште (в. E-mail address), телефонским
бројевима, физичким адресама и другим подацима (в. Data). Намењена је за појединачно и/или масовно слање промотивних и/или других
порука. Законима је прописано ко и како може да буде уписан у листу
слања, а ради спречавања спамовања (в. Spamming).
(п. Spam) (п. E-mail marketing) (п. Opt-in) (п. Opt-out) (п. GDPR)
Malware (Злонамерни софтвер, Малвер)
Малвер је кованица од речи „malicious“ (злонамеран) и „software“ (в.
Software). Злонамерни софтвер се односи на све штетне програме који
ометају рад рачунара, неовлашћено прикупљају информације о кориснику (в. User), заузимају ресурсе рачунара за илегалне активности,
бришу, оштећују или закључавају датотеке и др. Укратко – служе као
средство за неки од облика сајбер криминала (в. Cybercrime), за сајбер
нападе (в. Cyberattack) на појединце или компаније/организације, или
чак као сајбер оружје (п. Cyberweapon). Обично се до корисника преносе спамовањем (в. Spamming) или током преузимања (в. Download)
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датотека с непоузданих и илегалних веб-локација (в. Web location).
(п. Ransomware) (п. Stalkerware) (п. Spyware) (п. Trojan) (п. Zombie) (п.
MITM attack) (п. Virus) (п. Worm) (п. Anti-virus software)
MAN – Metropolitan area network (МАН – Мрежа градског подручја)
Други назив: Градска мрежа
МАН је рачунарска мрежа (в. Computer network) на територији неког
града или универзитетског кампуса. Сачињена је од више локалних
мрежа (в. LAN), а домет јој је неколико десетина километара.
(у. PAN) (у. WLAN) (у. WAN) (у. Internet)
Managed hosting (Управљани хостинг)
Управљани хостинг је опција услуге хостинга (в. Hosting) која подразумева да добављач услуге хостинга (в. Hosting service provider) пружа
све техничке услуге, као што су: подешавање и конфигурација хардвера (в. Hardware) и софтвера (в. Software), одржавање, замена хардвера,
техничка подршка, ажурирање и надгледање. Већина пакета за дељени
хостинг (в. Shared hosting) који су у понуди на тржишту засновани су
на управљаном хостингу, тако да хостинг провајдер води свакодневну
потпуну бригу о функционисању сервера (в. Server) и софтвера.
(у. VPS hosting) (у. Dedicated server hosting) (у. Cloud hosting) (у.
Colocation)
mcloud.rs

M

Marketing (Маркетинг)
Маркетинг је пословни процес у коме компаније/организације и појединци као купци (в. Customer) добијају оно што им је потребно, желе
или им се наметне потреба да желе, кроз стварање и размену производа
и услуга за вредност коју је могуће остварити на тржишту. Маркетиншки микс је скуп тактичких елемената којима компанија гради своју
позицију на тржишту, а чине га 7П:
1. Product (Производ или услуга) – употребљивост, дизајн, квалитет, вредност, гаранција и др;
2. Price (Продајна цена) – политика цена, услови плаћања и др;
3. Place (Продајно место) – дистрибуција, тј. канали испоруке
купцима;
4. Promotion (Промоција) – оглашавање (в. Advertising), лична
продаја, унапређење продаје, догађаји, директни маркетинг,
дигитални маркетинг (в. Digital marketing), публицитет;
5. People (Људи, тј. Продавци) – запослени, управа, кориснички
сервис, компанијска култура;
6. Process (Процес) – шта купац треба да уради да би добио жељени производ или услугу;
7. Physical (Физичко окружење, тј. Простор или Платформа) – амбијент продајног/услужног места (физичког или дигиталног).
(у. PR) (п. Online advertising) (п. Online shop)
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Marketing automation (Аутоматизација маркетинга)
Аутоматизација маркетинга је скуп тактика и технолошких платформи
које омогућавају аутоматизовано управљање процесима у дигиталном
маркетингу (п. Digital marketing). Омогућава испоручивање персонализованог веб-садржаја (в. Web content) потенцијалним и постојећим
купцима (в. Customer), путем свих жељених канала дигиталне комуникације (в. Digital communication). Помоћу ње компаније могу циљано,
сегментирано, правовремено, мерљиво и контролисано аутоматски да
објављују веб-садржаје на својим веб-локацијама (в. Web location) или
шаљу поруке е-поште (в. E-mail) и тренутне поруке (в. Instant message).
Циљ аутоматизације маркетинга јесте повећање оперативне ефикасности и прихода, уз смањење или укидање понављајућих, ручно обављаних
задатака запослених у секторима маркетинга (в. Marketing) и продаје.
Mash-up (Мешавина, Мешап)
1) Мешап је комбинација два или више познатих ауторских дела којом
се ствара оригинални рад, најчешће као пародија. Обично се ради о мешавини међусобно неспојивих музичких дела (нпр. рокерски музички
видео-спот с народњачком музиком) или филмских и других видео-радова из којих су преузети ликови и радња и стављени у нов неочекиван
контекст.
2) Мешап је интернет услуга (в. Internet service) или веб-апликација (в.
Web app) која обједињује податке и функционалности из различитих
онлајн-извора.
Mb – Megabit (Мегабит) – п. Bit
MB – Megabyte (Мегабајт) – п. Byte
M-banking – Mobile banking (М-банкарство – Мобилно банкарство)
Мобилно банкарство je облик дигиталног банкарства (в. Digital banking)
у коме се финансијске трансакције обављају преко мобилних уређаја
(в. Mobile device), коришћењем мобилних апликација (в. Mobile app).
(п. M-payments)
Mbps – Megabits per second (Мегабита у секунди) – п. Bit
MBps – Megabytes per second (Мегабајта у секунди) – п. Byte
M-commerce – Mobile commerce (М-трговина – Мобилна трговина)
Мобилна трговина је подскуп е-трговине (в. E-commerce), код које се
продаја одвија путем мобилних уређаја (в. Mobile device). Поред могућности мобилних плаћања (в. M-payments), омогућава и услуге засноване на геолокацији, персонализовану комуникацију и бројне друге предности засноване на локацијском маркетингу (в. Location-based
marketing).
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mCloud (емКлауд)
mCloud је добављач услуга хостинга (в. Hosting service provider), компанија из Београда која је на тржишту Србије препознатљива по поузданом клауд хостингу (в. Cloud hosting). О односу према клијентима довољно говори и то што је mCloud издавач Речника који управо
читате, као део сталног унапређивања знања и подршке корисницима
својих услуга. У понуди има следеће услуге хостинга: веб-хостинг (в.
Web hosting), клауд хостинг, ДНС хостинг (в. DNS), клауд ВПС сервери (в. VPS hosting), клауд дата центар (в. Cloud data center) и хостинг
апликација (в. App). Поред тога, mCloud је и регистратор (в. Registrar)
назива домена (в. Domain name), а у понуди има и ССЛ/ТЛС сертификате (в. TLS), бројне лиценце за хостинг сервисе, управљани хостинг
(в. Managed hosting), као и опцију проактивне 24/7 премијум подршке
(в. 24/7 support). Сва mCloud решења су производ домаћих стручњака,
уз опрему која се налази на територији Србије, с локалном подршком
у договореном обиму. За mCloud се опредељују клијенти који очекују највиши квалитет услуга и заснивају своје пословање на поузданом
интернет присуству, с гарантованом доступношћу од 99,99% времена
у току месеца.
mcloud.rs
Media (Медији) – множина од медиј (п. Medium)
Media compression (Компресија медија)
Компресија медија се користи за сажимање медијских датотека с различитим врстама дигиталног садржаја (в. Digital content), као што су
дигиталне слике (в. Digital image), аудио (в. Audio) и видео (в. Video).
Прегледачи слика и програми за репродукцију медија најчешће могу
директно да отворе стандардне компримоване типове медијских датотека. Већина медијских датотека компримована је коришћењем компресије с губитком, што значи да се одређени део оригиналног квалитета изгубио у том процесу. Најчешће коришћени формати компримованих медијских датотека су JPG (в. JPG) за дигиталне слике, MP3 (в.
MP3) за аудио-записе и MP4 (в. MP4) за видео-записе.
(п. Compression) (п. Codec) (п. Raw) (у. File compression)

M

Medium (Медиј)
1) Дигитални медиј (в. Digital media)
2) Онлајн-медиј (в. Online media)
3) Традиционални медиј: штампани (књиге, магазини, новине, плакати...), електронски (радио и телевизија), филм, билборди и др.
4) Законски гледано, медиј је средство јавног обавештавања које речима, сликом, односно звуком преноси уреднички обликоване информације, идеје и мишљења и друге садржаје намењене јавној дистрибуцији
и неодређеном броју корисника. Под ову дефиницију потпада део традиционалних медија, као што су штампа, радио, телевизија и новинске
агенције, као и њихова интернет издања.
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5) У телекомуникацијама, медиј је средство или систем за пренос података, попут жичане комуникације (в. Wired communications) и бежичне
комуникације (в. Wireless communications).
(п. Media)
Megapixel (Мегапиксел)
Мегапиксел (ознака: MP) износи милион пиксела (в. Pixel) и мера је
физичке величине и финоће приказа детаља на дигиталним сликама (в.
Digital image), као и броја елемената у сензорима слике на дигиталним
камерама (в. Digital camera) и графичким скенерима (в. Scanner). Већи
број мегапиксела не значи нужно бољи квалитет, јер на квалитет фотографије утиче и много других елемената.
Meme (Мим)
У дигиталној комуникацији (в. Digital communication), мим је забаван
или упечатљив облик веб-садржаја (в. Web content), најчешће у виду
дигиталне слике (в. Digital image) или видео-записа (в. Video). Мим
кроз духовите досетке даје другачији угао гледања на општепрепознатљиве теме и визуелне мотиве. Помоћу мимова се преносе идеје и ставови тако што се имитирају, исмевају или једноставно пренаглашавају
културолошки стереотипи, само ради пародије и забаве. То доприноси
њиховом виралном ширењу (в. Viral marketing), најчешће преко друштвених медија (в. Social media), а потом инспирисани примаоци тих
порука стварају њихове нове верзије. Израз „meme“ потиче од грчке
речи „mimema“, што значи „имитација“.
Mention (Помињање, Меншовање)
Помињање је поступак на друштвеним медијима (в. Social media) када
један корисник означи име или назив другог корисника у некој својој
објави или коментару. Ако је „меншовање“ урађено на правилан начин,
означено име или назив другог корисника понашају се као хипервеза
(в. Hyperlink) која води до његовог профила или стране, а и поменути
корисник добија обавештење о свом помињању.
Message board (Огласна табла) – п. Forum
Metatag (Метаознака)
Метаознака је посебна ХТМЛ (в. HTML) ознака у заглављу веб-стране
(в. Web page), која садржи информације о њој али није приказана у вебпрегледачу (в. Web browser), јер се налази у сакривеном делу ХТМЛ
кôда. Веб-претраживачи (в. Search engine) користе информације из
метаознака када индексирају веб-стране, а најбитније метаознаке су:
•
Title metatag (Метаознака наслова) – садржи наслов веб-стране, такозвани СЕО (в. SEO) наслов, који се приказује у другом
реду резултата претраге, испод УРЛ-а (в. URL).
•
Description metatag (Метаознака описа) – садржи опис вебстране, који се приказује у трећем реду резултата претраге.
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Metadata (Метаподаци)
Метаподаци су подаци (в. Data) о другим подацима, скуп података који
описује и даје информације о другим подацима. На пример, текстуални документ може да садржи метаподатке о свом аутору, датуму настанка, програму у коме је написан и др.
Metafile (Метадатотека)
Метадатотека описује садржај других датотека (в. File), садржи метаподатке (в. Metadata) о њима и даје сажетак података који су у њима садржани.
Microblogging (Микроблоговање)
Микроблоговање је комбинација блоговања (в. Blogging) и размене тренутних порука (в. Instant messaging), која омогућава корисницима да
стварају кратке поруке које објављују и деле са својом публиком на некој платформи (нпр. Twitter, Tumblr, Instagram...). Објаве микроблогера могу поред текста да садрже и слике, видео и аудио записе, и хипервезе (в. Hyperlink). Предности у односу на блоговање су мањи утрошак
времена за припрему садржаја, бржа реакција на тренутна дешавања,
бржа интеракција с публиком и лакоћа рада на мобилним уређајима.
Microsite (Микросајт)
Други назив: One page website (Једностранични веб-сајт)
Микросајт је веб-сајт (в. Web site) састављен од само једне или свега
пар веб-страна (в. Web page). Најчешће су намењени за краткотрајне
промотивне активности или као привремено решење до израде веб-сајта у пуном обиму.
Middleware (Мидлвер, Међусофтвер)
Мидлвер је софтвер који се налази између оперативног система (в. OS)
и апликација (в. App) које раде на њему. Функционише као скривени
слој превођења и омогућава комуникацију и управљање подацима за
апликације.
MIME – Multipurpose internet mail extensions (МИМЕ – Вишенаменска проширења интернет поште)
МИМЕ је стандард за укључивање садржаја који није Аски (в. ASCII)
текст у поруке е-поште (в. E-mail). То омогућава слање аудио и видео датотека, дигиталних слика и других дигиталних садржаја (в.
Digital content) путем е-поште. Такве поруке се препознају по ознаци
„ContentType“ у заглављу, којом је обележена врста датотеке (в. File)
која се налази у прилогу е-поште.
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Mirroring (Огледање)
У рачунарству, огледање се односи на две ствари:
1) Mirror server је сервер (в. Server) који је потпуна и синхронизована
копија података другог сервера, а улога му је да обезбеди несметан рад
у случају отказивања главног сервера (квар, преоптерећење, сајбер на132
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пад...). Такође служи и током периода планираног одржавања главног
сервера, да га замени док он није доступан. Често се, због безбедносних
разлога, „огледало“ налази на другом континенту.
2) Mirror site је веб-сајт (в. Web site) који је потпуна и синхронизована
копија података другог веб-сајта, али се налази на неком другом серверу и неком другом УРЛ-у (в. URL). Улога му је да посетиоцима обезбеди
приступ са локације која им је географски ближа, као и да смањи оптерећење главног веб-сајта.
(п. CDN)
MITM attack – Man-in-the-middle attack (МИТМ напад – Напад
човека у средини)
МИТМ напад је врста сајбер напада (в. Cyberattack) позната и као прислушкивање, која се дешава када се нападач убаци у интернет комуникацију између две стране. Док обе стране верују да комуницирају само
међусобно, оне у стварности комуницирају преко нападача, тако да је
нападач у прилици да пресреће њихове податке. Постоје два облика
МИТМ напада:
•
Традиционални МИТМ напад одиграва се када нападач има
приступ незаштићеном или слабо заштићеном вај-фај (в. WiFi) рутеру, на јавним местима или у кући. Нападач скенира
рутер тражећи рањивост (нпр. слабе лозинке, безбедносне
рупе због лоше конфигурације...), а потом се убацује у комуникацију између рачунара корисника и веб-локације (в. Web
location) коју корисник посећује.
•
Man-in-the-browser (Човек у прегледачу) је варијанта МИТМ
напада која је лакша и популарнија међу сајбер криминалцима. Нападач само треба да пронађе начин да убаци малвер (в.
Malware) у рачунар, који се потом инсталира у веб-прегледач
(в. Web browser), без знања корисника, и снима све податке
које жртва шаље веб-локацијама које посећује (нпр. лозинка
за е-банкарство).
Mobile app – Mobile application (Мобајл ап – Мобилна апликација)
Мобилна апликација је врста апликације (в. App) наменски програмирана за мобилне уређаје (в. Mobile device). Омогућава неку функционалност потребну кориснику засновану на једној или више повезаних
техничких могућности уређаја (нпр. GPS локација, камера, микрофон,
контакти..). Спектар употребе мобилних апликација је веома широк –
од пословања, преко забаве, до бриге о здрављу, уз велики степен интерактивности. Мобилне апликације се добијају уз сам уређај, или се
преузимају са онлајн-продавница (в. Online shop) апликација – бесплатно или уз плаћање.
(у. Desktop app) (у. Web app)
Mobile device (Мобилни уређај)
Мобилни уређаји су дигитални уређаји (в. Digital device) који могу да
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се користе у покрету и имају могућност бежичног повезивања. То су
преносиви рачунари (в. Computer), попут лаптоп рачунара, таблета, паметних телефона и других сличних уређаја, али и све бројнији уређаји
носивих технологија (в. Wearable technology), попут паметних сатова и
паметних наочара. Неки од мобилних уређаја су и паметни уређаји (в.
Smart device).
Mobile marketing (Мобилни маркетинг)
Мобилни маркетинг је део дигиталног маркетинга (в. Digital marketing)
усмерен на кориснике мобилних уређаја (в. Mobile device), а који је
и садржајно и дизајнерски и технички прилагођен њиховим навикама и потребама, као и техничким могућностима уређаја. За разлику
од других облика маркетинга, мобилни маркетинг може да користи и
податке о географској локацији потенцијалних купаца установљених
техником географског ограђивања (в. Geofencing) или путем географског циљања (в. Geotargeting). То се реализује кроз локацијски маркетинг (в. Location-based marketing) и близински маркетинг (в. Proximity
marketing). Мобилни телефони имају и могућност за примену СМС
маркетинга (в. SMS marketing) и СМС плаћања (в. SMS payments). У
мобилном маркетингу се нарочито користе мобилне апликације (в.
Mobile app) и обавља мобилна трговина (в. M-commerce) уз мобилна
плаћања (в. M-payments). Технологије битне за мобилни маркетинг су
и вај-фај (в. Wi-Fi), NFC (в. NFC) и бикон (в. Beacon), као и коришћење
QR кôдова (в. QR code).
Mobile wallet (Мобилни новчаник)
Мобилни новчаник је начин чувања и преноса података о платној картици у дигиталном облику, а на мобилном уређају (в. Mobile device).
Mobile-first (Мобилно-прво)
Mobile-first је начин размишљања о пословним пројектима у области
дигиталне комуникације (в. Digital communication) тако што се најпре
размотри могућност њихове имплементације за мобилне уређаје (в.
Mobile device). Такав приступ је условљен тиме што је данас комуникација претежно у покрету, а на мобилним уређајима се претражује интернет, купују производи и услуге (в. M-commerce), обављају мобилна
плаћања (в. M-payments) и др.
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Moderator (Модератор)
У дигиталној комуникацији (в. Digital communication):
1) Модератор је особа која одлучује да ли ће неки коментар или објава
посетиоца на некој веб-локацији (в. Web location) бити објављен или не.
2) Модератор је особа која руководи дискусијом између учесника неког виртуелног догађаја (в. Virtual event) или телеконференције (в.
Teleconference).
MP3 – MPEG-1 Layer 3 (МП3 – МПЕГ-1 слој 3)
МП3 је најкоришћенији формат за кодирање и компресију звука (в.
Media compression), који је развио МПЕГ (в. MPEG). Дигитални аудио134
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записи (в. Audio) у формату .MP3 могу да имају стопу узорковања (в.
Sampling rate) и до 48 kHz, што је довољно за звук високе дефиниције
(в. HD).
MP4 – MPEG-4 (МП4 – МПЕГ-4)
МП4 је метод за аудио-видео компресију (в. Media compression), који
је развио МПЕГ (в. MPEG), а који, поред дигиталних аудио (в. Audio) и
видео (в. Video) записа, садржи и титлове и метаподатке (в. Metadata).
Уобичајена екстензија датотека насталих у MPEG-4 формату је .MP4.
M-payments – Mobile payments (М-плаћања – Мобилна плаћања)
Мобилна плаћања су врста дигиталних плаћања (в. Digital payments)
која се одвијају преко мобилних уређаја (в. Mobile device), помоћу одговарајућих мобилних апликација (в. Mobile app). Бројна су решења за
мобилна плаћања и разликују се по локацији и методу трансакције:
•
Point-of-sale payments (Плаћања на месту продаје) – в. NFC
•
In-store & Remote payments (Плаћања у радњи и удаљено) – в.
Mobile wallet, в. QR code payments
•
Remote payments (Удаљена плаћања) – в. SMS payments, в. Mbanking, в. Online payments
MPEG – Motion Picture Experts Group (МПЕГ – Група стручњака за
покретне слике)
МПЕГ је радна група стручњака коју је основао ISO/IEC (в. ISO), а бави
се стандардизацијом дигиталних формата за кодирање (в. Audio) и видео (в. Video) сигнала.
mPOS – Mobile point of sale (мПОС – Мобилна тачка продаје)
мПОС је мобилни уређај (в. Mobile device) или наменски бежични уређај који обавља функције касе или електронског терминала за продају
(ПОС терминал).
Multifactor authentication (Вишефакторска аутентикација)
Вишефакторска аутентикација је облик аутентикације (в. Authentication) током потврђивања идентитета корисника (в. User) када се од
њега тражи додатни фактор идентификације. Тај додатни фактор је нешто што потенцијални сајбер нападач (в. Cyberattack) не може лако да
открије, дуплицира и злоупотреби. На пример, могу да се користе три
фактора за потврду идентитета:
•
нешто што корисник зна – нпр. лозинка (в. Password), ПИН (в.
PIN) или сигурносно питање;
•
нешто што корисник има при себи – физичка ствар која не
може лако да се дуплицира, попут мобилне апликације (в.
Mobile app) на свом телефону, платне картице или токена;
•
нешто што корисник јесте – нпр. отисак прста или скенирање
лица (в. Biometric authentication).
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Multimedia (Вишеструки медији, Мултимедији / Вишемедијално,
Мултимедијално)
1) Мултимедији су комбинација различитих медија остварена дигиталном манипулацијом текста, слике, звука, анимација и видео-записа,
уз могућност и интерактивности с публиком. Настају коришћењем или
обухватањем два или више дигиталних медија (в. Digital media) у неком
комуникационом раду или пројекту, с циљем стварања мултимедијалног доживљаја код публике. Погрешан је устаљени облик на српском
„мултимедија“, настао неразумевањем да је енглеска реч „media“ (в.
Media) у ствари именица у множини.
2) Мултимедијално се односи на комбинацију медија који имају различите појавне облике (слика, текст, звук, видео, интеракција...) и преносе се обједињено до публике на различите физичке и техничке начине.
(п. Digital content) (п. Digital image) (п. Audio) (п. Video)
MX record – Mail exchange record (Запис за размену поште)
MX record је запис у ДНС зони (в. DNS zone) којим се одређује сервер
е-поште (в. E-mail server) за обраду е-поште с неког интернет домена (в.
Internet domain). Неопходан је за примање и слање е-поште са тог домена.
MySQL (Мај-еС-Ку-еЛ)
MySQL је софтвер отвореног кôда (в. Open-source software), систем за
управљање базама података (в. Database) који се користи при развоју
веб-локација (в. Web location). Ова релациона база података најчешће
је у комбинацији са ПХП-ом (в. PHP), веб-сервером Апачи (в. Apache)
и оперативним системом Линукс, као и са другим веб-серверима попут
Nginx и LiteSpeed.
(у. SQL)

M
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National digital currency (Национална дигитална валута) – п. CBDC
Native advertising (Природно оглашавање)
У интернет маркетингу, природно оглашавање се одвија на начин којим
се ствара утисак да је огласна порука природан саставни део садржаја
неке веб-локације (в. Web location), иако је у ствари плаћена да се баш
ту појави. Предуслов је да је тема огласне поруке блиска тематском
опредељењу онлајн-медија (в. Online media) који је објављује, то јест
да садржај огласне поруке буде користан и занимљив публици. Маркетинг садржајем (в. Content marketing) користи природно оглашавање
као један од начина дистрибуције садржаја. У складу с правилима оглашавања, такви садржаји морају бити означени као спонзорисани или
промотивни садржаји. Уобичајени примери природног оглашавања су
маркетинг на веб-претраживачима (в. SEM), промовисани постови на
друштвеним медијима (в. Social media) и оглашавање у тематски прикладним рубрикама на онлајн-медијима.
Navigation (Навигација) – п. Website navigation
Net (Нет) – п. Internet
Net neutrality (Неутралност интернета)
Неутралност интернета је принцип по коме пружаоци интернет услуга
(в. ISP) треба све податке, односно садржаје на интернету, да третирају
једнако или неутрално, што значи да не могу да блокирају, успоре или
наплаћују приступ само одређеним веб-локацијама (в. Web location)
или веб-садржајима (в. Web content). Овај принцип се често крши због
политичких и/или пословних разлога, а уз лажне изговоре који се пласирају кроз спиновање (в. Spinning). При томе се често примењују и
двоструки стандарди (в. Double standard).
Netcast (Нет-каст) – п. Webcast
Netiquette (Нетикеција)
Други назив: Интернет бонтон
Нетикеција је кованица од енглеских речи „network“ (мрежа) и
„etiquette“ (пристојно понашање). Пристојност интернет комуникације
(в. Internet communication) није једини, али је најочигледнији аспект
етике на интернету. Она налаже да се држимо теме, поштујемо туђе
време, трудимо се да будемо јасни и сажети, не вређамо друге и не
оптужујемо паушално без чињеница.
(п. Double standard)
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Network (Мрежа) – п. Computer network
Network device (Мрежни уређај)
Мрежни уређај је хардвер (в. Hardware) који је, као део мрежне инфраструктуре, намењен за повезивање других уређаја на рачунарске мреже
(в. Computer network).
(п. Repeater) (п. Hub) (п. Bridge) (п. Switch) (п. Router) (п. Gateway)

N

Network host (Мрежни домаћин) – п. Host
Network security (Мрежна безбедност)
Мрежна безбедност је део сајбер безбедности (в. Cybersecurity) и обухвата хардверске и софтверске технологије за заштиту мрежне инфраструктуре од неовлашћеног приступа, злоупотребе, неисправности,
модификације или уништавања. Циљ је заштита рачунарске мреже (в.
Computer network) од уљеза, свеједно да ли су у питању циљани сајбер напади (в. Cyberattack) или случајни инциденти. Обухвата бројне
области и решења: противвирусни софтвер (в. Anti-virus software), фајервол (в. Firewall), аутентикацију (в. Authentication), ауторизацију (в.
Authorization), безбедност е-поште (в. E-mail), безбедност мобилних
уређаја (в. Mobile device), безбедност веб-сајтова (в. Website security),
безбедност бежичних комуникација (в. Wireless communications), заштиту DNS система (в. DNS), виртуелну приватну мрежу (в. VPN) и др.
News aggregator (Сакупљач вести)
Сакупљач вести је веб-апликација (в. Web app) која прикупља садржај
(в. Web content) из различитих извора и приказује га на једној веб-локацији (в. Web location) ради лакшег прегледа. Он аутоматски проверава
преко RSS канала (в. RSS) нове објаве садржаја на одабраним веб-локацијама, омогућавајући тако да се садржај аутоматски прослеђује с
једне веб-стране (в. Web page) на другу веб-страну или са веб-локације
до корисника. Сакупљач вести назива се и RSS читач, и може да буде
уграђен у веб-локацију или инсталиран на рачунару корисника.
(п. Aggregator)
NFC – Near field communication (НФЦ – Комуникација у блиском
пољу)
Комуникација у блиском пољу је бежична технологија за размену података између уређаја удаљених мање од 10 центиметара. НФЦ се, између осталог, користи у интернету ствари (в. IoT) и за мобилна плаћања
(в. M-payments).
Niche (Ниша)
У маркетингу, ниша је специфично тржиште или подручје интересовања које се састоји од мале групе веома заинтересованих људи.
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Nigerian scam (Нигеријска превара)
Други називи: Nigerian fraud, 419 scam
Нигеријска превара је облик интернет преваре (в. Scam) у којој се преварант, путем спам (в. Spam) порука е-поште, лажно представља као
наследник или заступник покојника који је оставио (непостојеће) велико богатство за собом. Од жртве се траже лични и банковни подаци, као
и одређена сума новца потребна да би се учествовало у преузимању тог
непостојећег богатства. Назив је добила по Нигерији, као земљи из које
најчешће потичу такве поруке. Неке жртве су намамљене у Нигерију,
где су завршиле у затвору, јер власт у Нигерији сматра да су биле саучесници у завери изношења новца из земље, што је супротно члану 419
нигеријског Кривичног законика.
Nofollow (Не прати)
1) Команда „nofollow“ се додељује појединачним хипервезама (в.
Hyperlink) на некој веб-локацији (в. Web location) како би веб-претраживачи (в. Search engine) били спречени да их прате и приказују у резултатима претраге. Нпр. хипервезе остављене у коментарима посетилаца на неком блогу.
2) Команда „nofollow“ може да се додели и целокупној веб-локацији док
је у фази израде, како веб-претраживачи не би индексирали и приказивали веб-стране (в. Web page) које још нису спремне за јавно објављивање.
NS record – Name server record (НС запис – Запис назива сервера)
NS record је запис у ДНС зони (в. DNS zone) којим се одређују називи
примарних и секундарних ДНС сервера (в. DNS server) за неки интернет
домен (в. Internet domain) и неопходан је за његову доступност на интернету. Приликом промене добављача услуга хостинга (в. Hosting service
provider) потребно је променити поједине НС записе за услуге које се
селе, а ширење те промене на интернету може да потраје и 24 сата.
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O2O – Online to Offline / Offline to Online (О2О – Онлајн ка офлајн
/ Офлајн ка онлајн)
О2О се односи на двосмерни проток информација и активности између
интернета и физичког света, тако што се купцима (в. Customer) омогућава да на оба начина задовоље своје потребе, и онлајн (в. Online) и
офлајн (в. Offline). На пример, купац пронађе жељени производ на онлајн-продавници (в. Online shop), али куповину ипак обави у физичкој
продавници, или обрнуто – након посете физичкој продавници, купац
обави поруџбину преко онлајн-продавнице. У свету свеканалног маркетинга (в. Omnichannel marketing), стално се развијају нови модели
повезивања онлајн и офлајн света, какав је и начин доставе „Кликни и
преузми“ (в. Click&Collect).
OCR – Optical character recognition (ОЦР – Оптичко препознавање
знакова)
ОЦР је технологија која препознаје текст у дигиталној слици (в. Digital
image) и претвара га у дигитални текст. Најчешће се користи за препознавање текста у скенираним документима (в. Scanner), а служи и за
друге сврхе, попут препознавања руком писаног текста на поштанским
пошиљкама.
Offline (Офлајн, Неприкључен, Неповезан)
Офлајн означава стање или особину некога или нечега да није повезано
на рачунарску мрежу (в. Computer network) или није путем ње контролисано или доступно.
(с. Online)
Offline digital (Офлајн-дигитално)
Офлајн-дигитално се односи на дигиталне уређаје (в. Digital device)
или активности дигиталне комуникације (в. Digital communication) којима за функционисања уопште или најчешће није потребан приступ
интернету (в. Internet access).
Off-page SEO (СЕО изван веб-локације)
Други назив: Off-site SEO
Off-page SEO односи се на методе СЕО (в. SEO) изван саме веб-локације (в. Web location), које веб-претраживачима (в. Search engine) треба
да покажу и докажу да је та веб-локација битна. Обухвата повећавање
броја и квалитета повратних веза (в. Backlink) с других релевантних
веб-локација.
(п. Link building) (п. Link earning) (у. On-site SEO)
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OLAP – Online analytic processing (ОЛАП – Онлајн аналитичка обрада)
ОЛАП је технологија за организовање великих пословних база података
(в. Database) која олакшава и убрзава упите потребне за пословно извештавање. Подаци у ОЛАП базама података организују се и складиште у
облику коцки, а не, као што је уобичајено, у облику табела.
Omnichannel marketing (Свеканални маркетинг)
Свеканални маркетинг је стратешки маркетиншки приступ који координисаним и интегрисаним радом свих канала обраћања купцу обезбеђује непрекидно и доследно искуство купца (в. CX). Сваки канал је
упознат са интеракцијама на другим каналима и сваки прима вредне
информације о понашању купца, помоћу тога што је:
•
Проналажење производа или услуга могуће преко свих канала: веб-претраживачи (в. Search engine), друштвени медији (в.
Social media), ТВ и радио, штампа, личне препоруке...;
•
Продаја омогућена преко свих постојећих офлајн (в. Offline)
и онлајн (в. Online) канала: физичка продавница, онлајн-продавница (в. Online shop), телефонско наручивање, друштвени
медији...;
•
Плаћање омогућено на све начине: готовина, онлајн-плаћања
(в. Online payments), поузећем, картице…;
•
Испорука производа могућа на све доступне начине: лично
преузимање (в. Click&Collect), експресна пошта, курирска
достава...;
•
Повраћај или замена производа омогућена путем свих канала:
лично, у продавници, преко поште...;
•
Кориснички сервис доступан преко свих комуникационих канала: телефон, веб-сајт (в. Web site), друштвени медији, апликације за тренутне поруке (в. Instant messaging app)...;
•
Постпродајна комуникација с купцима омогућена преко свих
могућих канала које купац одабере: е-пошта (в. E-mail), телефон, тренутне поруке (в. Instant messaging), СМС (в. SMS),
пошта и др.
One page website (Веб-сајт од једне стране) – п. Microsite
Online (Онлајн, На вези, Прикључен)
Онлајн означава стање или особину некога или нечега да је повезано на
рачунарску мрежу (в. Computer network) или је путем ње контролисано
или доступно.
(с. Offline)
Online advertising (Онлајн-оглашавање)
Други назив: Internet advertising (Оглашавање на интернету)
Онлајн-оглашавање је део интернет маркетинга (в. Internet marketing)
који се односи на објављивање плаћених огласних порука кроз:
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•
Маркетинг на веб-претраживачима (в. SEM)
•
Маркетинг на друштвеним медијима (в. SMM)
•
Маркетинг е-поштом (в. E-mail marketing)
•
Мобилни маркетинг (в. Mobile marketing), у делу који је онлајн
•
Маркетинг садржајем (в. Content marketing)
Облици онлајн-оглашавања су:
•
Оглашавање на друштвеним медијима (в. Social media advertising)
•
Оглашавање плаћањем по клику (в. PPC advertising)
•
Приказно оглашавање (в. Display advertising)
•
Природно оглашавање (в. Native advertising)
Модели плаћања у онлајн-оглашавању су:
•
Цена по конверзији (в. CPA)
•
Цена по клику (в. CPC)
•
Цена по ангажовању (в. CPE)
•
Цена по потенцијалном купцу (в. CPL)
•
Цена по хиљади (в. CPM)
•
Цена по продаји (в. CPS)
•
Цена по приказивању (в. CPV)
(п. Advertising) (п. Paid media) (п. Spam) (у. Digital marketing)
Online banking (Онлајн-банкарство) – п. E-banking
Online brand community (Онлајн бренд-заједница) – п. Online customer community
Online community (Онлајн-заједница)
Други називи: Virtual community (Виртуелна заједница), Web community
(Веб-заједница)
Онлајн-заједница је веб-локација (в. Web location) у облику јавне или
приватне онлајн-платформе, на којој су групе корисника са заједничким интересовањима или циљевима повезане кроз интернет комуникацију (в. Internet communication). Зависно од врсте корисника, постоје:
•
Јавне онлајн-заједнице (п. Public online community)
•
Онлајн-заједнице купаца (п. Online customer community)
Online conference (Онлајн-конференција) – п. Virtual conference
Online customer community (Онлајн-заједница купаца)
Други називи: Online brand community (Онлајн бренд-заједница), Virtual
brand community (Виртуелна бренд-заједница), Online user community
(Онлајн-заједница корисника)
Онлајн-заједница купаца је веб-локација (в. Web location) у облику
онлајн-платформе у власништву компаније, намењена за окупљање и
комуникацију њених купаца (в. Customer). На њој купци имају приступ
базама знања (в. Knowledge base), размењују знања и искуства, стварају
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и размењују веб-садржај (в. Web content) и др. Зависно од начина коришћења, разликују се:
•
Јавне бренд-заједнице (в. Public brand community)
•
Приватне бренд-заједнице (в. Private brand community)
Online event (Онлајн-догађај) – п. Virtual event
Online fraud (Онлајн-превара) – п. Scam
Online identity (Онлајн-идентитет) – п. Internet identity
Online learning (Онлајн-учење)
Други називи: Distance learning (Учење на даљину), E-learning (Е-образовање)
Онлајн-учење је облик образовања на даљину у коме се физичка одвојеност наставника и ученика надомешћује употребом технологија за
дигиталну комуникацију (в. Digital communication) између ученика и
наставника и између самих ученика. У настави се користе бројни облици дигиталног садржаја (в. Digital content) доступни кроз дигиталне канале (в. Digital channel).
Online marketing (Онлајн-маркетинг) – п. Internet marketing
Online marketplace (Онлајн-тржница)
Други називи: E-marketplace – Electronic marketplace (Е-тржница – Електронска тржница)
Онлајн-тржница је веб-локација (в. Web location) или мобилна апликација (в. Mobile app) намењена за е-трговину (в. E-commerce), на којој
су окупљене бројне онлајн-продавнице (в. Online shop), које нуде своје производе и услуге крајњим купцима. Власник онлајн-тржнице има
улогу да привуче купце и олакша новчане трансакције, а најпознатије
локације те врсте су Amazon и AliExpress.
Online media (Онлајн-медији)
1) Онлајн-медији су дигитални медији (в. Digital media) доступни путем интернета.
2) По Закону о јавном информисању и медијима, постоје две врсте онлајн-медија:
•
Интернет издања традиционалних медија (в. Medium), као
што су штампа, радио, телевизија и новинске агенције. Та интернет издања се обично (a често неосновано) називају медијски портали (в. Web portal).
•
Самостални интернет медији, као уређивачки обликоване
веб-локације (в. Web location) које су, по сопственој жељи,
регистроване у Регистру медија, чиме стичу посебан правни
статус, заједно са свим законским обавезама и правима медија. Због тога, ако и када су регистровани у складу са Законом, у онлајн-медије спадају и интернет форуми (в. Forum),
РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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друштвени медији (в. Social media), веб-сајтови (в. Web site),
блогови (в. Blog) и др.
Online meeting (Онлајн-састанак) – п. Virtual meeting

O

Online payments (Онлајн-плаћања)
Онлајн-плаћања су врста дигиталних плаћања (в. Digital payments) која
се одвијају преко интернета, на онлајн-продавницама (в. Online shop),
друштвеним медијима (в. Social media) и другим веб-локацијама (в.
Web location). Обављају се:
•
платним картицама (Visa, MasterCard, DinaCard...);
•
плаћањем кроз е-банкарство (в. E-banking);
•
мобилним плаћањем (в. M-payments);
•
плаћањем преко процесора плаћања (Paypal, WeChat Pay...);
•
плаћањем е-новцем (в. E-money);
•
плаћањем крипто-валутама (п. Cryptocurrency).
Online presence strategy (Стратегија интернет присуства)
Стратегија интернет присуства односи се на осмишљање и развијање
свеобухватног наступа компаније или организације на интернету и
управљање њиме у складу са стратешким пословним циљевима. Подразумева садржај, дизајн и технологију веб-сајтова (в. Web site), наступ на
друштвеним медијима (в. Social media), мобилне апликације (в. Mobile
app), маркетинг е-поштом (в. E-mail marketing)... укратко – све плаћене
и неплаћене начине привлачења посетилаца на веб-локације (в. Web
location).
(у. Digital marketing strategy)
Online safety (Онлајн-сигурност) – п. Internet safety
Online scam (Онлајн-превара) – п. Scam
Online security (Онлајн-безбедност) – п. Internet security
Online shop (Онлајн-продавница)
Други називи: Online store, Webshop, Web store, E-shop, E-store, Internet
shop...
Онлајн-продавница је веб-локација (в. Web location) или мобилна апликација (в. Mobile app) на којој се обавља е-трговина (в. E-commerce).
Купци могу да проналазе, претражују, прегледају, упоређују и купују
производе и услуге преко свих својих дигиталних уређаја (в. Digital
device) који су повезани на интернет и оспособљени за е-трговину. Постоје бројни начини онлајн-плаћања (в. Online payments).
(п. Online marketplace)
Online store (Онлајн-продавница) – п. Online shop
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Online user community (Онлајн-заједница корисника) – п. Online
customer community
On-page SEO (СЕО унутар веб-локације)
Други назив: On-site SEO
On-page SEO односи се на методе СЕО (в. SEO) везане за оптимизацију веб-садржаја (в. Web content) унутар саме веб-локације (в. Web
location) тако да буде што боље прилагођен за веб-претраживаче (в.
Search engine). Између осталог, састоји се од:
•
Истраживања кључних речи битних за ту веб-локацију, то јест
њене жељене посетиоце (в. Keyword research);
•
Стварање квалитетног и релевантног веб-садржаја, уз поштовање правила СЕО копирајтинга (в. SEO copywriting);
•
Оптимизација кључних речи у складу с препорукама за објављивање садржаја на веб-локацији, а ради што бољих органских резултата претраге (в. Organic search);
•
Оптимизација дигиталних слика за интернет (в. Image optimization).
(п. Off-page SEO) (п. Technical SEO)
Open data (Отворени подаци)
Отворени подаци су подаци (в. Data) у машински читљивом и отвореном облику, доступни за поновну употребу за комерцијалне или некомерцијалне сврхе другачије од првобитне за коју су били прикупљени
или израђени. Oбухвата могућност њиховог умножавања, дистрибуције, стављања на располагање трећим лицима, прилагођавање, повезивање са другим подацима, интегрисање у пословне процесе, производе и
услуге, као и друге поновне употребе.
Open rate (Стопа отварања)
У маркетингу е-поштом (в. E-mail marketing), стопа отварања је показатељ који говори о проценту људи који су отворили примљену поруку
е-поште.
(у. CTOR) (у. CTR)
Open-source software (Софтвер отвореног кôда)
Софтвер отвореног кôда је софтвер (в. Software) који се бесплатно дистрибуира и користи, а изворни кôд му је јавно доступан тако да може
слободно да се мења, прилагођава и допуњује према потребама корисника. Отворени кôдови се стварају тако што колективи програмера
узајамно унапређују кôдове и размењују их са широм заједницом.
(с. Proprietary software) (у. Free software) (у. Freeware) (у. Shareware) (у.
Public domain software)
Opt-in (Опт-ин)
Опт-ин је опција пријављивања корисника на листе слања (в. Mailing
list) ради добијања промотивних порука у било ком облику (е-пошта,
тренутне поруке, СМС, обична пошта...). Претходна сагласност примаРЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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оца огласне поруке је неопходан услов за законито непосредно оглашавање, да оно не би било проглашено спамовањем (в. Spamming).
(с. Opt-out)

O

Opt-out (Опт-аут)
Опт-аут је опција одјављивања корисника с листе слања (в. Mailing list)
промотивних порука у било ком облику (е-пошта, тренутне поруке,
СМС, обична пошта...). Пошиљалац је законски обавезан да обезбеди
бесплатан начин за одјављивање с листе слања, као и да ту одлуку корисника поштује.
(с. Opt-in)
Organic search (Природна претрага, Органска претрага)
Органска претрага се односи на изворне, неплаћене резултате који се
добијају на основу кључних речи (в. Keyword) које је корисник унео у
поље за претрагу веб-претраживача (в. Search engine). Она је непосредно повезана с квалитетно урађеном оптимизацијом за веб-претраживаче (в. SEO) неке веб-локације (в. Web location).
(с. Paid search)
ORM – Online reputation management (ОРМ – Управљање угледом
на интернету)
Управљање угледом на интернету односи се на стални процес праћења,
анализирања и реаговања на релевантан веб-садржај (в. Web content) о
појединцу, компанији или организацији. Објављени веб-садржај може
да буде с позитивним, негативним или неутралним предзнаком, доступан је преко веб-претраживача (в. Search engine), и тиче се интернет
идентитета (п. Internet identity) субјекта на ког се ОРМ односи. Проактивни ОРМ делује превентивно ради спречавања могуће штете по
углед, а реактивни ОРМ се активира само кад се појаве негативни резултати штетни по углед. ОРМ комуникацијски гледано спада у односе
с јавношћу (в. PR) у онлајн-свету, и може да се сагледа кроз три облика
онлајн-медија (в. Online media):
•
Сопствени медији (в. Owned media) – оно што сами о себи
објављујемо онлајн, на веб-локацијама (в. Web location) под
нашом контролом;
•
Дељени медији (в. Shared media) – оно што објављујемо на
друштвеним медијима (в. Social media);
•
Плаћени медији (в. Paid media) – оно што плаћамо да би било
објављено о нама на туђим веб-локацијама;
•
Заслужени медији (в. Earned media) – оно што други мисле о
нама, а објављено је на њима доступним веб-локацијама.
OS – Operating system (ОС – Оперативни систем)
Оперативни систем је основна врста системског софтвера (в. System
software) и представља скуп програма који контролишу рад рачунара
(в. Computer) и омогућавају комуникацију рачунара и корисника кроз
графичко корисничко сучеље (в. GUI). ОС се први учитава након по146
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кретања рачунара и без њега рачунар не може да ради. Функције оперативног система су да управља меморијом рачунара, процесима и целокупним хардвером (в. Hardware) и софтвером (с. Software). Познати
оперативни системи су Windows, Mac OS, Unix, Linux, Android и iOS.
OTT platform – Over-the-top platform (ОТТ платформа – Платформа
изнад)
ОТТ платформа омогућава испоруку видео и других медијских садржаја стримингом (в. Streaming) на захтев преко интернета, без потребе да
се корисници претплате на кабловску, сателитску или другу ТВ услугу.
Назив „over the top“ („преко врха“) потиче од начина пружања услуге –
платформа која је изнад неке друге платформе (нпр. кабловске), а преко које се технички реализује. ОТТ садржају може да се приступа путем
рачунара, мобилног телефона или паметног телевизора, као и преко
традиционалног телевизора повезаног преко ОТТ уређаја за стриминг.
Outbound marketing (Излазни маркетинг)
Други назив: Одлазни маркетинг
Outbound marketing обухвата традиционалне маркетиншке активности
које се састоје у привлачењу потенцијалних клијената (в. Lead) кроз
масовно оглашавање ка што широј публици, без обзира на то да ли је
она у том тренутку заиста заинтересована за услугу или производ неке
компаније. Одатле и потиче назив „одлазни“ маркетинг, јер иде од компаније ка споља, а за разлику од „долазног“ маркетинга (в. Inbound
marketing).
Outgoing mail server (Сервер одлазне поште) – п. SMTP
Outsourcing (Ангажовање споља, Аутсорсинг)
1) У области људских ресурса, аутсорсинг је ангажовање спољних сарадника, уместо стално запосленог особља, за неки пројекат или активност компаније или организације. Спољни сарадници често своје задатке обављају од куће, радећи преко виртуелне приватне мреже (в. VPN).
2) У области техничко-технолошких ресурса, аутсорсинг је изнајмљивање уређаја, опреме и технологије друге компаније или организације,
уместо куповине, инсталације и одржавања сопствених. Рачунарство
у облаку (в. Cloud computing) је чест начин аутсорсовања рачунарске
опреме и пословног софтвера.
mcloud.rs
Owned media (Сопствени медији)
Сопствени медији су један од облика медија из ПЕСО модела (в. PESO
model), који обухватају све канале комуникације над којима компанија
има потпуну контролу, јер су у њеном власништву. У онлајн-свету, примери сопствених медија су:
•
Веб-сајтови (в. Web site) – корпоративни, промотивни, наменски;
•
Компанијски блогови (в. Blog);
•
Онлајн-продавнице (в. Online shop);
РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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•
Мобилне апликације (в. Mobile app);
•
Промоција путем е-поште (в. E-mail marketing).
•
Компанијске дигиталне публикације (в. Digital publication)
Главна публика сопствених медија углавном су већ познати клијенти
(в. Client), али њихов домет је довољно широк да обухвати и све друге. Примарна улога сопствених медија је стварање дугорочних веза с
постојећим клијентима. Предности су им потпуна контрола над садржајем, исплативост, непосредност, дуговечност, прилагодљивост и
прецизно циљана публика. Мане сопствених медија су неповерљивост
корисника у званичне информације и дуготрајан процес њиховог успостављања и представљања јавности.
(у. Paid media) (у. Earned media) (у. Shared media)
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P
P2P network – Peer to Peer network (П2П мрежа – Мрежа једнаких)
П2П мрежа је рачунарска мрежа (в. Computer network) успостављена
између два рачунара којима управљају појединци, при чему су рачунари подједнаког приоритета и могу директно да деле податке и ресурсе,
без посредовања неког сервера (в. Server).
P2P payments – Person to Person payments (П2П плаћања – Плаћања
појединца ка појединцу)
П2П плаћања односе се на финансијске трансакције међу појединцима, који један другоме прослеђују новац, дигиталним путем преко неке
П2П платформе.
PaaS – Platform as a Service (Платформа као услуга)
PaaS омогућава кориснику скуп алата и интерфејс за програмирање
апликација (в. API) за развој сопствених апликација (в. App), а налази
се на некој клауд платформи (в. Cloud computing). То пружа добављач
услуге хостинга (в. Hosting service provider), који обезбеђује потребан
хардвер и софтвер.
(у. IaaS) (у. SaaS)
mcloud.rs
Page (Страна)
У рачунарству, страна има више значења:
1) Страна у оквиру неког текстуалног дигиталног документа (в. Digital
document);
2) Веб-страна (в. Web page);
3) Страна је локација компаније или организације на друштвеном медију (в. Social media), с њеним подацима и објавама. (у. Profile)
Pagejacking (Крађа стране)
Pagejacking је нелегално копирање садржаја неке веб-стране (в. Web
page) са изворне веб-локације (в. Web location), која је угледна и посећена, и објављивање потпуне или делимичне копије садржаја на
другој веб-локацији створеној за манипулативне сврхе. Мотив оваквог
кршења ауторских права (в. Copyright) је да „странокрадица“ на својој
веб-локацији оствари већи саобраћај (и тиме и већу зараду), јер вебпретраживачи (в. Search engine) индексирају и његове веб-стране са
украденим веб-садржајем (в. Web content), а за који очигледно постоји
интересовање посетилаца. Често такве веб-локације са украденим популарним садржајем служе за даље преусмеравање посетилаца на порнографске или друге сајтове, при чему се чак служе триковима који
онемогућавају нормалан рад веб-прегледача (в. Web browser).
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PageRank (Ранг стране)
Ранг стране је систем за рангирање веб-страна (в. Web page) које примењује Гугл, као мерило важности те веб-стране на основу долазних,
повратних хипервеза (в. Backlink) са других веб-страна. За бољи ранг
стране, који се обележава са PR и бодује од 0 до 10, битан је и број и квалитет веб-локација (в. Web location) с којих се упућује на ту веб-страну.

P

Paid media (Плаћени медији)
Плаћени медији су један од облика медија из ПЕСО модела (в. PESO
model), који обухватају све канале комуникације на којима компанија
плаћа за своје појављивање. У онлајн-свету то се реализује кроз онлајноглашавање (в. Online advertising). Прјимарна публика су потенцијални купци (в. Lead), то јест они који дотад нису чули за производе или
услуге компаније. Онлајн-свет плаћених медија обухвата бројне врсте
дигиталног маркетинга (в. Digital marketing), кроз облике излазног
маркетинга (в. Outbound marketing), као што су:
•
Маркетинг на веб-претраживачима (в. SEM)
•
Маркетинг на друштвеним медијима (в. SMM)
•
Мобилни маркетинг (в. Mobile marketing)
•
Оглашавање с плаћањем по клику (в. PPC advertising)
•
Приказно оглашавање (в. Display advertising)
•
Природно оглашавање (в. Native advertising)
Спајање сопствених медија (в. Owned media) са заслуженим медијима
(в. Earned media) главни је задатак плаћених медија. Главне предности
плаћених медија су што се ангажују према потреби, имају велики домет, брзо се шире и могућа је контрола објава. Мане плаћених медија
су окруженост „галамом“ осталих оглашавача, ниска кредибилност у
очима корисника и опадајућа стопа одговора корисника.
(п. Shared media)
Paid search (Плаћена претрага)
Плаћена претрага се односи на оне резултате претраге који се на вебпретраживачима (в. Search engine) појављују високо позиционирани и
посебно обележени захваљујући маркетингу на веб-претраживачима
(в. SEM), то јест оглашавању плаћеном по клику (в. PPC advertising).
(с. Organic search)
Paid social (Плаћени друштвени медији) – п. Social media advertising
PAN – Personal area network (ПАН – Мрежа личног окружења)
Други назив: Лична мрежа
ПАН је рачунарска мрежа (в. Computer network) намењена за потребе
једног корисника. Повезује уређаје на краћим растојањима, до десет
метара, и чине је рачунар и периферијски уређаји (штампач, скенер...),
мобилни и други уређаји.
(у. LAN) (у. WLAN) (у. MAN) (у. WAN) (у. Internet) (п. Bluetooth)
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Parent domain (Родитељски домен, Надређени домен)
Надређени домен је онај интернет домен (в. Internet domain) који је
изнад неког другог домена у ДНС (в. DNS) хијерархији. Доменска хијерархија се гледа здесна налево, па је тако, нпр. домен „mcloud.rs“
надређени домен за поддомен „recnik.mcloud.rs“ (в. Subdomain).
Parental control (Родитељска контрола)
Родитељска контрола обухвата различите техничке мере заштите деце
током коришћења интернета, ограничавањем времена проведеног на
интернету, ограничавањем веб-садржаја (в. Web content) којима могу
да приступају, постављају их или деле путем интернета, као и ограничавањем облика и обима других активности детета на интернету.
Password (Лозинка)
У рачунарству, лозинка је тајни скуп знакова (в. Character) који су кориснику (в. User) потребни за приступ (в. Access) неком рачунару, мрежи или услузи. Обично је повезана с неким корисничким именом (в.
Username) или адресом е-поште (в. E-mail address). Правилан одабир
и чување лозинке битни су за умањење опасности од крађе идентитета
(в. Identity theft).
Payment as a Service (Плаћање као услуга)
Плаћање као услуга је је решење за финансијске трансакције на онлајнпродавницама (в. Online shop) тако што е-трговац споља ангажује, то
јест аутсорсује (в. Outsourcing), добављача услуга за онлајн-плаћања (в.
Online payments).
PDF – Portable document format (ПДФ – Преносни формат документа)
ПДФ је формат датотеке (в. File) који се користи за поуздану презентацију и размену докумената, независно од софтвера, хардвера или оперативног система, јер задржава све елементе приказа као и у формату
у ком је датотека изворно створена. Постао је отворени стандард који
одржава Међународна организација за стандардизацију (в. ISO). Његове бројне предности намећу га као стандардни формат датотеке за употребу на интернету за све врсте текстуалних докумената, образаца за
попуњавање, графичких стандарда, датотека с припремом за штампу,
електронских публикација и др. ПДФ датотеке могу и дигитално да се
потписују (в. Digital signature). За преглед и уређивање ПДФ датотека
користе се Acrobat Reader (в. Acrobat Reader) и други програми.
Peer-to-peer (Једнак једнакоме) – п. P2P network
PESO model (ПЕСО модел)
Други називи: PESO framework (ПЕСО оквир), PESO media (ПЕСО медији)
ПЕСО модел је стратешки приступ у маркетингу (в. Marketing) и од-
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носима с јавношћу (в. PR) којим се интегрисано сагледавају и користе
четири облика медија:
•
Плаћени медији (в. Paid media);
•
Заслужени медији (в. Earned media);
•
Дељени медији (в. Shared media);
•
Сопствени медији (в. Owned media).
Permalink – Permanent link (Стална веза)
Стална веза је врста хипервезе (в. Hyperlink) чија је намена да остане
трајно непромењена и употребљива за долазак до неког веб-садржаја
(в. Web content), без обзира на измене структуре веб-локације (в. Web
location).

P

Persona (Персона) – п. Buyer persona
Phishing (Фишинг, Пецање)
Фишинг је врста интернет преваре (в. Scam) која започиње лажним
представљањем преваранта (в. Scammer), тако што потенцијалној жртви, најчешће спамовањем (в. Spamming), пошаље поруку путем неког
од канала дигиталне комуникације (в. Digital communication). Нападач
при томе користи лажни идентитет (в. False identity), представљајући
се као неко у кога жртва треба да има поверење (службеник банке, техничка подршка провајдера, државна институција...). Порука је обликована тако да садржајем и дизајном подржава ту лажну причу нападача.
Од жртве се тражи или да у одговору на поруку пошаље неке своје поверљиве податке (лозинка, број платне картице, ПИН...), или да ажурира своје податке на лажној или злонамерним софтвером (в. Malware)
зараженој веб-локацији (в. Web location). За фишинг се користе разне
преварне технике друштвеног инжењеринга (в. Social engineering). Фишинг на Твитеру назива се твишинг (в. Twishing).
Photography (Фотографија)
У рачунарству, фотографија може да се створи дигиталном камером (в.
Digital camera) или скенирањем (в. Scanner) старе фотографије, чиме
се у оба случаја добија дигитална слика (в. Digital image) с континуираним тоновима. За разлику од цртежа, који могу бити и векторске
природе, фотографије су увек битмапе (в. Bitmap graphics), сачињене од мноштва појединачних тачака (в. Pixel). Зато су за фотографије
веома битне резолуција камере (в. Camera resolution), или резолуција
скенирања (в. Scan resolution), као и сама резолуција слике (в. Image
resolution).
PHP – Hypertext preprocessor (ПХП – Препроцесор хипертекста)
ПХП је серверски скриптни језик за израду динамичких и интерактивних веб-страна (в. Web page), који покреће већину савремених веб152
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локација (в. Web location). Спада у софтвер отвореног кôда (в. Opensource software).
(у. ASP)
PIN – Personal identification number (ПИН – Лични идентификациони број)
ПИН је нумеричка шифра, најчешће састављена од четири цифре, а
која служи за потврду веродостојности (в. Authentication) корисника
приликом приступања (в. Access) неком рачунарском систему, сервису
или уређају.
Ping (Пинг)
У рачунарству, пинг је команда у оперативном систему (в. OS) која
служи за проверу да ли је уређај повезан на рачунарску мрежу (в.
Computer network).
Piracy (Пиратерија)
Пиратерија је неовлашћено коришћење ауторских дела и предмета
сродних права (в. Copyright), у виду физичког или дигиталног умножавања и њиховог промета или неовлашћеног објављивања. Ова врста кривичних дела је на интернету чест случај у области софтвера (в.
Software) и веб-садржаја (в. Web content).
(п. Intellectual property) (п. License) (п. DRM)
Pixel (Пиксел)
Пиксел (ознака: pix) је скраћено од енглеског „picture element“ (елемент слике) и представља најмањи елемент битмапиране графике (в.
Bitmap graphics), то јест појединачну тачку (тачније квадратић) на
екрану неког дигиталног уређаја (в. Digital device). Појединачни пиксел
може да има само једну боју. Број могућих боја неке дигиталне слике
(в. Digital image) зависи од дубине боје (в. Color depth), тј. броја битова
(в. Bit) који се користе за представљање сваког пиксела.
(п. PPI) (п. Resolution) (п. RGB) (п. Megapixel) (у. CSS pixel)
Pixel density (Густина пиксела) – п. PPI
PKI – Public key infrastructure (ПКИ – Инфраструктура јавног кључа)
ПКИ је технологија за аутентикацију (в. Authentication) корисника,
уређаја и апликација у дигиталном свету, коришћењем криптографије
јавног кључа (в. Public key) и његовим упаривањем с приватним кључем (в. Private key). Заснована је на томе да сертификациона тела (в.
CA) издају дигиталне сертификате (в. Digital certificate) ради заштите
осетљивих података, пружања јединственог дигиталног идентитета (в.
Digital identity) и безбедне онлајн-комуникације. ПКИ пружа безбедност интеракцијама у онлајн-свету тако што утврђује идентитет обе тачРЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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ке комуникације и шифрира проток података преко комуникационих
канала, коришћењем приватних и јавних кључева. ПКИ се примењује
за дигитално потписивање (в. Digital signature) докумената, потписивање и шифрирање порука е-поште (в. E-mail), заштиту веб-локација ТЛС
сертификатима (в. TLS), мрежну безбедност (в. Network security) и др.
Plug-in (Утикач, Плагин)
У рачунарству, плагин је помоћни програм који пружа додатне функције за главни апликативни програм (в. App). На пример, плагинови за
ВордПрес (в. WordPress).

P

PNG – Portable network graphics (ПНГ – Преносива мрежна графика)
ПНГ је формат за битмапирану графику (в. Bitmap graphics) за употребу на интернету, који користи компресију без губитка (в. Compression).
Осмишљен је као побољшање и замена за ГИФ (в. GIF).
Podcast (Подкаст)
Подкаст је на енглеском кованица од „personal-on-demand“ (лично на
захтев) и „broadcast“ (емитовање). То је облик веб-садржаја (в. Web
content) у форми аудио или видео снимака, који се најчешће стварају
као серијали на одређене теме. Може да се репродукује на онлајн-платформи за подкаст, или да се преузме на уређај корисника за каснији
преглед. Продукционо гледано, подкасти веома подсећају на радиоемисије водитеља упућених у одређену тему, који наступају сами или
са саговорницима. Врсте подкаста су: аудио-подкаст (в. Audio podcast),
видео-подкаст (в. Video podcast), унапређени подкаст (в. Enhanced
podcast) и скринкаст (в. Screencast).
(п. Podcaster) (п. Podcasting)
Podcaster (Подкастер)
Подкастер је особа која се бави подкастингом (в. Podcasting), аутор
подкаста (в. Podcast).
Podcasting (Подкастинг)
Подкастинг подразумева припрему аудио и видео датотека у форми подкаста (в. Podcast), и њихову дистрибуцију помоћу RSS-а (в. RSS) и свих
других облика дељења садржаја до корисника претплаћених на подкасте.
(п. Podcaster)
POP – Post office protocol (ПОП – Поштански протокол)
ПОП је протокол за преузимање електронске поште (в. E-mail) на начин да се поруке, заједно с прилозима, потпуно преузимају са сервера
на уређај корисника, где се потом и чувају. Подразумевани поступак је
да се поруке по преузимању аутоматски бришу са сервера е-поште (в.
E-mail server), али је могуће и подешавање да се чувају на серверу за
касније поновно преузимање. Актуелна верзија је POP3.
(у. IMAP) (у. Webmail) (у. SMTP) (п. Protocol)

154

Лазар Бошковић

Pop-up (Искачући, Попап)
У рачунарству, pop-up се односи на:
1) Pop-up ad (Искачући оглас) – врста онлајн-оглашавања (в. Online
advertising), где се онлајн-оглас појављује у новом, мањем прозору вебпрегледача (в. Web browser) преко тренутне веб-стране (в. Web page).
2) Pop-up window (Искачући прозор) – отвара се у оквиру рачунарског
програма (в. Computer program) у коме корисник тренутно ради, аутоматски (нпр. системско упозорење) или по захтеву корисника.
3) Pop-up menu (Искачући мени) – списак могућих избора који се приказује на екрану кад корисник то затражи.
(у. Drop-down menu)
Port (Прикључак, Порт)
У рачунарству, портови су тачке повезивања, које могу да буду:
•
физички прикључци на рачунарима (в. Computer) у које се
укључују долазни и одлазни периферијски уређаји (тастатура,
миш, монитор, штампач, скенер...), или се преко њих физички повезује с другим дигиталним уређајима (в. Digital device),
што се данас најчешће реализује преко УСБ (в. USB) портова;
•
логички прикључци, као тачке повезивања за податке који се
преносе путем TCP/IP (в. TCP/IP) мрежа.
(п. Port number)
Port number (Број порта)
Број порта је системски додељена идентификација за појединачне протоколе. На пример, порт 20 је за ФТП (в. FTP), број 25 је за СМТП (в.
SMTP), порт 80 је за ХТТП (в. HTTP) и др.
(п. Port)
Portal (Портал) – п. Web portal (Веб-портал)
Post (Објава)
У дигиталној комуникацији, објава је појединачни веб-садржај (в. Web
content) који корисник поставља на блог (в. Blog), друштвени медиј (в. Social
media), форум (в. Forum) или неку другу веб-локацију (в. Web location).
PPC – Pay per click (ППЦ – Плаћање по клику)
Други назив: CPC – Cost per click (ЦПЦ – Цена по клику)
ППЦ је модел плаћања у онлајн-оглашавању (в. Online advertising) и односи се на количину новца коју оглашавач плаћа за један клик на његов
онлајн-оглас, на одређеној огласној мрежи (в. PPC advertising). Код кампања с лицитирањем за ППЦ, подешава се максимална понуда за цену
по клику, што представља највећи износ који је оглашавач спреман да
плати, а крајњи износ који се заиста наплаћује за клик назива се стварна
цена по клику. Могуће је и бирање између ручног лицитирања (бирање
износа понуда) и аутоматског лицитирања (огласна мрежа га подешава
ради што већег броја кликова у оквиру задатог буџета кампање).
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PPC advertising – Pay per click advertising (ППЦ оглашавање – Оглашавање плаћањем по клику)
ППЦ оглашавање је модел онлајн-оглашавања (в. Online advertising) у
коме оглашавач плаћа сваки пут кад корисник кликне (в. PPC) на његов
онлајн-оглас, тако да нема трошкова за постављање огласа, већ трошак
настаје само када корисник ступи у интеракцију са огласом. Популарни пружаоци оваквог начина оглашавања су огласне платформе на вебпретраживачима (в. Search engine) и друштвеним медијима (в. Social
media), као што су: Google Ads, Bing Ads, Facebook Ads, Instagram Ads,
Twitter Ads, LinkedIn Ads и др. Постоје две врсте:
•
Оглашавање у претраживачкој мрежи (в. Paid search);
•
Приказно оглашавање (в. Display advertising).

P

PPI – Pixels per inch (ППИ – Пиксела по инчу)
Други назив: Pixel density (Густина пиксела)
ППИ је број пиксела (в. Pixel) по инчу дужине који чине приказ дигиталне слике (в. Digital image), то јест густина пиксела по јединици дужине екрана (в. Screen). Означава се с „ppi“, „pixels per inch“ или „pixels/
inch“, а може бити изражен и у центиметрима (1 in = 2,54 cm). Директно је пропорционалан екранској резолуцији (в. Screen resolution),
резолуцији слике (в. Image resolution) и видео-резолуцији (в. Video
resolution). Савремени дигитални уређаји (в. Digital device) имају на
својим екранима високе вредности густине пиксела (нпр. 160 ppi и
више), нарочито код уређаја високе дефиниције (в. HD). Више пиксела по инчу ствара оштрију слику, с више детаља и глаткијих линија.
Прикази с мање пиксела по инчу могу да имају „назубљене“ ивице, да
изгледају „пикселизованије“, нарочито на закривљеним линијама или
на тексту. Екрани имају различите физичке димензије појединачних
пиксела, зависно од њихове намене, то јест близине с које их корисник уобичајено посматра. На пример, дигитални билборди (в. Digital
billboard), који се обично гледају с велике удаљености, имају физички веома велике пикселе, тако да и поред ниске екранске резолуције
слика на њима изгледа квалитетно. Ако два екрана имају исте физичке
димензије, а један од њих има већу екранску резолуцију, онда он има и
већи ППИ, јер му је већи укупан број пиксела за приказ слике.
(у. DPI)
PPL – Pay per lead (Плаћање по потенцијалном купцу) – п. CPL
PPS – Pay per sale (Плаћање по продаји) – п. CPS
PR – Public relations (ПР, ПиаР – Односи с јавношћу)
Односи с јавношћу представљају стратешки процес комуникације (в.
Communication) који гради обострано корисне односе између компанија или организација и њихових циљних јавности. ПР активности обухватају и интерну и екстерну комуникацију, што подразумева следеће:
односи са запосленима, односи с медијима, односи с локалном заједницом, односи са инвеститорима и акционарима, јавни послови, корпо156
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ративна друштвена одговорност, управљање репутацијом, спонзорство,
управљање догађајима, стварање садржаја, корпоративно издаваштво и
кризна комуникација.
(у. Marketing)
Print resolution (Резолуција штампања)
Резолуција штампања је број тачака по инчу (в. DPI), изражен у две димензије, којима штампач исписује одштампану слику на папиру. Што
је већа резолуција, бољи је и квалитет штампања. На пример, код ласерских штампача је резолуција штампања обично 600 × 600 dpi или
1200 × 1200 dpi.
(п. Resolution)
Privacy (Приватност)
Приватност је степен контроле који појединац има над приступом и
употребом својих јавно доступних личних података, нарочито на интернету. Приватност је право сваког грађанина да контролише своје податке о личности и да одлучује о њима (чува их или открива) и спада у
основно људско право, а односи се на:
•
Приватност комуникације – нема надгледања комуникације
појединаца;
•
Приватност информација – нема манипулисања информацијама о појединцима.
(п. GDPR) (п. Privacy settings) (п. Privacy policy)
Privacy policy (Политика приватности)
Политика приватности обухвата скуп правила на некој веб-локацији (в.
Web location) или интернет услузи (в. Internet service) која се тичу начина коришћења личних података корисника. Њоме се дефинише који
се подаци прикупљају, на који начин и у које сврхе, као и како корисник
може да управља својим подацима (в. Privacy settings).
(п. GDPR)
Privacy settings (Подешавањa приватности)
Подешавањa приватности на некој веб-локацији (в. Web location) или интернет услузи (в. Internet service) омогућавају контролу корисника над
својим личним подацима, ограничавањем нивоа приступа, врстама и
обимом информација које су доступне другим лицима путем интернета.
Private brand community (Приватна бренд-заједница)
Приватна бренд-заједница је врста онлајн-заједнице купаца (в. Online
customer community) у власништву неке компаније/организације, а намењена само регистрованим и пријављеним члановима заинтересованим за конкретан бренд (в. Brand). Помаже компанији да развија дубље
односе с клијентима (в. Client), пружајући им сигурно место за размену
идеја, савета и интеракција о њиховом бренду. Компанијама омогућава
и прикупљање иновативних идеја за унапређивање производа и услуга.
(у. Public brand community)
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Private key (Приватни кључ, Тајни кључ)
У асиметричној криптографији, приватни кључ се чува у тајности, користи се за дигитално потписивање (в. Digital signature), као и за дешифровање података које је корисник шифровао јавним кључем (в. Public
key). Увек иде у пару с јавним кључем, а повезани су кроз дигитални
сертификат (в. Digital certificate) корисника и заједно чине инфраструктуру јавног кључа (в. PKI).

P

Production website (Продукциони веб-сајт)
Други назив: Live website (Живи веб-сајт)
Продукциони веб-сајт је верзија веб-сајта (в. Web site) која је доступна свим посетиоцима, а коју индексирају веб-претраживачи (в. Search
engine). То је коначна верзија веб-сајта настала након свих провера
радног веб-сајта (в. Staging website) пре пуштања у рад за јавност.
(у. Development website)
Profile (Профил)
У рачунарству, профил има више значења:
1) Профил је скуп подешавања неког рачунарског система које је задао
корисник (в. User);
2) Профил је скуп података о кориснику неког софтвера (в. Software);
3) Профил је локација појединачног корисника на друштвеном медију
(в. Social media), с његовим подацима и објавама. (у. Page)
Profiling (Профилисање)
У пословању, профилисање је поступак обраде личних података корисника (в. User) који има за циљ процену и предвиђање његових личних
склоности, могућности и понашања, ради употребе добијених информација у пословне или друге сврхе.
Program (Програм) – п. Computer program
Programming language (Програмски језик)
Програмски језик је стандардизовани језик који користе програмери
при развоју рачунарских програма (в. Computer program).
Proprietary software (Власнички софтвер)
Други назив: Closed-source software (Софтвер затвореног кôда)
Власнички софтвер је сваки софтвер заштићен ауторским правима, за
који корисник (в. User) плаћа лиценцу, и има ограничења у односу на употребу, дистрибуцију и модификације, а које су прописали његов издавач,
продавац или програмер. Његов изворни кôд је заштићен патентима.
(с. Open-source software) (у. Free software) (у. Freeware) (у. Shareware)
(у. Public domain software)
Prospect (Могући клијент, Проспект)
У пословању, prospect је потенцијални клијент (в. Lead) који се квали158
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фиковао да у будућности постане клијент (в. Client), на основу својих
потреба, буџета и других карактеристика.
Protocol (Протокол)
Други назив: Internet standard (Интернет стандард)
У рачунарству, протокол је скуп правила и смерница одређених стандардима за комуникацију између рачунара, а који су описани у документима званим „захтеви за коментаре“ (в. RFC). Пружају детаљне информације о процесима који су укључени у пренос података, а већину
њих је осмислила Радна група за инжењеринг интернета (в. IETF).
(п. FTP) (п. HTTP) (п. IP) (п. POP) (п. SMTP) (п. TCP/IP)
Proximity marketing (Близински маркетинг)
Близински маркетинг је заснован на прецизном циљању потенцијалних
купаца, удаљених мање од 100 метара од продајног места, па све до
неколико метара унутар објекта. Циљање се постиже преко података с
њихових мобилних уређаја (в. Mobile device) добијених помоћу вај-фаја (в. Wi-Fi), НФЦ-а (в. NFC) и бикона (в. Beacon). Након тога се покреће унапред програмирана акција, на пример слање поруке на мобилни
уређај и/или нотификације власнику објекта. Близински маркетинг је
подврста локацијског маркетинга (в. Location-based marketing).
Proxy server (Посреднички сервер, Прокси сервер)
Прокси сервер је рачунар који делује као посредник између рачунара корисника – који се назива клијент (в. Client), и сервера (в. Server)
коме он жели да приступи. Сви захтеви с корисниковог рачунара пролазе кроз прокси сервер на путу ка одредишном серверу – и обрнуто.
Најчешћа сврха прокси сервера у компанијама и организацијама јесте
убрзавање мрежног саобраћаја употребом кеширања (в. Cache), којим
се често преузимани веб-садржаји (в. Web content) чувају у меморији
прокси сервера, тако да остали корисници не морају опет да их преузимају са удаљених сервера. Поред тога, прокси сервери се користе за
очување анонимности корисничких рачунара, забрану приступа одређеним веб-локацијама (в. Web location), праћење корисничких активности на интернету и др.
Public brand community (Јавна бренд-заједница)
Јавна бренд-заједница је врста онлајн-заједнице купаца (в. Online
customer community) отвореног типа, као веб-локација (в. Web location)
компаније која омогућава и нерегистрованим члановима да размењују
информације и савете о производима или услугама. Помаже компанији да смањи трошкове корисничке подршке. Има структуриран преглед
информација у форми база знања (в. Knowledge base), а служи и као
извор потенцијалних клијената (в. Lead) јер омогућава заинтересованима да стекну увид о искуствима постојећих клијената (в. Client).
(у. Private brand community)
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Public domain (Јавно власништво)
Јавно власништво се односи на творевине људског ума које су јавно
доступне јер не подлежу заштити права интелектуалне својине (в.
Intellectual property), било да су она истекла или да су добровољно предата у јавно власништво. Обухвата ауторска дела (литература, дизајн,
музика, уметност...), патенте (софтвер, проналасци...) и уопште дела
која могу без ограничења и бесплатно да се користе у било коју сврху.
Public domain software (Софтвер у јавном власништву)
Софтвер у јавном власништву је софтвер (в. Software) који није заштићен ауторским правима, дистрибуира се без икаквих услова и може да
се користи бесплатно без ограничења.
(у. Free software) (у. Freeware) (у. Shareware) (у. Open-source software)

P

Public key (Јавни кључ)
У асиметричној криптографији, јавни кључ је свима доступан, дели се
преко мреже и користи се за шифровање података, као и за проверу аутентичности дигиталног потписа (в. Digital signature) корисника који је
настао коришћењем тајног кључа (в. Private key). Увек иде у пару с тајним
кључем, повезани су дигиталним сертификатом (в. Digital certificate) корисника и заједно чине инфраструктуру јавног кључа (в. PKI).
Public online community (Јавна онлајн-заједница)
Јавна онлајн-заједница је врста онлајн-заједнице (в. Online community)
доступна свима који су заинтересовани за тај вид интернет комуникације, уколико прихватају задате услове коришћења. Постоје у бројним
облицима: друштвени медији (в. Social media), сервиси за четовање (в.
Chat), форуми (в. Forum), блог платформе (в. Blog), подкаст платформе
(в. Podcast) и др.
(у. Online customer community)
Pull-down menu – п. Drop-down menu
Punycode – п. ACE
PWA – Progressive Web App (Напредна веб-апликација)
PWA је врста веб-апликације (в. Web app) која комбинује најбоље особине мобилних апликација (в. Mobile app) и веб-сајтова (в. Web site),
тако што се отвара у веб-прегледачу (в. Web browser), а користи функције мобилних уређаја (в. Mobile device). Предности PWA су што нема
потребе за инсталирањем и ажурирањем, прилагодљива је различитим
платформама, а њен садржај се једноставно дели путем УРЛ-а (в. URL).
То значи и да је видљива за веб-претраживаче (в. Search engine), за разлику од мобилних апликација.
px – п. CSS pixel
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Q
QoS – Quality of service (Квалитет услуге)
У рачунарству, квалитет услуге је скуп технологија које рачунарској
мрежи (в. Computer network) гарантују њену способност да поуздано
покреће апликације (в. App) високог приоритета и саобраћај под ограниченим мрежним капацитетом. Омогућавају управљање пропусним
опсегом (в. Bandwidth), кашњењем сигнала, одступањима у кашњењу
и стопом грешке.
QR code (QR кôд, КјуАр кôд)
QR je скраћеница од „quick response“ (на енглеском „брз одговор“), и
односи се на матрични, дводимензионални кôд који је машински читљив. Од бар-кôда се QR кôд разликује по облику, врсти и количини
података које може да садржи. QR кôдови се користе у мобилном маркетингу (в. Mobile marketing) за ангажовање корисника и њихово подстицање на одређену активност која следи након скенирања QR кôда
мобилним уређајем (в. Mobile device). Често служе за спајање физичког света и онлајн-света, тако што се појављују на штампаним материјалима и билбордима и корисника могу директно да одведу на неку
веб-локацију (в. Web location) или на преузимање неког веб-садржаја
(в. Web content). QR кôд може да садржи текстуалне податке (имена,
називе, веб-адресе, адресе е-поште, бројеве телефона...), али и слике
(нпр. логотип).
(п. QR code payments) (п. VCF)
QR code payments (Плаћања QR кôдом)
Плаћања QR кôдом су тренутна плаћања (в. Instant payments) која се
одвијају помоћу мобилних уређаја (в. Mobile device) путем апликација
за мобилно банкарство (в. M-banking). Постоје два начина плаћања QR
кôдом (в. QR code):
•
Скенирањем QR кôда приказаног на рачуну, ПОС терминалу
или онлајн-продавници (в. Online shop) и потом плаћањем
кроз апликацију за мобилно банкарство
•
Прављењем QR кôда у апликацији за мобилно банкарство и
показивањем QR кôда трговцу
Quarantine (Карантин)
У рачунарству, карантин је поступак изолације датотеке (в. File) за коју
се сумња или је потврђено да је заражена вирусом (в. Virus), тако да не
може да зарази остале датотеке. То може да се обави аутоматски, путем
противвирусног софтвера (в. Anti-virus software), или ручно од стране
корисника.
РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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Query (Упит)
У рачунарству, упит је захтев који се шаље веб-претраживачу (в. Search
engine) или се њиме претражује нека база података (в. Database)
или нека веб-локација (в. Web location), уношењем кључних речи (в.
Keyword) у поље за претрагу.
Quota (Квота)
У рачунарству, квота је додељен обим коришћења неког рачунарског
или мрежног ресурса који је администратор или систем одобрио неком
кориснику (в. User). Може да буде изражена у апсолутним износима
(нпр. количина простора за поруке е-поште) или у процентима (нпр.
проценат дозвољеног удела корисника у односу на друге кориснике).

Q

Quote (Наводник / Цитат)
1) п. “ – quotation mark (знак навода)
2) Цитирање нечије изјаве у тексту, што је на веб-локацијама (в. Web
location), уз знакове навода, и дизајнерски истакнуто (нпр. врста, величина и боја фонта).
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R
Rank (Ранг)
У рачунарству, ранг је позиција на којој се нека веб-страна (в. Web page)
појављује у органским резултатима претраге (в. Organic search) на вебпретраживачу (в. Search engine) за одређени упит (в. Query).
Ranking factor (Фактор рангирања)
У рачунарству, фактор рангирања је појединачна компонента од значаја сложеном низу алгоритама (в. Algorithm) који одређују где се нека
веб-страна (в. Web page) појављује у органским резултатима претраге
(в. Organic search) на веб-претраживачу (в. Search engine) за одређени
упит (в. Query).
Ransomware (Рансомвер, Уцењивачки софтвер)
Рансомвер је врста злонамерног софтвера (в. Malware) који закључава
или шифрира рачунар жртве и уценом захтева плаћање за дешифровање рачунара. Рачунар се инфицира рансомвером путем прилога уз
поруку е-поште (в. E-mail) или посетом зараженим веб-локацијама (в.
Web location). Потом се покреће промена параметра за приступ жртве
рачунару или шифровање датотека и директоријума на уређају жртве
и повезаним уређајима. Нападач обавештава жртву о ситуацији и даје
упутства за плаћање уцене, што се најчешће захтева у биткоинима (в.
Bitcoin), због анонимности трансакције.
Raster graphics (Растерска графика) – п. Bitmap graphics
Raw (Сирово, Необрађено)
У области дигиталне фотографије, raw се односи на датотеке (в. File) с
необрађеним бинарним подацима насталим фотографисањем дигиталном камером (в. Digital camera). Такве сирове датотеке садрже више детаља од компримованих дигиталних слика (в. Media compression), због
чега су и много веће и могу да се отварају само у наменском софтверу.
Reach (Домет)
У дигиталном маркетингу (в. Digital marketing), домет је апсолутни
број појединаца или проценат укупне публике оних који су били изложени одређеном промотивном садржају на неком дигиталном медију
(в. Digital media).
Reality technologies (Ријалити технологије, Технологије стварности)
Ријалити технологије су интерактивне дигиталне технологије (в. Digital
technology) које омогућавају имерзивна искуства, дочаравајући потпуРЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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ну „утопљеност“ у виртуелни свет и/или његово преклапање са стварним светом. Врсте ријалити технологија су виртуелна стварност (в.
VR), проширена стварност (в. AR) и мешовита стварност (в. MR).
Real-time payments (Плаћања у реалном времену) – п. Instant
payments
Redirection (Преусмеравање)
У ХТМЛ-у (в. HTML), преусмеравање је метод којим се посетилац аутоматски, без његовог пристанка и захтева, води на другу веб-страну (в.
Web page) уместо оне на коју је намеравао да иде.
(п. 301 Moved Permanently)

R

Referral link (Препоручена веза, Реферална веза)
Препоручена веза је врста хипервезе (в. Hyperlink) која омогућава тачно утврђивање путем чије препоруке је неки посетилац, као потенцијални клијент (в. Lead), дошао на веб-локацију (в. Web location) компаније. Рефералне везе додељују се постојећим клијентима (в. Client) који
су се пријавили за програм маркетинга путем препорука (в. Referral
marketing). Јединствене су за сваког од њих, јер садрже посебан кôд
клијента, и намењене су праћењу активности упућеног посетиоца на
веб-локацији.
Referral marketing (Маркетинг путем препорука, Реферални
маркетинг)
Реферални маркетинг је процес у коме се постојећи клијенти (в. Client)
награђују за препоручивање производа или услуга потенцијалним клијентима (в. Lead). Награде могу бити у облику готовине, попуста, поклон-картица, купона, поена и др. У области интернет маркетинга (в.
Internet marketing), реферални маркетинг има погодне алате за праћење препорука путем препоручених веза (в. Referral link), као и кроз
аутоматизацију маркетинга (в. Marketing automation).
Referral traffic (Упућени веб-саобраћај)
Referral traffic се односи на прилив посетилаца који су дошли на неку
веб-локацију (в. Web location) кликом на хипервезу (в. Hyperlink) на
некој другој веб-локацији. То је врста препоруке у онлајн-свету и може
да буде део процеса грађења веза (в. Link building), или ствар добре
воље власника или уредника друге веб-локације. У оба случаја је добра
за позиционирање веб-локације у резултатима претраге на веб-претраживачима (в. Search engine).
Register (Регистровати, Уписати)
Други назив: Sign up
У рачунарству, регистровати подразумева поступак за нове кориснике
(в. User) неког рачунарског система, сервиса или уређаја којим отварају свој налог (в. Account) и тиме стичу право приступа (в. Access.)
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То обухвата уношење тражених личних података и избор корисничког
имена (в. Username) и лозинке (в. Password), или избор неког другог
начина аутентикације (п. Authentication). Обухвата и прихватање услова коришћења услуге (в. ToS). Након тога или следи аутоматско пријављивање (в. Log in) на систем, сервис или уређај, или је неопходна
претходна верификација путем поруке е-поште (в. E-mail) или на неки
други начин.
Registrant (Регистрант)
У области интернет домена, регистрант је физичко или правно лице
које је регистровало неки назив домена (в. Domain name) за своје потребе, преко неког регистратора (в. Registrar). То је крајњи корисник
назива домена, који њиме располаже на одређени временски период
за који је назив домена регистрован и уписан у Централни регистар (в.
Central registry).
Registrar (Регистратор)
Други назив: Овлашћени регистар
У области интернет домена, регистратор је фирма која је од регистра
(в. Registry) овлашћена да у Централни регистар (в. Central registry)
уписује податке о регистрацији назива домена (в. Domain name), по налогу регистранта (в. Registrant).
mcloud.rs
Registry (Регистар)
Други називи: Интернет регистар, Национални регистар
У области интернет домена, регистар је организација која управља
Централним регистром (в. Central registry) за интернет домен највишег
нивоа (в. TLD), а који јој је на управљање доделио Ајкан (в. ICANN).
Регистар потом даје овлашћења регистраторима (в. Registrar) да за потребе регистраната (в. Registrant) региструју називе домена (в. Domain
name).
Relative link (Релативна веза)
Релативна веза је хипервеза (в. Hyperlink) која не садржи пуну УРЛ
адресу (в. URL) до одређене веб-стране или документа, већ само путању унутар саме веб-локације (в. Web location), без навођења протокола
и назива домена (в. Domain name). Релативна веза није јединствена, јер
може да буде више веза које гласе истоветно. Пример: /download/
predavanje.pdf
(у. Absolute link)
Reload (Поново учитати, Освежити)
У рачунарству, reload је поступак освежавања претходно учитаних података и информација у рачунару (в. Computer), уколико постоји сазнање
или сумња да су у међувремену промењени. На пример, поновно учитавање веб-стране (в. Web page) уместо њене сачуване верзије (в. Cache).
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Remarketing (Ремаркетинг / Поновно оглашавање)
1) Ремаркетинг је повезан с поновним ангажовањем купаца (в.
Customer) кроз маркетинг е-поштом (в. E-mail marketing), слањем поруке е-поште оним посетиоцима онлајн-продавнице (в. Online shop)
који су дошли путем претходне кампање маркетинга е-поштом, али су
оставили недовршен процес куповине, то јест кад посетилац напусти
своју корпу за куповину или стави одређени производ или услугу на
листу жеља.
2) На платформи Google Ads, поновно оглашавање је начин повезивања
с људима који су претходно имали интеракцију с веб-сајтом (в. Web
site) или мобилном апликацијом (в. Mobile app). Оно омогућава приказивање огласа тој публици док претражује путем Гугла или посећује
њихове партнерске веб-сајтове.
(у. Retargeting)

R

Repeater (Обнављач, Рипитер)
У рачунарству, рипитер је мрежни уређај (в. Network device) који појачава сигнал у рачунарској мрежи (в. Computer network), ако је то потребно због дужине жичане везе.
Reposting (Поновно објављивање, Репостовање)
Репостовање је појава на друштвеним медијима (в. Social media) када
корисници на својим профилима објаве веб-садржај (в. Web content)
који су преузели с профила или стране другог корисника.
Resampling (Поновно узорковање, Ресемпловање)
У рачунарству, ресемпловање се односи на промену стопе узорковања (в. Sampling rate) за постојеће битмапиране графике (в. Bitmap
graphics), дигиталне аудио-записе (в. Audio) и дигиталне видео-записе
(в. Video). Може да се ради о умањењу (в. Downsampling) или повећању
(в. Upsampling) стопе узорковања.
Resolution (Резолуција)
У рачунарству, резолуција је показатељ финоће детаља који могу бити
приказани на екрану (в. Screen) или одштампани на штампачу, чиме
се добија јаснија и глаткија слика. Иако се у основи тичу исте ствари,
броја пиксела (в. Pixel) или тачака по јединици дужине који чине слику,
а због низа разлика између дигиталних уређаја (в. Digital device), резолуције могу да се поделе на следећи начин:
•
Екранска резолуција (в. Screen resolution) за екране;
•
Видео-резолуција (в. Video resolution) за дигиталне видео-записе (в. Video);
•
Резолуција слике (в. Image resolution) за дигиталне слике (в.
Digital image);
•
Резолуција камере (в. Camera resolution) за дигиталне камере
(в. Digital camera);
•
Резолуција штампања (в. Print resolution) за штампаче;
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•

Резолуција скенирања (в. Scan resolution) за скенере (в.
Scanner).

Response rate (Стопа одговора)
1) У маркетингу е-поштом (в. E-mail marketing), стопа одговора је број
људи који су предузели жељену активност подељен укупним бројем
оних који су добили исту промотивну поруку е-поштом, помножен са
100. На пример, ако је порука послата на 1000 адреса е-поште, а 150
прималаца је наручило понуђени производ, стопа одговора је 15%.
2) У истраживању тржишта, стопа одговора је број људи који су одговорили на послати упитник подељен укупним бројем људи којима је
послат, помножен са 100. На пример, ако је послато 500 упитника, а
стигло је 50 попуњених упитника, стопа одговора је 10%.
Responsive web design (Прилагодљив веб-дизајн)
Прилагодљив веб-дизајн је приступ при изради веб-дизајна (в. Web
design) којим се постиже да се веб-локација (в. Web location) при приказивању у веб-прегледачу (в. Web browser) прилагођава ширини екрана различитих уређаја корисника. Коришћењем флексибилних шаблона тренутно се подешавају величина слика и текстова, распоред садржаја и поједине функционалности, као што је навигација (в. Website
navigation). Тако се добија квалитетније корисничко искуство (в. UX)
посетилаца веб-локације, без обзира на то да ли јој приступају с десктоп или лаптоп рачунара, таблета или паметног телефона (у вертикалном или хоризонталном приказу).
(у. Adaptive web design) (у. Fixed web design) (у. Fluid web design)
Retargeting (Поновно циљање, Ретаргетирање)
У интернет маркетингу, ретаргетирање је концепт за повећање конверзија (в. Conversion) коришћењем података о понашању оних посетилаца који су исказали своју наклоност према неком бренду (в. Brand),
производу или услузи. Подаци могу бити прикупљени разним методама преко веб-сајта (в. Web site), друштвених медија (в. Social media)
или током претраге на веб-претраживачима (в. Search engine), a користе се за поновно циљање тих посетилаца кроз поновљено оглашавање.
(п. Remarketing)
Retention (Задржавање)
У маркетингу (в. Marketing), задржавање се односи на активности компаније на смањењу броја купаца (в. Customer) који је напуштају, што је
нарочито битно у области е-трговине (в. E-commerce). То је период након куповине током кога компанија ради на стварању дугорочних односа с купцима и изградњи поверења, с циљем стицања оданости купца
различитим продајним и промотивним активностима.
(п. Loyalty program)
РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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Reverse DNS lookup (Обрнути ДНС преглед)
Reverse DNS lookup је поступак откривања назива хоста (в. Host) за
неку ИП адресу (в. IP address).
Reverse IP lookup (Обрнути ИП преглед)
Reverse IP lookup је поступак откривања свих назива домена (в. Domain
name) који су хостовани (в. Hosting) на некој ИП адреси (в. IP address).
RFC – Request for comments (РФЦ – Захтеви за коментаре)
РФЦ су инжењерски документи који описују интернет стандарде ради
успостављања најбоље праксе, а на којима ради Радна група за инжењеринг интернета (в. IETF).

R

RFEH – Radio frequency energy harvesting (РФЕХ – Убирање енергије из радио-фреквенције)
РФЕХ је технологија за бежично напајање мобилних уређаја (в. Mobile
device) преузимањем енергије из вај-фај (в. Wi-Fi) мреже. Као и код
РФИД-а (в. RFID), и РФЕХ за тај процес користи ректену (скраћено од
„rectifying antenna“), врсту антене која електромагнетну енергију претвара у једносмерну струју.
RFID – Radio frequency identification (РФИД – Радио-фреквенцијска
идентификација)
РФИД је бежична технологија којом се остварује комуникација између
РФИД читача (пријемника) и РФИД ознаке (предајника) ради размене
података. Користи се за идентификацију и лоцирање предмета (роба,
возила...) или живих бића (људи или животиње) на којима се РФИД
ознака налази. РФИД ознака је микрочип са антеном, што омогућава
бежично очитавање података о ономе што је њом обележено. Постоје
пасивне РФИД ознаке којима није потребно напајање, већ енергију бежично преузимају (в. RFEH) од РФИД читача, док активне РФИД ознаке имају сопствене батерије за напајање. РФИД ознаке су свима познате
као налепнице на роби у самоуслужним продавницама, које спречавају
крађу јер изазивају алармирање на излазу. Имају и многе друге намене
у логистици, здравству и другим областима. РФИД је битна спона између физичког и дигиталног света у интернету ствари (в. IoT).
ЗАНИМЉИВОСТ: Идеја о примени RF (radio frequency) енергије која би била примана помоћу посебних антена потиче из
патената Николе Тесле везаних за бежични пренос електричне енергије: „Систем преноса електричне енергије“ из 1900. и
„Уређаји за пренос електричне енергије“ из 1914.
(у. Beacon)
RGB (РГБ)
РГБ је модел за приказивање боја на екранима (в. Screen) и састоји се
од три адитивне боје: црвене (Red), зелене (Green) и плаве (Blue). Њи168
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ховим мешањем настају све остале боје на екранима електронских уређаја (в. Electronic device).
(у. CMYK)
Rich media (Обогаћени медији)
Rich media су облик приказног оглашавања (в. Display advertising) на
интернету, са огласним решењима која укључују напредне функције
као што су видео (в. Video), аудио (в. Audio) или други елементи који
подстичу гледаоце на интеракцију са садржајем. Такви огласи могу
бити и проширивих димензија, као и да лебде изнад садржаја, а израђени су коришћењем ХТМЛ5 технологије (в. HTML5).
Rich text (Богат текст)
Rich text је врста текстуалне датотеке (в. File) у којој су сачувана и сва
форматирања текста, попут врсте фонта (в. Font) и других елемената
прелома и означавања текста.
Right Alt (Десни Алт) – п. AltGr
Right to be forgotten (Право на заборав)
Право на заборав омогућава корисницима да траже од веб-претраживача (Search engine) брисање јавно доступних личних података из
резултата претраге, уколико процене да им је њиховом доступношћу
угрожена приватност (в. Privacy).
RIPE NCC – Réseaux IP Européens Network Coordination Centre
(Координациони центар Форума европских IP мрежа)
RIPE NCC је један од пет светских регионалних интернет регистара
(в. RIR), надлежан за територију Европе, Блиског истока и Централне
Азије. Чланови организације су локални регистри којима RIPE NCC додељује ИП адресе (в. IP address) и AS бројеве, без којих интернет не би
могао да функционише.
RIR – Regional Internet Registry (РИР – Регионални интернет
регистар)
РИР је организација одговорна за расподелу ИП адреса (в. IP address)
мрежним операторима у одређеном региону света. Постоји пет РИРова: AfriNIC (Африка), APNIC (Азија/Пацифик), ARIN (Северна Америка), LACNIC (Латинска Америка и нека карипска острва), а за Европу
и део Азије надлежан је RIPE (в. RIPE NCC).
Robot (Robot) – п. Bot
ROI – Return on investment (РОИ – Повраћај инвестиције)
У дигиталном маркетингу (в. Digital marketing), повраћај инвестиције
је начин мерења успеха у промотивним активностима. На пример, ако
је у огласну кампању уложено 10.000 динара, а то је донело приход
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од 20.000 динара, значи да је зарада 10.000 динара. Када се уложено
подели са зарађеним добије се 1, помножи се са 100 и добије се РОИ
од 100%.
Root zone (Коренска зона) – п. DNS root zone
Router (Усмеривач, Рутер)
Рутер је сложен мрежни уређај (в. Network device), с припадајућим
софтвером, који усмерава пакете података до циљног уређаја на рачунарској мрежи (в. Computer network), бирајући најбољу путању. Омогућава и додатне функције, као што је филтрирање мрежног саобраћаја
ради безбедности.
(у. Bridge) (у. Switch) (у. Gateway)

R

RSS – Really simple syndication (Заиста једноставно повезивање)
RSS је формат за испоруку редовних промена веб-садржаја (в. Web
content) и аутоматско преузимање тих информација с веб-локација (в.
Web location). Он омогућава да корисник лако и брзо буде обавештен
о променама на одабраној веб-локацији, без потребе да је посећује. За
коришћење RSS-а потребно је да има инсталиран веб-прегледач (в. Web
browser) који подржава RSS, или да инсталира или се пријави на посебан RSS читач (в. News aggregator). Корисник пријављује жељене садржаје са одабраних веб-локација у неком RSS читачу, а потом аутоматски добија поруке о новим објавама одмах по њиховом објављивању.
Такође, многи програми за рад са електронском поштом омогућавају
праћење RSS канала (RSS feed). RSS документ (екстензије .rss или .xml)
садржи цео или сажет текст и метаподатке, попут датума објављивања
и имена аутора.
(п. Aggregator)
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SaaS – Software as a Service (Софтвер као услуга)
SaaS је аутсорсовано (в. Outsourcing) решење које кориснику омогућава да користи готов софтвер (в. Software) који је развио провајдер
те услуге, а који се обично налази на некој клауд платформи (в. Cloud
computing). Често се примењује код пословних софтверских решења за
планирање ресурса предузећа (в. ERP), за управљање односа с купцима
(в. CRM), за платформе за е-трговину (в. E-commerce) и др. SaaS подразумева коришћење потребног софтвера у хостованом окружењу, доступно онлајн, тако да нема трошкова куповине хардвера и софтвера.
(у. IaaS) (у. PaaS)
mcloud.rs
Safe searching (Сигурно претраживање)
Сигурно претраживање пружа могућност филтрирања резултата претраге и блокирања нежељених (експлицитних или неприкладних) вебсадржаја (в. Web content) доступних преко веб-претраживача (в. Search
engine).
Safety (Сигурност)
Сигурност је стање у коме нема опасности од штетних последица по
људе, имовину и околину. Односи се на скуп мера и активности којима
се омогућава поуздан рад људи и опреме, успостављањем и поштовањем процедура за одговорно понашање корисника (в. User) и умањивање потенцијалних ризика и опасности и избегавање штетних последица
по кориснике и њихово окружење. Сигурносне претње су предвидљиве и најчешће су изазване изнутра, непажњом или неодговорношћу
појединаца. У томе је и разлика између сигурности и безбедности (в.
Security) – сигурност се тиче понашања корисника, а безбедност је везана за примену техничких мера.
(п. Internet safety) (п. Digital safety)
Sample (Узорак)
У рачунарству, узорак је дигитални (в. Digital) приказ аналогног (в.
Analog) сигнала, као измерена вредност сигнала у једној тачки времена
или простора. Путем узорковања, од аналогних записа, током процеса
дигитизације (в. Digitization), у квалитету одређеном изабраном стопом узорковања (в. Sampling rate), настају дигиталне слике (в. Digital
image), дигитални аудио-записи (в. Audio) и дигитални видео-записи
(в. Video).
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Sampling rate (Стопа узорковања)
У рачунарству, стопа узорковања је број узорака (в. Sample) у мерној јединици времена и/или простора, узетих из аналогног записа (в. Analog)
ради стварања дигиталног записа (в. Digital), током процеса дигитизације (в. Digitization). Зависно од врсте дигиталног записа, разликују се:
•
Код дигиталних аудио-записа (в. Audio), стопа узорковања је
учесталост (фреквенција) узимања узорака у секунди, те се
изражава у херцима (Hz). Као добар квалитет дигиталног аудио-записа сматра се 44,1 kHz, јер омогућава чујност звукова
високих фреквенција у складу са способношћу људског уха
(до 20 kHz).
•
Код дигиталних слика (в. Digital image), стопа узорковања
одређује њену резолуцију (в. Resolution), изражену бројем
пиксела (в. Pixel) по инчу који чине слику (в. PPI).
•
Код дигиталних видео-записа (в. Video), поједностављено гледано, стопа узорковања се дефинише стопом фрејмова (број
фрејмова у секунди – fps или Hz) и величином фрејмова (број
пиксела по фрејму – ppf).
(п. Resampling) (п. Downsampling) (п. Upsampling)

S

Scam (Скам, Превара)
Други називи: Fraud, Internet scam, Internet fraud, Online scam, Online fraud
На интернету, скам је облик сајбер криминала (в. Cybercrime), онлајнпревара којом се жртва наводи на трошење новца или другу радњу
штетну по своје интересе, приватност (в. Privacy) или сигурност (в.
Internet safety). Најчешће се одвија масовним слањем порука е-поште (в. Spam) и искоришћавањем лаковерности прималаца порука, уз
помоћ друштвеног инжењеринга (в. Social engineering). Постоје бројни облици, с различитим сценаријима онлајн-преваре, попут удварања ради каснијег уцењивања, нуђења непостојећих новчаних награда,
обећања лаке зараде и др. Такве врсте превара често су повезане са
стварањем лажног идентитета (в. False identity) преваранта или крађом
идентитета (в. Identity theft) других особа.
(п. Phishing) (п. Scammer) (п. Nigerian scam) (п. Twishing)
Scammer (Скамер, Преварант)
На интернету, скамер је особа која се бави онлајн-преварама (в. Scam).
Scan resolution (Резолуција скенирања)
Резолуција скенирања је број тачака по инчу (в. DPI), изражен у две
димензије, којима се изражава способност скенера (в. Scanner) да узоркује одређену количину детаља с материјала који се скенира. У техничким карактеристикама скенера могу да се разликују три врсте резолуције, од којих је прва у низу најбитнија али и најмања од те три цифре:
•
Оптичка резолуција – зависи од резолуције сензора у скенеру;
•
Резолуција у правцу кретања мотора скенера – обично је двоструко већа од оптичке резолуције;
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•

Максимална резолуција – резолуција која је софтверске природе и постиже се интерполацијом скенираних података.
(п. Resolution)
Scanner (Скенер)
У рачунарству, скенер је уређај који спаја физички и дигитални свет,
на два начина:
1) Скенер је периферијски уређај (в. Hardware) за дигитизацију (в. Digitization) фотографија, слајдова, негатива, цртежа, докумената, штампаног и другог графичког материјала у физичком облику и његово претварање у дигиталне слике (в. Digital image). Помоћу ОЦР-а (в. OCR),
скенер служи и за претварање физички исписаног текста у дигитални
текст. Скенер може да буде самосталан уређај или део вишенаменских
уређаја. Постоје и посебно прилагођени скенери за различите намене,
попут оних за фотографије или документе, као и скенери различитих
димензија, начина и резолуције скенирања (в. Scan resolution).
2) Скенер QR кôдова (в. QR code) и бар-кôдова је уређај или мобилна
апликација (в. Mobile app), који је уједно и читач тих кôдова за потребе
даље обраде тако добијених података.
Screen (Екран)
У рачунарству, екран је површина на којој уређај приказује слике или
податке. Може да буде у виду самосталног рачунарског монитора или
екрана интегрисаног у дигитални уређај (в. Digital device), попут оних
на лаптоп рачунарима, таблетима и паметним телефонима. Као самостални уређај појављује се и у облику телевизора и средстава за дигитално оглашавање у јавном простору (в. DOOH).
(п. Screen size) (п. Screen resolution)
Screen capture (Снимак екрана) – п. Screenshot
Screen resolution (Екранска резолуција)
Други назив: Display resolution
Екранска резолуција се односи на димензије екрана (в. Screen) изражене у пикселима (в. Pixel), као број хоризонталних (ширина) и број
вертикалних (висина) редова пиксела који могу да прикажу различиту
боју и тако заједно формирају слику на екрану. На пример, стандардни
рачунарски монитор има екранску резолуцију 1920 × 1080 pix. Савремени телевизори, самостални рачунарски монитори, екрани на дигиталним уређајима (в. Digital device) и екрани за дигитално оглашавање
у јавном простору (в. DOOH) имају сличну технологију за приказивање, али је на сваком од њих различита физичка величина појединачног пиксела. Због тога је величина приказа дигиталних видео-записа
(в. Video) и дигиталних слика (в. Digital image) на неком екрану директно повезана с њиховом резолуцијом (в. Video resolution, в. Image
resolution). За све врсте уређаја битан је број пиксела по инчу (в. PPI), а
осим физичке величине дијагонале уређаја, битна је и размера прика-
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за (в. Aspect ratio). Савремене екранске резолуције омогућавају високе
дефиниције приказа (в. HD).
(п. Resolution) (у. Screen size)
Screen size (Величина екрана)
Величина екрана (в. Screen) односи се на његове физичке димензије,
изражене у центиметрима или инчима. Може бити исказана као ширина и висина екрана или као дужина дијагонале екрана.
(у. Screen resolution)
Screencast (Скринкаст)
Скринкаст је врста подкаста (п. Podcast) који настаје снимањем дешавања на рачунарском екрану, уз снимљену пратећу причу подкастера
(в. Podcaster). Најчешће се користи за објашњавање функционалности
рачунара и рачунарских програма.
(у. Screenshot)

S

Screenshot (Снимак екрана)
Други назив: Screen capture
Снимак екрана је слика тренутног садржаја на екрану (в. Screen) неког
дигиталног уређаја (в. Digital device), сачувана као битмапа (в. Bitmap).
То се ради помоћу команди које има сваки оперативни систем (в. OS)
или наменски софтвер уређаја, а команде се разликују зависно од жељеног дела екрана који се снима. На пример, команда на тастатури за
Windows рачунаре је Print Screen.
(у. Screencast)
Scroll bar (Трака за померање)
Трака за померање се налази уз десну страну и/или у дну радног прозора на екрану (в. Screen) неког уређаја, и омогућава померање приказаног садржаја у прозору горе-доле и лево-десно.
SD card – Secure digital card (СД картица – Безбедна дигитална
картица)
СД картица је флеш меморијска картица минијатурних димензија и
великог капацитета, за чување снимљених дигиталних фото и видео
записа. Намењена је углавном за мобилне уређаје (в. Mobile device)
и бројне друге дигиталне уређаје (в. Digital device), попут дигиталних
фото-апарата (в. Digital camera), дигиталних видео-камера (в. Digital
video camera) и других уређаја потрошачке електронике. Постоје у три
величине, које су међусобно компатибилне, уз адаптере: MicroSD (15 ×
11 mm), MiniSD (21,5 × 20 mm) и SD (32 × 24 mm).
SDSL – Symmetric digital subscriber line (СДСЛ – Симетрична дигитална претплатничка линија)
СДСЛ је врста мрежног повезивања велике брзине која се одвија преко постојећих фиксних телефонских веза. За разлику од АДСЛ-а (в.
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ADSL), СДСЛ је симетричан, то јест брзине отпремања (в. Upload) и
преузимања података (в. Download) су исте, али телефонска линија
није употребљива.
(у. DSL) (у. HDSL) (у. VDSL)
Search (Претраживање) – п. Search engine, п. Social media search, п.
Website search, п. Advanced search, п. Basic search, п. Organic search, п.
Paid search, п. Vertical search, п. Voice search
Search engine (Веб-претраживач)
Други назив: Претраживач интернета
Веб-претраживач је веб-локација (в. Web location) специјализована за
проналажење веб-садржаја (в. Web content) и представља координисани скуп од три програма:
•
Веб-паук (в. Web spider) – програм за проналажење и праћење
хипервеза (в. Hyperlink) између веб-локација;
•
Програм за индексирање пронађених података у базу података (в. Database) веб-претраживача;
•
Програм који прима захтеве за претрагу од корисника, упоређује их са уносима у бази веб-претраживача и приказује резултате претраге.
Глобални веб-претраживачи су Google, Bing, Yahoo и DuckDuckGo, а
локално су популарнији Baidu (Кина) и Yandex (Русија). Постоје и вебпретраживачи специјализовани само за одређене врсте садржаја (фотографије, видео, садржај са друштвених медија...). Веб-претраживачи
функционишу на принципу тражења кључних речи (в. Keyword) које
су уписане у тексту неке веб-локације. Могу да претражују и на основу
задате дигиталне слике (в. Digital image), тражећи истоветну или сличну слику.
(п. Organic search) (п. Paid search) (п. SEM) (п. SEO) (п. Advanced
search) (п. Basic search) (у. Social media search) (у. Website search)
Search marketing – п. SEM, п. SEO
Security (Безбедност)
Безбедност је стање превентивне физичке и техничке заштићености
особе, организације и имовине од злонамерних, најчешће планираних
и противзаконитих облика угрожавања. Обухвата и способност обављања функција упркос спољним и унутрашњим ризицима који представљају претњу за нарушавање система и вредности које се чувају. Безбедносне претње су често непредвидљиве, а најчешће су изазване споља намером нападача да постигне неки свој циљ (материјална корист,
наношење штете...). Мере и активности за постизање безбедности могу
да укључују комбинацију одвраћања, избегавања, спречавања, откривања, опоравка и поправљања причињене штете.
(у. Safety) (п. Cybersecurity) (п. Information security) (п. Internet
security) (п. Website security)
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SEM – Search engine marketing (СЕМ – Маркетинг на веб-претраживачима)
Маркетинг на веб-претраживачима је део интернет маркетинга (в.
Internet marketing) који се одвија оглашавањем на веб-претраживачима (в. Search engine). Циљ је да се веб-стране (в. Web page) неке веблокације (в. Web location) учине што боље рангираним у резултатима
плаћене претраге (в. Paid search). СЕМ се реализује кроз оглашавање
плаћено по клику (в. PPC advertising).
(у. SEO)
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SEO – Search engine optimization (СЕО – Оптимизација за веб-претраживаче)
Оптимизација за веб-претраживаче је део интернет маркетинга (в.
Internet marketing) и односи се на процес унапређивања веб-локације
(в. Web location) ради прилагођавања веб-претраживачима (в. Search
engine). Циљ је да се постигне да њене веб-стране (в. Web page) буду
што боље рангиране у резултатима органске претраге (в. Organic
search). Састоји се од:
•
СЕО унутар веб-локације (в. On-page SEO);
•
Технички СЕО (в. Technical SEO);
•
СЕО изван веб-локације (в. Off-page SEO).
(у. SEM)
SEO copywriting (СЕО копирајтинг)
СЕО копирајтинг је процес стварања текстуалних веб-садржаја (в. Web
content) с циљем да веб-страна (в. Web page) на којој су они објављени
буде што боље рангирана у резултатима органске претраге (в. Organic
search). За то је неопходно да копирајтер (в. Copywriter) поштује низ
препорука везаних за СЕО унутар веб-локације (в. On-page SEO), али и
да истовремено води рачуна о потребама посетилаца веб-локације (в.
Web location).
(у. Web content writer) (п. Content writing)
SERP – Search engine result page (СЕРП – Страна с резултатом вебпретраге)
СЕРП је веб-страна (в. Web page) која се појављује као резултат корисникове претраге на основу кључних речи (в. Keyword) унетих у поље
за претрагу веб-претраживача (в. Search engine). Садржи листу хипервеза (в. Hyperlink) ка веб-странама које садрже тражене веб-садржаје
(в. Web content), уз приказе њихових наслова (в. Title) текстуалних описа, слика, видео-записа и др. Састоји се од две врсте резултата:
•
Резултата органске претраге (в. Organic search);
•
Резултата плаћене претраге (в. Paid search).
Server (Сервер)
У рачунарству, сервер се појављује у облику хардвера или софтвера
(или оба истовремено), улога му је да пружа услуге другим рачунари176
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ма, који су у улози клијента (в. Client), а повезани су на рачунарску
мрежу (в. Computer network). Зависно од намене, сервери имају различите функционалности, те могу да буду веб-сервери (в. Web server),
сервери е-поште (в. E-mail server), ДНС сервери (в. DNS server), сервери база података (в. Database), сервери за штампање, сервери за апликације (в. App) и др.
Server-side application (Апликација на серверској страни)
Апликација на серверској страни је наменски програм (в. App) који се
покреће на веб-серверу (в. Web server).
(с. Client-side application) (п. Servlet)
Servlet (Сервлет)
Сервлет је мали џава (в. Java) програм који се покреће на веб-серверу
(в. Web server). Сервлети примају и одговарају на захтеве веб-прегледача в. (Web browser), обично преко ХТТП-а (в. HTTP).
(у. Applet)
Sexting (Секстинг)
Секстинг је кованица од енглеских речи „sex“ (секс) и „texting“ (слање
текстуалних порука), а односи се на слање дигиталним каналима комуникације или постављање на интернет текстова, фотографија и/или
видео-снимака са експлицитним сексуалним садржајем. Често је мотив
такве активности уцењивање особа које су на снимцима, у ком случају
је то облик сајбер криминала (в. Cybercrime).
Shared hosting (Дељени хостинг)
Дељени хостинг је опција услуге хостинга (в. Hosting) која подразумева
дељење ресурса једног веб-сервера (в. Web server) за више корисника,
то јест за више веб-локација (в. Web location) које су на њему смештене.
То је економичан и уобичајен избор за већину корисника који немају
претерано захтевне или изузетно посећене веб-локације. Мана дељеног
хостинга је што оптерећење једне веб-локације (због превелике посете
или сајбер напада), може да утиче на друге веб-локације који су на истом веб-серверу, тако да ни оне не буду доступне посетиоцима или да
буду знатно успорене.
(у. VPS hosting) (у. Dedicated server hosting) (у. Cloud hosting) (у.
Managed hosting) (у. Colocation) (п. Hosting service provider)
mcloud.rs
Shared media (Дељени медији)
Дељени медији су један од облика медија из ПЕСО модела (в. PESO
model) који обухватају све канале комуникације који се успостављају
на друштвеним медијима (в. Social media), као стране, групе и заједнице које води компанија или организација. Дељени медији се често
преклапају са сопственим медијима (в. Owned media) и заслуженим
медијима (в. Earned media). Над дељеним медијима компанија или ор-
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ганизација нема власништво, већ само контролу у мери коју допуштају прави власници друштвених медија. Други битан фактор домета и
успеха дељених медија су корисници које они окупљају, јер све зависи
од њиховог степена и начина ангажовања (в. Engagement).
(п. Paid media)
Shareware (Шервер)
Шервер је верзија софтвера (в. Software) која корисницима пружа могућност бесплатног испробавања лиценцираног софтвера пре куповине, током одређеног пробног периода. Заштићен је ауторским правима
које корисник прихвата кроз ЕУЛА лиценцу (в. EULA), а власник лиценце задржава сва права на софтвер. У шерверу углавном нису доступне све функције софтвера или имају само ограничену употребу,
све док корисник тај софтвер не купи. Шервер није увек доступан за
слободну дистрибуцију.
(у. Free software) (у. Freeware) (у. Open-source software) (у. Public
domain software)

S

Shopbot (Бот за куповину)
Бот за куповину је наменски програм (в. App) који широм интернета
проналази најбољу цену за производ или услугу коју корисник тражи.
(п. Bot)
Shopping portal (Шопинг портал)
Шопинг портал је веб-локација (в. Web location) која пружа преглед
компанија које продају одређену врсту производа или пружају одређену врсту услуге.
Shortcut (Пречица)
У рачунарству, постоје три врсте пречица:
1) Пречице на тастатури (в. Keyboard) – команде које се задају рачунару притиском на један тастер или на више тастера истовремено. (п.
AltGr);
2) Пречице на радној површини рачунара (или другде) – иконице које
воде до жељених датотека (в. File) и директоријума или покрећу жељене
програме. Могу да се обришу без утицаја на објекте на које усмеравају;
3) Пречице на почетном екрану веб-прегледача (в. Web browser) – иконице које воде до скорашњих посећених УРЛ адреса (в. URL).
Sign in, Sign on (Пријавити се) – п. Log in
Sign out, Sign off (Одјавити се) – п. Log out
Sign up (Уписати се) – п. Register
SIRT – Security Incident Response Team (СИРТ – Тим за реаговање
на безбедносне инциденте) – п. CERT
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Site (Сајт) – п. Web site
Site architecture (Архитектура сајта) – п. Website navigation
Sitemap (Мапа сајта)
Мапа сајта је садржајни преглед свих веб-страна (в. Web page) на некој
веб-локацији (в. Web location), а служи за лакше сналажење корисника, као и за пријављивање веб-претраживачима (в. Search engine) ради
индексирања. На самој веб-локацији, то је једна од веб-страна за коју
треба обавезно да постоји хипервеза (в. Hyperlink) на видљивом месту
у веб-навигацији (в. Website navigation). За потребе веб-претраживача
то је XML датотека (в. XML Sitemap), са свим потребним подацима о
веб-странама.
SKU – Stock keeping unit (СКУ – Шифра производа)
СКУ је алфанумеричка ознака неког производа ради његове лакше
идентификације у свим фазама – од складишта, евиденције у пословним софтверима, до наручивања робе преко онлајн-продавница (в.
Online shop) и испоруке купцу.
SLD – Second-level domain (СЛД – Домен другог нивоа)
СЛД је интернет домен (в. Internet domain) који је регистрован испод
ТЛД-а (в. TLD) и од њега је одвојен тачком. На пример, у називу домена
„primer.rs“, „primer“ је домен другог нивоа у односу на домен „.rs“.
(п. ccTLD) (п. ccSLD (п. gTLD) (п. TLD) (п. Sub-domain)
Slider (Клизач, Слајдер)
У веб-дизајну (в. Web design), слајдер је начин приказа визуелног садржаја на веб-странама (в. Web page) и у онлајн-огласима. Слајдери
постоје у различитим облицима и величинама и на различитим позицијама:
•
Slideshow – за приказивање неколико слика, једну по једну;
•
Showcase – приказ је фокусиран на једну слику, али корисник
може да погледа и друге слике из серије;
•
Carousel – за приказивање две или више слика у низу одједном, а кроз које корисници могу да прелазе;
•
Block – садржи само један слајд, уз различите додатне елементе (текст, анимација, ефекти...).
Smart device (Паметни уређај)
Паметни уређај је умрежени дигитални уређај (в. Digital device) који
омогућава интеракцију с другим сличним уређајима, уз команду корисника или без ње, путем наменског софтвера (в. Software) и интернета
ствари (в. IoT). У паметне уређаје спадају: паметни телефони, таблети, паметни телевизори, паметни звучници, паметни сатови, паметне
наочаре и други лични и кућни дигитални уређаји. Поједини паметни
уређаји су носиви уређаји (в. Wearable technology) и мобилни уређаји
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(в. Mobile device). Неки од паметних уређаја немају довољно добру контролу приватности (в. Privacy) и безбедности (в. Security) корисника.
(у. Intelligent device)
Smart kiosk (Паметни киоск) – п. Digital kiosk
SMM – Social media marketing (СММ – Маркетинг на друштвеним
медијима)
Маркетинг на друштвеним медијима део је интернет маркетинга (в.
Internet marketing) који се одвија на друштвеним медијима (в. Social
media). Циљ је повезивање с публиком ради изградње препознатљивог
бренда (в. Brand), повећања продаје и повећања броја посета веб-сајту
(в. Web site) компаније. СММ укључује:
•
израду стратегије;
•
планирање, припрему и објављивање веб-садржаја (в. Web
content) на компанијским странама на друштвеним медијима;
•
рад на повећању степена ангажовања (в. Engagement) пратилаца;
•
плаћено промовисање објава на друштвеним медијима (в.
Social media advertising);
•
анализу резултата (в. Social media analytics) и извештавање.
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SMO – Social media optimization (СМО – Оптимизација друштвених
медија)
Оптимизација друштвених медија део је интернет маркетинга (в.
Internet marketing) и чини је скуп техника за успешнији наступ компаније, организације или појединца на друштвеним медијима (в. Social
media). СМО најчешће треба да доведе до боље посећености веб-сајта
(в. Web site). Слично као и СЕО (в. SEO), дешава се на две локације:
•
За СМО на веб-сајту основно је да се поставе хипервезе (в.
Hyperlink) ка профилима или страницама на друштвеним медијима. Такође, потребно и да се садржајно и технички обезбеди лако дељење садржаја с веб-сајта на друштвеним медијима.
Поједини друштвени медији нуде и разне додатне функционалности за уградњу у веб-сајтове, на пример опције за четовање (в. Chat) с предефинисаним питањима и одговорима.
•
За СМО на сваком од изабраних друштвених медија треба
осмислити стил наступа, истражити кључне речи (в. Keyword)
и хаштагове (в. Hashtag) и континуирано градити добре односе са публиком и јачати њен ангажман (в. Engagement). За
то је неопходан квалитетан и релевантан веб-садржај (в. Web
content) за кориснике, који претежно стиже са самог веб-сајта.
SMROI – Social media ROI (СМРОИ – РОИ на друштвеним медијима)
Social media return on investments, у преводу – повраћај инвестиција
на друштвеним медијима, мера је учинка и успешности улагања у објављивање и оглашавање компаније на друштвеним медијима (в. Social
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media). Користе се бројне метрике које обухватају податке почев од
ангажовања (в. Engagement) корисника на на друштвеним медијима,
па све до постигнутих конверзија (в. Conversion). Постоји и наменска
аналитика (в. Social media analytics) за праћење налога на друштвеним
медијима, којом део овог посла може да се аутоматизује.
SMS – Short message service (СМС – Услуга кратких порука)
Други назив: Texting – Text messaging (Слање текстуалних порука)
СМС је услуга у мобилној телефонији намењена за слање кратких порука, до 160 знакова (уз 7-bit кодирање) или до само 70 знакова (уз UTF
кодирање, за нелатиничка писма). Пријем СМС порука иде путем мобилне мреже, за шта кориснику није потребан приступ интернету, те је
ова услуга по својој природи офлајн (в. Offline). Међутим, слање СМС
порука, нарочито масовно слање промотивних порука, може да се одвија и путем веб-апликација (в. Web app), преко интернета. СМС је пример повезивања офлајн и онлајн света, јер путем њега на офлајн-начин
може да се пошаље хипервеза (в. Hyperlink), а да прималац кликом на
њу у следећем тренутку одлази на неку веб-локацију (в. Web location).
(п. SMS marketing) (п. SMS payments)
SMS marketing (СМС маркетинг)
СМС маркетинг је део дигиталног маркетинга (в. Digital marketing) који
се одвија слањем СМС порука (в. SMS) на бројеве мобилних телефона
прималаца. Да масовно слање промотивних СМС порука не би било
спамовање (в. Spamming), пошиљалац мора да има претходни пристанак прималаца за такав начин непосредног оглашавања.
SMS payments (СМС плаћања)
СМС плаћања су врста мобилних плаћања (в. M-payments) која се одвијају слањем СМС порука (в. SMS) или употребом кодова који се примају или шаљу СМС порукама.
SMTP – Simple mail transfer protocol (СМТП – Једноставни протокол за трансфер поште)
СМТП је протокол за слање електронске поште (в. E-mail) из неког клијента е-поште (в. E-mail client).
(п. Protocol) (у. POP) (у. IMAP) (п. Webmail)
Social bookmarking (Друштвено обележавање)
Друштвено обележавање омогућава корисницима да сачувају и деле
обележени веб-садржај (в. Web content) на некој од веб-локација за
друштвено обележавање, као што су Digg, Stumbleupon, Flickr и Reddit.
Social commerce (Трговина на друштвеним медијима)
Трговина на друштвеним медијима је подскуп е-трговине (в. E-
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commerce) и одвија се на платформама друштвених медија (в. Social
media) које омогућавају да се на њима обави цео процес, од приказа
производа и услуга и њиховог оглашавања (в. SMM) до плаћања. Значајни елементи за одлуку о куповини су интеракције с корисницима
друштвених медија и њихов допринос кроз различите облике њиховог ангажмана (в. Engagement). Најпознатије платформе ове врсте су
Facebook Shops и Instagram Shopping.
(у. Social selling) (у. Social shopping)
Social CRM (CRM на друштвеним медијима)
Social CRM настаје интеграцијом компанијских налога на друштвеним
медијима (в. Social media) и компанијске платформе за управљање односима с клијентима (в. CRM). Користи се за оптимизацију односа с
клијентима кроз свеканални маркетинг (в. Omnichannel marketing).

S

Social engineering (Друштвени инжењеринг)
Друштвени инжењеринг је техника психолошке манипулације људима,
која се користи са скривеним намерама, а јавља се у два облика:
1) Масовни друштвени инжењеринг – ради масовне обмане становништва, због политичких и/или пословних интереса, а што се реализује
кроз све доступне врсте медија. Користе се различите људске слабости које почивају на лаковерности, егзистенцијалном страху, необразованости, неупућености, површности или преокупираности личним
проблемима због којих се не размишља дубље о ономе што се (пре)
поручује и намеће кроз медије. На пример, медијским ширењем страха од непостојеће или преувеличане животне опасности становништву
се ремети моћ расуђивања и људи постају подложни за жељени циљ
манипулације, а на своју штету. Дигитална комуникација (в. Digital
communication) у томе има велику улогу, јер се за операције масовне
обмане становништва ангажују спин доктори (в. Spin doctor), поједини
инфлуенсери (в. Influencer), ботови (в. Bot) и корисни идиоти (в. Useful
idiot), с циљем да огромном количином веб-садржаја (в. Web content)
убеде остатак становништва. Они који не подлегну друштвеном инжењерингу, и то јавно саопште, омаловажавају се на различите начине,
кроз својеврсно сајбер силеџијство (в. Cyberbullying).
(п. Spinning) (п. Fake news)
2) Појединачни друштвени инжењеринг – ради нарушавања сајбер
безбедности (в. Cybersecurity), у циљу добијања поверљивих информација или неовлашћеног приступања заштићеним системима, најчешће путем комуникације на даљину. Користе се различите људске
слабости које почивају на лаковерности, лакомости, површности, неодговорности... Лажним представљањем, убеђивањем, обмањивањем
или просто домишљатошћу нападача, обмане се корисник појединац,
или се запослени у некој компанији или организацији наговори да заобиђе сигурносне процедуре (в. Safety). Циљеви нападача су различите
врсте превара (в. Scam), крађа имовине, крађа идентитета (в. Identity
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theft), индустријска шпијунажа, саботажа система и други бројни облици угрожавања безбедности (в. Security). Објекти напада често су финансијске институције, велике компаније и државне институције, али и
обични појединци.
(п. Cybercrime)
Social media (Друштвени медији)
Други назив: Social networking site (Сајт за друштвено умрежавање)
Друштвени медији су врста јавних онлајн-заједница (в. Public online
community) које корисницима омогућавају међусобну интернет комуникацију (в. Internet communication) путем стварања, објављивања
и размењивања веб-садржаја (в. Web content). То су наменске веб-локације (в. Web location) или апликације (в. App) за успостављање друштвених мрежа (в. Social network) између корисника у онлајн-свету,
кроз симетричне и асиметричне односе, у процесу друштвеног умрежавања (в. Social networking). Тренутно популарни друштвени медији
су: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, TikTok и
др. Сваки од њих има своје специфичности по врсти корисника којима
је намењен, начину њиховог ангажовања (в. Engagement) и претежном
облику веб-садржаја на њима.
Social media advertising (Оглашавање на друштвеним медијима)
Други назив: Paid social
Оглашавање на друштвеним медијима је део маркетинга на друштвеним медијима (в. SMM) и односи се на плаћено промовисање објава
на друштвеним медијима (в. Social media). Облици оглашавања на друштвеним медијима су разноврсни: текст повезан са сликама (в. Digital
image), видео-огласи (в. Video), скуп огласа који се интерактивно смењују и други облици приказног оглашавања (в. Display advertising).
Social media analytics (Аналитика друштвених медија)
Аналитика друштвених медија је процес мерења, прикупљања, анализе,
обраде и објављивања података генерисаних интеракцијом корисника
на друштвеним медијима (в. Social media). То је битан извор података
за квалитетан дигитални маркетинг (в. Digital marketing).
(п. Analytics) (п. Audience analytics) (п. Web analytics)
Social media live stream (Пренос уживо преко друштвених медија)
Пренос уживо преко друштвених медија може бити реализован мобилним уређајима (в. Mobile device), или на неки професионалнији начин.
Одвија се преко платформи за живе видео-преносе на друштвеним
медијима (в. Social media) као што су Facebook Live, YouTube Live и
Twitter Live.
(п. Live streaming)
Social media manager (Менаџер друштвених медија)
Менаџер друштвених медија је особа у компанији или организацији
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која се бави званичним налозима на друштвеним медијима (в. Social
media), њиховим садржајем и комуникацијом с корисницима.
Social media retargeting (Ретаргетирање на друштвеним медијима)
Ретаргетирање на друштвеним медијима је техника интернет маркетинга (в. Internet marketing) за поновљено оглашавање према потенцијалним купцима (в. Lead). Односи се на оне који су посетили веб-сајт
(в. Web site) компаније, али нису обавили конверзију (в. Conversion).
Уколико је њихова посета забележена тако да може да се прати њихово
кретање на друштвеним медијима (в. Social media), онда им се тамо
пласира прикладна огласна порука за ретаргетирање (в. Retargeting), у
складу са подацима забележеним током посете веб-сајту. Евиденција и
одабир потенцијалних купаца за ретаргетирање на друштвеним медијима обавља се помоћу кôда за праћење (в. Tracking code), уграђеног у
веб-сајт или на основу листе адреса е-поште (в. E-mail address).

S

Social media search (Претраживање друштвених медија)
Претраживање друштвених медија одвија се на основу кључних речи
(в. Keyword) унетих у поља за претрагу унутар друштвених медија (в.
Social media), али и путем стандардних веб-претраживача (в. Search
engine), као и претраживача специјализованих за друштвене медије.
Неки садржаји на друштвеним медијима нису доступни за екстерно
претраживање.
(у. Search engine) (у. Website search)
Social media video (Видео за друштвене медије)
Видео за друштвене медије је наменски створен видео-садржај (в.
Video) за приказивање на друштвеним медијима (в. Social media), ради
постизања већег ангажовања (в. Engagement) корисника. Он се прилагођава за лакше гледање на мобилним уређајима (в. Mobile device), па
се зато користи размера приказа 1:1, због ротације кад се гледа на паметним телефонима. Постављају се и титлови (због честе искључености тона на паметним телефонима), а трајање снимка се скраћује (због
нестрпљивости корисника).
Social network (Друштвена мрежа)
У онлајн-простору, друштвена мрежа се односи на мрежу појединаца
повезаних разним облицима међуљудских односа и интеракција, и
обухвата различите типове повезаности: породица, родбина, пријатељи, комшије, познаници, колеге, сарадници и др. То се данас најчешће
одвија у процесу друштвеног умрежавања (в. Social networking) преко
друштвених медија (в. Social media). Због тога се друштвени медији често и погрешно поистовећују с друштвеним мрежама у онлајн-свету.
Међутим, друштвене мреже се стварају и на другим врстама онлајнзаједница (в. Online community), као што су сервиси за четовање (в.
Chat), форуми (в. Forum), блог-платформе (в. Blog) и различите врсте
приватних и јавних компанијских онлајн-заједница.
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Social networking (Друштвено умрежавање)
Друштвено умрежавање је процес успостављања друштвених односа
међу корисницима неке онлајн-заједнице (в. Online community), грађењем друштвених мрежа (в. Social network), њиховим онлајн-присуством, ангажовањем (в. Engagement) и интеракцијом. То се данас најчешће одвија на друштвеним медијима (в. Social media).
Social networking site (Сајт за друштвено умрежавање) – п. Social
media
Social proof (Друштвени подстрек)
У интернет маркетингу (в. Internet marketing), друштвени подстрек
значи омогућити увид корисницима у мишљењa и одлуке других корисника или претпостављених ауторитета, и очекивати да и они при
онлајн-куповини поступе на исти или сличан начин. Заснива се на психолошком феномену да појединци у доношењу одлука о свом понашању, куповини и другим активностима на интернету подлежу друштвеном утицају. На онлајн-продавницама (в. Online shop) зато испод описа
производа или услуга стоје напомене о броју људи који то тренутно
гледају, приказ шта су још купили кад су то купили, оцене и коментари
других купаца и др. Понекад се користе и тестимонијали – искази других купаца, или чак и познатих личности и стручњака, како им је неки
производ или услуга променила живот набоље. Нажалост, део свих тих
друштвених препорука на интернету често је измишљен.
(п. Social shopping)
Social selling (Продаја на друштвеним медијима)
Продаја на друштвеним медијима je део процеса продаје током кога
продавац своје присуство на друштвеним медијима (в. Social media) користи за истраживање, стварање увида, идентификовање потенцијалних клијената (в. Lead) и затим грађење односа с њима. Циљ је њихово
претварање најпре у могуће клијенте (в. Prospect), а потом и у клијенте
(в. Client).
(у. Social commerce) (у. Social shopping)
Social shopping (Друштвена куповина)
Други назив: Collaborative shopping (Сарадничка куповина)
Друштвена куповина је комуникација и сарадња купаца (в. Customer)
кроз друштвено умрежавање (в. Social networking) и опонашање некадашњих искустава из офлајн-света током заједничке куповине с члановима породице, пријатељима и колегама. То подразумева разговоре
пре и у току куповине, препоручивање производа или услуга, узимања групних попуста и др. Све се то одвија уз коришћење предности и
функционалности друштвених медија (в. Social media) и осталих онлајн-заједница (в. Online community), као и самих онлајн-продавница
(в. Online shop).
(у. Social commerce) (у. Social selling) (п. Social proof)
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Software (Софтвер)
Софтвер је збирка рачунарских програма (в. Computer program)
који координисано с хардвером (в. Hardware) покрећу рачунар (в.
Computer). То је скуп упутстава и података који управљају рачунаром,
а без којих је хардвер неупотребљив. Гледано по намени, постоје три
основне врсте софтвера: системски софтвер (в. System software), апликативни софтвер (в. App) и програмски језици. Гледано по ауторским
правима (в. Copyright) за коришћење, постоје:
•
Софтвер отвореног кôда (в. Open-source software)
•
Власнички софтвер (в. Proprietary software)
•
Слободан софтвер (в. Free software)
•
Бесплатан софтвер (у. Freeware)
•
Шервер (в. Shareware)
•
Софтвер у јавном власништву (в. Public domain software)
(п. Malware) (п. Firmware)
Software libre (Слободан софтвер) – п. Free software
Software pixel (Софтверски пиксел) – п. CSS pixel

S

Spam (Спам)
Спам су незатражене масовне поруке послате преко било којег од канала дигиталне комуникације (в. Digital communication), јер закони против спамовања (в. Spamming) све то обједињено називају „непосредна
електронска комуникација“. Зато поред порука е-поште (в. E-mail), то
обухвата и СМС поруке (в. SMS) и поруке преко апликација за тренутне
поруке (в. Instant messaging app). Нека порука је спам ако је масовно
послата као незатражена порука, а небитан је њен садржај и то може
ли некоме да буде корисна. Спамовање се тиче сагласности примаоца
поруке и начина њеног слања, а не садржаја поруке. Међутим, нису све
незатражене поруке спам, као што нису ни све масовне поруке спам.
Зато није спам порука она која је:
•
незатражена порука послата као појединачна порука;
•
масовна порука послата као затражена порука.
Објашњења за све четири врсте порука:
•
Појединачна порука – наменски упућена порука само једном
лицу;
•
Масовна порука – она која је послата као део великог пакета
порука, са суштински истоветним садржајем;
•
Затражена порука – она за коју је прималац претходно дао
пристанак пошиљаоцу да му се пошаље;
•
Незатражена порука – она за коју прималац није дао пошиљаоцу претходни јасан пристанак.
Прималац поруке може, у сваком тренутку, да повуче (в. Opt-out) свој
првобитни пристанак за примање порука, док пошиљалац мора бесплатно да омогући ту опцију и убудуће поштује ту одлуку примаоца,
обрише га с листе слања (в. Mailing list) и не шаље му поруке.
(п. Anti-spam) (п. GDPR) (п. Opt-in)
Spam folder (Спам директоријум) – п. Junk
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Spammer (Спамер)
Спамер је особа која се бави спамовањем (в. Spamming), тако што шаље
незатражене масовне поруке (в. Spam). Неки аутори воле да кажу да је
то „најнижи облик живота“ на интернету. Разлози за такво мишљење
садржани су у класификацији појавних облика спамера:
•
Неваспитани спамери – шаљу масовне незатражене комерцијалне поруке јер им је то модел пословања и маркетинга, иако
знају да су то прекршајна дела, или не реагују на упозорења да
по законима или условима коришћења услуге (в. ToS) немају
право то да раде.
•
Злонамерни спамери – шаљу масовне незатражене поруке са
злонамерним софтвером (в. Malware) или ради интернет-превара (в. Scam), што већ спада у кривична дела и сајбер криминал (в. Cybercrime). Они то могу да чине са својих налога (правих или анонимних), али и лажирањем поља „Од“ (в. From)
у клијентима е-поште (в. E-mail client), тако да неупућеним
примаоцима делује као да су поруку добили од неког другог.
•
Ненамерни спамери – шаљу затражене масовне поруке, али
због техничке грешке на серверу е-поште (в. E-mail server),
грешке администратора или лоше манипулације листама
слања (в. Mailing list). Они „засипају“ своје примаоце (који су
дали пристанак) вишеструким истоветним порукама или порукама намењеним примаоцима с неке друге листе. Дешава
се и да нечији налози за е-пошту буду ухаковани и да са њих
стижу спам поруке које злонамерни спамери шаљу свима који
се налазе у листи слања.
(п. Anti-spam) (п. GDPR)
Spamming (Спамовање)
Спамовање је противзаконита, непрофесионална и неваспитана активност коју практикују спамери (в. Spammer), слањем незатражених
масовних порука (в. Spam). Спамовање је најчешћи начин за ширење
злонамерног софтвера (в. Malware) и поједине облике интернет превара (в. Scam). Спамовање је забрањено и у условима коришћења (в. ToS)
скоро свих добављача интернет услуга (в. ISP), спада у прекршајна дела
по одредбама шест српских закона, а у неким околностима може да
буде и кривично дело:
•
У области заштите потрошача, као насртљива пословна пракса сматра се и вишеструко обраћање потрошачу противно
његовој вољи, е-поштом (в. E-mail) или другим средством дигиталне комуникације (в. Digital communication), осим ради
остваривања потраживања из уговора. Такође, забрањено је
непосредно оглашавање е-поштом и другим средствима комуникације на даљину без претходног пристанка потрошача.
•
У области оглашавања, за директно оглашавање према физичким лицима потребна је њихова претходна сагласност, која
може да се опозове у сваком моменту.
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У области електронске трговине, коришћење е-поште за слање
нетражене комерцијалне поруке дозвољено је само уз претходни пристанак лица коме је та врста поруке намењена.
•
У области електронских комуникација, коришћење е-поште
или других врста електронских порука ради непосредног оглашавања допуштено је само уз претходни пристанак корисника. Такође, оператор (пружалац услуге мобилне или фиксне
телефоније и интернета) дужан је да претплатнику омогући
филтрирање незатражених и шкодљивих електронских порука, као и једноставан начин за подешавање или искључивање
филтера. Оператор је дужан и да, по пријему доказа о незатраженим и шкодљивим порукама које су послали његови претплатници, утврди чињенично стање и, у зависности од степена
злоупотребе, опомене претплатника или му привремено онемогући коришћење услуге, а у случају поновљене злоупотребе
претплатнику трајно онемогући коришћење услуга.
•
У области финансијских услуга (банке, осигурањa, пензиони
фондови, лизинг куће...), средства комуникације на даљину могу
да се користе само ако је корисник дао претходну сагласност.
•
У области заштите података о личности, забрањена је неовлашћена и незаконита обрада података о личности, који се односе на сваки податак физичког лица чији је идентитет на основу
њега одредив, непосредно или посредно.
•
По Кривичном законику, под „прогањање“ спада и кривично
дело учињено када, у току одређеног временског периода,
неко противно вољи другог лица настоји да с њим успостави
контакт путем средстава комуникације, или злоупотребљава
податке о личности другог лица или њему блиског лица ради
нуђења робе или услуга. Такође, у кривично дело спадају и
неовлашћено и незаконито прикупљање и обрада личних података, саопштавање другом, или њихова употреба у сврху за
коју нису намењени.
(п. Anti-spam) (п. GDPR) (в. Mailing list)
Spin (Спин)
У области комуникације (в. Communication), спин (на енглеском „завртети“) односи се на медијску објаву, засновану на потпуним измишљотинама или полуистинама, намењену за масовну обману неке циљне
јавности.
(п. Spin doctor) (п. Spinning) (п. Social engineering)
Spin doctor (Спин-доктор, Стручњак за замајавање)
Спин-доктор је особа талентована и обучена за осмишљавање и пласирање спинова (в. Spin) у јавности. Укратко, комуникацијска стручност неоптерећена истином и моралом, јер често учествују у масовним обманама становништва путем друштвеног инжењеринга (в. Social
engineering).
(п. Spinning)
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Spinning (Спиновање, Замајавање)
У области комуникације (в. Communication), спиновање је облик неетичке активности у јавности, прикривене пропаганде, манипулације
и обмањивања зарад остваривања неког политичког и/или пословног
циља. Одвија се тако што се нека прича или (полу)информација „заврти” у јавности. Чест разлог спиновања јесте покривање неке друге информације пласиране у јавности, а која не одговара интересима оних
који се баве спиновањем или су га наручили. Спиновање се заснива на
друштвеном инжењерингу (в. Social engineering) и другим техникама, а
поред поткупљивих новинара и медија који не поштују професионалне
стандарде и емитују непроверене информације, реализује се и уз помоћ појединих инфлуенсера (в. Influencer), ботова (в. Bot) и корисних
идиота (в. Useful idiot).
(п. Fake news)
Split testing (Раздвојено тестирање) – п. A/B testing
Spyware (Шпијунски софтвер, Спајвер)
Спајвер је врста злонамерног програма (в. Malware) који прати активности корисника рачунара без његовог знања и шаље извештаје нападачу. Најчешћи начин преузимања шпијунског софтвера је добровољно
инсталирање, када је корисник преварен приликом преузимања бесплатног софтвера (в. Freeware) са интернета. Намена шпијунског софтвера креће се од бенигних (нпр. приказивање циљаних реклама), до
веома злонамерних (нпр. крађа лозинки и бројева платних картица).
(у. Stalkerware)
SQL – Structured query language (Структурирани језик упита)
SQL је програмски језик за спецификацију поступака за преузимање
података из база података (в. Database).
(у. MySQL)
SQL injection (SQL уметање)
SQL injection је врста сајбер напада (в. Cyberattack) који искоришћава
рањивост веб-локација (в. Web location) које користе SQL (в. SQL), због
недовољне провере података које уносе посетиоци. Најпознатији облици напада уметањем SQL кôда искоришћавају поља за унос података
на веб-локацијама, попут поља за претрагу или поља за уношење корисничког имена и лозинке. Нападач убацује злонамерни кôд у та поља и
форсира веб-сервер (в. Web server) да открије информације које уобичајено не би открио. Овом врстом напада могуће је открити осетљиве
податке, мењати постојеће податке у бази или потпуно уништити базу
података (в. Database).
SSD – Solid-state drive (ССД диск)
ССД диск је део хардвера (в. Hardware), уређај за трајно складиштење дигиталних података (в. Data) помоћу меморијских чипова, слично
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такозваним флеш-меморијама. ССД нема покретне механичке компоненте, за разлику од чврстог диска (в. HDD), тако да је брз, издржљив и
има малу потрошњу енергије. Користи се у лаптоп рачунарима, као и
за сервере (в. Server) за хостинг.
(у. SSHD)
SSHD – Solid-state hybrid drive (ССХД – Хибридни диск)
ССХД је део хардвера (в. Hardware), уређај за трајно складиштење дигиталних података (в. Data) који комбинује карактеристике ССД диска
(в. SSD) и чврстог диска (в. HDD) у једном уређају. Садржи и чврст
диск и ССД кеш ради побољшања перформанси при честом приступању
подацима.
SSL – Secure sockets layer (ССЛ – Безбедносни слој прикључака) – п. TLS
mcloud.rs

S

Staging website (Радни веб-сајт)
Радни веб-сајт је верзија веб-сајта (в. Web site) која настаје након развојне верзије веб-сајта (в. Development website), а пре продукционог
веб-сајта (в. Production website). Служи за проверу садржаја, дизајна и
функционалности и отклањање свих недостатака, те је стога доступна
само ограниченом кругу људи пре пуштања у јавни рад, то јест пре него
што постане продукциони веб-сајт. Након пуштања у јавни рад, радни
веб-сајт често служи као верзија на којој се тестирају неке нове опције.
Stalkerware (Софтвер за ухођење, Стокервер)
Стокервер је врста злонамерног софтвера (в. Malware) који бележи
податке корисника из његовог дигиталног уређаја (в. Digital device) и
шаље их другој особи, која га је и инсталирала, без знања жртве. Кршење приватности (в. Privacy) жртве обухвата праћење комуникације, локације и трансакција. Разлика између шпијунског софтвера (в.
Spyware) и стокервера је што се шпијунски софтвер преузима случајно, док је стокервер намерно инсталиран на уређај жртве коју сајбер
криминалац уходи.
Streaming (Стриминг)
Стриминг је начин преноса видео (в. Video) и аудио (в. Audio) дигиталних садржаја на интернету непрекидним током података, тако што
се део по део шаљу са стриминг платформе на уређај корисника. Тако
корисник може одмах да прати садржај, уместо да чека преузимање
датотеке (в. Download).
(п. Streaming media) (п. Live streaming) (в. OTT platform)
Streaming media (Стриминг медији)
Стриминг медији су видео (в. Video) и аудио (в. Audio) дигитални садржаји који се у компримованом облику шаљу путем интернета и репродукују се одмах, уместо да буду сачувани на уређају корисника.
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Садржаји се шаљу непрекидним током података (в. Streaming), тако да
корисник не мора да чека да преузме датотеку (в. Download) како би
је репродуковао. Корисник може да паузира садржај и да га премотава
уназад или унапред, осим ако се садржај стримингом преноси уживо
(в. Live streaming).
Student portal (Портал за студенте)
Портал за студенте је врста веб-портала (в. Web portal) високошколских установа намењена само корисницима с регистрованим налозима
(в. Account), то јест студентима који имају параметре за приступ (в.
Access). Студенти на порталу могу да сазнају распоред својих обавеза,
да користе платформе за онлајн-учење (в. Online learning), да преузму
наставни материјал, пријаве испите и сазнају резултате испита, доставе
своје радове, комуницирају с колегама и наставним особљем и др.
Subdomain (Поддомен)
Поддомен је онај интернет домен (в. Internet domain) који се налази
хијерархијски испод основног, надређеног домена (в. Parent domain),
што се код домена гледа здесна налево. Нпр. „recnik.mcloud.rs“
je поддомен од домена „mcloud.rs“. Број корисничких поддомена
је ограничен само правилима добављача услуга хостинга (в. Hosting
service provider).
Surf (Сурфовање)
На интернету, сурфовање је претраживање веб-садржаја (в. Web content), преко веб-претраживача (в. Search engine), циљано или без неког
посебног циља, лутањем од једне до друге веб-локације (в. Web location).
Surface web (Површински веб)
Површински веб чине веб-садржаји (в. Web content) који могу да се
пронађу претрагом на веб-претраживачима (в. Search engine).
(у. Dark web) (у. Deep web)
SVG – Scalable vector graphics (СВГ – Скалабилна векторска графика)
СВГ је стандард у XML-у (в. XML) за приказивање дводимензионалне векторске графике (в. Vector graphics) на интернету. За разлику од
уобичајених формата битмапираних слика (в. Bitmap graphics) намењених за употребу на интернету (в. JPG, в. PNG), СВГ се приказује у
било којој величини без губитка квалитета, а може и текст лако да се
прилагођава унутар ње. Такође, СВГ слике могу да буду и анимиране и
интерактивне, као и да садрже хипервезе (в. Hyperlink).
Switch (Преспојник, Свич)
Свич је мрежни уређај (в. Network device) с припадајућим софтвером,
који управља пропусним опсегом у рачунарским мрежама (в. Computer
network), тако што пакете података прослеђује на тачно одређени порт.
Тиме се одржава оптимална пропусна моћ рачунарске мреже.
(у. Bridge) (у. Router) (у. Gateway)
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Synthetic identity fraud (Превара са синтетичким идентитетом)
Превара са синтетичким идентитетом је облик сајбер криминала (в.
Cybercrime) где преварант (в. Scammer) свој лажни идентитет на интернету ствара комбиновањем истинитих и измишљених података и
информација. Истинити подаци и информације украдени су од неке
реално постојеће особе (в. Identity theft), а потом је на основу њих створен синтетички идентитет – непостојећа особа за потребе онлајн-превара (в. Scam).
System software (Системски софтвер)
Системски софтвер је скуп програма који контролишу рад рачунарског хардвера (в. Hardware) и управљају њим, омогућавајући апликативним програмима (в. App) да се правилно извршавају. Врсте системског софтвера су:
•
Оперативни системи (в. OS);
•
Преводиоци програмских језика;
•
Управљачки програми за уређаје (в. Driver program);
•
Фирмвери (в. Firmware);
•
Услужни програми (в. Utility program).

S
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Tag (Ознака)
1) У ХТМЛ-у (в. HTML), ознаке су елементи за форматизовање вебстрана (в. Web page);
2) У систему за управљање садржајем (в. CMS), ознаке се додељују појединачним веб-садржајима (в. Web content) ради лакшег налажења – п.
Tag cloud (Облак ознака);
3) п. Metatag (Метаознака);
4) п. Hashtag (Хаштаг).
Tag cloud (Облак ознака)
Облак ознака је приказ скупа свих ознака у оквиру неке веб-локације
(в. Web location), а које су задате појединачним веб-садржајима (в. Web
content). Приказ је у облику хипервеза (в. Hyperlink) за сваку од ознака,
а хипервезе воде на веб-стране (в. Web page) с листама свих веб-садржаја којима су додељена неке од ознака. Обично су популарније ознаке
истакнуте величином фонта (в. Font) у облаку ознака.
TB – Terabyte (Терабајт)
Терабајт је мера за величину датотека (в. File), а 1 TB има 1024 GB (в. GB).
TCP/IP – Transmission control protocol / Internet protocol (Протокол контроле преноса / Интернет протокол)
TCP/IP је скуп комуникацијских протокола (в. Protocol) потребних за
повезивање мрежних уређаја (в. Network device) на интернет. Протокол контроле преноса (TCP) одређује како апликације успостављају
мрежну комуникацију и управља начином на који се датотеке (в. File)
растављају у мање пакете података (в. Data) пре него што се проследе путем интернета и поново саставе на одредишној адреси. Интернет
протокол (в. IP) одређује како се адресира и усмерава сваки пакет података како би сигурно стигао на право одредиште.
Technical contact (Технички контакт)
У рачунарству, технички контакт је физичко или правно лице овлашћено да обавља додељене послове везане за кориснички налог (в. Account)
на неком рачунару, мрежи или услузи. На пример, да у име регистранта (в. Registrant) прима и доставља податке у вези с техничким питањима од значаја за регистрацију назива домена (в. Domain name), као
што су нпр. подаци о ДНС серверима (в. DNS server). У пракси, технички контакт је најчешће добављач услуга хостинга (в. Hosting service
provider), код кога је хостована веб-локација (в. Web location) на том
називу домена, или регистратор (в. Registrar) код кога је регистрован
назив домена.
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Technical SЕО (Технички СEO)
Технички СЕО се односи на методе СЕО (в. SEO) везане за унапређивање корисничког искуства (в. UX) и олакшавање посла веб-претраживачима (в. Search engine), кроз оптимизацију оних елемената веб-локације (в. Web location) који нису везани за веб-садржај (в. Web content).
Обухвата повећање брзине учитавања веб-локације, прилагођеност мобилним уређајима, олакшано индексирање, прегледност и архитектуру
веб-локације, логичну и јасну навигацију и др.
(п. On-page SEO) (п. Off-page SEO)
Teleconference (Телеконференција, Конференција на даљину)
Телеконференција је свеобухватни појам за састанак троје или више
људи који се налазе на физички удаљеним местима, а одвија се преко неког од канала дигиталне комуникације (в. Digital communication).
Ти канали су апликације за тренутне поруке (в. Instant messaging app),
стриминг уживо (в. Live streaming), глас преко интернет протокола (в.
VoIP) или неко наменско комуникационо решење и систем. Облици телеконференција, од једноставнијих ка сложенијима, су:
•
Конференцијски позив (телефонски);
•
Виртуелни састанак (в. Virtual meeting);
•
Веб-конференција (в. Web conference);
•
Видео-конференција (в. Video conference);
•
Удаљено присуство (в. Telepresence).

T

Telepresence (Телеприсуство, Удаљено присуство)
Удаљено присуство је један од облика телеконференција (в. Teleconference) и обухвата скуп технологија које учесницима у комуникацији омогућавају:
•
да се осећају као да су присутни на лицу места;
•
да другим учесницима делује као да су присутни;
•
да помоћу телероботике могу да управљају удаљеним уређајима као да су присутни на лицу места.
(у. Video conference) (у. Web conference)
Terms and conditions (Услови и погодбе) – п. ToS
Terms of use (Услови коришћења) – п. ToS
Text file (Текстуална датотека)
Текстуална датотека је врста датотеке (в. File) која садржи само скуп
знакова (в. Character), без икаквог форматирања текста (фонт, боја,
стил...). Има екстензију „.TXT“.
Timeline (Временски ток)
У области друштвених медија (в. Social media), временски ток се односи на хронолошки приказ објава других корисника и различитих врста
системских обавештења на почетној страни корисничког профила (в.
Profile).
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Title (Наслов)
У области веб-садржаја (в. Web content), постоје три врсте наслова, који
могу бити исти, слични или различити по свом садржају:
1) СЕО наслов (в. SEO), који се приказује у левом углу језичка на врху
веб-прегледача (в. Web browser);
2) Наслов веб-стране (в. Web page), који се приказује на почетку вебстране;
3) Наслов визуелног садржаја (слике, видео...), опис или назив који се
појављује исписан изнад њега када се преко њега пређем мишем.
TLD – Top-level domain (ТЛД – Домен највишег нивоа)
ТЛД је интернет домен (в. Internet domain) регистрован на највишем
нивоу у ДНС (в. DNS) хијерархији. ТЛД-ови се уписују у основној
– тзв. коренској зони ДНС-а (в. DNS root zone), којом управља Ајкан
(в. ICANN). ТЛД се увек налази иза последње тачке с десне стране у
називу било ког интернет домена нижег нивоа. На пример, у називима домена recnikinterneta.rs и google.com, домени „.rs“ и
„.com“ представљају ТЛД-ове. Ајкан делегира ТЛД-ове на управљање
националним и глобалним регистрима интернет домена (в. Registry).
ТЛД-ови могу да буду генерички (в. gTLD), национални (в. ccTLD) и
инфраструктурни (нпр. „.arpa“).
TLS – Transport layer security (ТЛС – Безбедност транспортног слоја)
Стари назив: SSL – Secure Sockets Layer (ССЛ – Безбедносни слој прикључака)
ТЛС је криптографски протокол који омогућава безбедну, шифровану
комуникацију између веб-сервера (в. Web server), на коме се налази нека
веб-локација (в. Web location), и веб-прегледача (в. Web browser) посетиоца веб-локације, тако што пружа заштиту размене података између
њих. Веб-локације које имају ТЛС могу да се препознају по УРЛ-у (в.
URL) који почиње са „https“ (в. HTTPS ) уместо уобичајеним „http“
(в. HTTP), а такође и по адресном пољу веб-прегледача где стоји иконица катанца, на којој може и да се провери статус безбедности. Постојање ТЛС-а је веома битно за кориснике који приступају веб-локацијама
на којима остављају своје личне податке или користе лозинке и друге
параметре за приступ и обављају финансијске трансакције, као што су
веб-портали (в. Web portal), посебно они за е-банкарство (в. E-banking)
и е-управу (в. E-government), као и онлајн-продавнице (в. Online shop).
(п. Identity theft) (п. Website security)
mcloud.rs
To (За)
„To“ је поље у клијентима е-поште (в. E-mail client) где се уносе адресе
е-поште једног или више главних прималаца поруке.
(у. CC) (у. BCC)
Torrent (Торент)
Торент је датотека (в. File) припремљена за преузимање преко БитТорента (в. BitTorrent).
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ToS – Terms of service (Услови коришћења услуге)
Други називи: Terms, Terms of use, Terms and conditions
ToS су скуп правила под којима веб-локације (в. Web location) или нека
друга дигитална творевина (софтвер, уређај...) пружају своје услуге посетиоцима и корисницима. Многи корисници приликом регистрације (в. Register) прихватају те услове без читања, и обавезују се да ће
их поштовати, што касније може да има нежељене последице. ToS је
правни основ којим корисник даје сагласност за употребу под одређеним условима, те у случају њиховог кршења може бити онемогућен да
даље користи услугу. На друштвеним медијима (в. Social media) обично
у ToS стоји да сав постављен веб-садржај (в. Web content) корисника
власник те веб-локације може да користи на бројне начине. ToS може
да обухвата и политику приватности (в. Privacy policy) и бројне друге
одредбе о прикупљању личних података (в. GDPR), употреби колачића
(в. Cookie) и др.
(п. EULA)
Tracking code (Кôд за праћење)
Кôд за праћење је скрипта уграђена у ХТМЛ кôд (в. HTML) неке вебстране (в. Web page) која прикупља податке о понашању посетилаца
неке веб-локације (в. Web location) и шаље их веб-аналитици (в. Web
analytics).

T

Trademark (Жиг, Заштићени знак, Заштитни знак)
Жиг је правно заштићен знак којим се обележавају производи или
услуге у промету, како би се разликовали од истоврсних или сличних
производа или услуга. Део је процеса заштите интелектуалне својине
(в. Intellectual property). Заштићени знак може да се састоји од речи,
слогана, слова, бројева, слика, цртежа, распореда боја, 3Д облика, комбинација тих знакова, као и од музичких фраза приказаних нотним
писмом и слично. Жиг је правни аспект бренда (в. Brand), коме пружа
правну заштиту јер је регистрован као јединствени идентификатор за
производе или услуге.
Transfer rate (Стопа преноса)
Стопа преноса се односи на брзину којом се подаци (в. Data) преносе с
једног места на друго и мера је перформанси уређаја за складиштење
података и других периферијских уређаја.
Transliteration (Транслитерација, Пресловљавање)
Пресловљавање је врста конверзије текста из једног писма у друго,
замењивањем слова на предвидљив начин. То је пресликавање једног
система писања у други, обично графем у графем. Већина транслитерацијских система је 1 на 1, тако да читалац који познаје систем може
да реконструише изворни начин писања. Аутоматско пресловљавање у
смеру из српске ћирилице (в. Cyrillic) у латиницу је процес који може
да се обави без грешака захваљујући особеностима ћирилице (једно
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слово – један глас) Ако у изворном тексту постоје и нека латиничка слова (мерне јединице, називи домена, римски бројеви, страни називи...)
свакако ће и након пресловљавања остати латиничка. Међутим, обрнути процес, из латинице у ћирилицу, може да изазове проблеме из истих
тих разлога. Аутоматско пресловљавање може да се одвија офлајн (в.
Offline) – помоћу транслитератора уграђеног у програм за обраду текста (брже и практичније), или онлајн (в. Online) – путем транслитератора доступних на интернету. За веб-локације (в. Web location) које су на
српском језику, а треба да постоје на оба писма, такође је препоручен
смер да се текст уноси на ћирилици, а да се аутоматска транслитерација у латиницу обавља помоћу додатка (в. Plug-in) уграђеног у CMS
(в. CMS). Стандард за транслитерацију из ћирилице у латиницу је ISO
9:1995 – Информације и документација – Транслитерација ћириличких
у латиничке знакове за словенске и несловенске језике.
Transparent GIF (Провидни ГИФ)
Провидни ГИФ је врста битмапиране дигиталне слике у ГИФ формату (в. GIF),чија је позадина прозирна, тако да се њене ивице не виде и
делује као да лебди изнад других графичких елемената веб-стране (в.
Web page).
Trojan – Trojan horse (Тројанац – Тројански коњ)
У рачунарству, тројански коњ је врста злонамерног софтвера (в.
Malware) који се лажно представља као неки легитимни програм, а намењен је за крађу података (в. Data) и заузимање ресурса рачунара.
Обавља злонамерне активности као што су брисање или оштећивање
датотека (в. File), даљински приступ рачунару за уљезе, откривање
лозинки, слање порука е-поште (в. E-mail) без знања корисника и др.
Рачунар се зарази „тројанцем“ током преузимања неке датотеке са интернета или неопрезним отварањем прилога уз е-пошту.
Troll (Трол)
Трол је особа чији је циљ или задатак да својим понашањем на интернету поремети комуникацију у некој онлајн-заједници (в. Online
community). То најчешће чини постављањем провокативног, фабрикованог или бесмисленог садржаја, како би изазвао бурну реакцију
других учесника у дискусији и трошио њихово време одвлачећи их од
суштине дискусије.
(п. Trolling)
Trolling (Троловање)
Троловање је облик неетичког понашања на интернету (в. Netiquette),
које практикују тролови (в. Troll). Искусни припадници онлајн-заједница (в. Online community) умеју да разликују бенигно, случајно и краткотрајно троловање, које чине особе невичне тој врсти комуникације,
од оног злонамерног или нарученог троловања, које има озбиљне неетичке циљеве да изазива раздор или дискредитује учеснике у дискусији.
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Twishing (Твишинг)
Твишинг је врста онлајн-преваре (в. Scam) која се спроводи на исти начин као и фишинг (в. Phishing), али на Твитеру.
Two-factor authentication (Двофакторска аутентикација) – п. Multifactor authentication (Вишефакторска аутентикација)
Typeface (Типографско писмо)
Типографско писмо је скуп графички обликованих знакова (в. Character), и састоји се од векторских дефиниција низа цртежа слова, бројева, знакова интерпункције, посебних знакова и осталих типографских
знакова, заједно са ширинама и размацима који одређују њихов међусобни положај, обликованих у истом визуелном стилу. Типографско
писмо може да постоји у облику једног фонта (в. Font), али је најчешће
фамилија састављена од више фонтова.
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UDRP – Uniform domain name dispute resolution policy (УДРП – Једнообразна правила за решавање спорова поводом назива домена)
УДРП је успоставио Ајкан (в. ICANN), како би се власницима заштићених знакова (в. Trademark) омогућило да поврате контролу над називима домена (в. Domain name) од сајберсквотера (в. Cybersquatting) који
желе да им их препродају. Арбитражним поступком се одлучује да ли је
тренутни регистрант (в. Registrant) назива домена у лошој намери прекршио права интелектуалне својине (в. Intellectual property) власника
неког заштићеног знака.
UGC – User-generated content (Кориснички створен садржај)
Други назив: UCC – User-created content
UGC је веб-садржај (в. Web content) који су створили сами корисници
и објавили га на некој веб-локацији (в. Web location) која је у власништву неке компаније или организације. UGC је створен изван професионалних процедура и пракси, а његова креативна вредност је управо
у аутентичности. Овакав садржај обично настаје без намере да се на
њему заради, већ из жеље аутора да постане препознатљив у онлајн-заједници (в. Online community) којој припада. Компаније понекад подстичу своје кориснике да стварају UGC, који потом, ако је квалитетан и
употребљив, користе и у својим промотивним активностима у онлајнсвету, најчешће кроз маркетинг садржајем (в. Content marketing). Квалитетан и оригиналан UGC често постане материјал за вирални маркетинг (в. Viral marketing).
UI – User interface (Корисничко сучеље, Кориснички интерфејс)
Кориснички интерфејс је тачка интеракције између човека и електронског уређаја (в. Electronic device), средство путем кога особа контролише његов софтвер (в. Software) или хардвер (в. Hardware). Добар
интерфејс је кориснику пријатан (в. User-friendly) и пружа корисничко искуство (в. UX) њему прилагођено, омогућавајући интеракцију са
софтвером или хардвером на природан и интуитиван начин. Софтвери
имају графичко корисничко сучеље (в. GUI) које се појављује на екрану
(в. Screen) уређаја у виду радне површине, менија, траке са алатима,
дугмића и др. Поред екрана, хардвер има и физичке команде којима се
управља функцијама уређаја, попут тастатуре, миша, даљинског управљача и других елемената зависно од врсте уређаја.
(п. Interface)
U-label (У-ознака)
U-label је јуникод (в. Unicode) приказ ИДН домена (в. IDN) онако како
се показује корисницима.
(с. A-label)
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Unicode (Јуникод)
Јуникод је универзални стандард за кодирање знакова (в. Character), и
служи као основа за обраду, складиштење и размену текстуалних података (в. Data) на било ком светском писму, у свим видовима употребе
информационих технологија (в. IT). Пружа јединствен бинарни број за
сваки знак, без обзира на платформу, уређај, апликацију или језик. Поред знакова за све системе писања, и савремене и историјске, Јуникод
садржи и техничке симболе, интерпункцију и многе друге знакове који
се користе у писаним документима. Тренутно подржава 154 писма, а
садржи 143.859 знакова, и у сталном је развоју.
(у. ASCII) (п. UTF-8)
Update (Ажурирање)
У рачунарству, ажурирање се односи на:
•
Мање надоградње постојећих рачунарских програма (в. Computer program) ради отклањања багова (в. Bug), безбедносних
и других проблема, као део редовне и бесплатне подршке њихових произвођача; (у. Upgrade)
•
Измену и/или постављање нових веб-садржаја (в. Web content)
на некој веб-страни (в. Web page);
•
Уношење нових података (в. Data) у системске поставке рачунара и система.

U

Upgrade (Побољшање)
У рачунарству, побољшање се односи на:
•
Унапређивање софтверских ресурса (в. Software) набавком
и инсталирањем нових верзија постојећих рачунарских програма (в. Computer program) или потпуно нових програма;
(у. Update)
•
Подизање хардверских ресурса (в. Hardware) на виши степен,
набавком нове опреме.
Upload (Отпремање)
У рачунарству, отпремање се односи на пребацивање података (в. Data)
или датотека (в. File) с корисничког рачунара на неки рачунар на мрежи.
(п. FTP) (с. Download)
Uppercase (Велика слова)
Велика слова (А, Б, В, Г, Д...) супротност су од малих слова (а, б, в, г,
д...). У дигиталној комуникацији (в. Digital communication) није упутно
писати сав текст великим словима, јер се то сматра „викањем”.
(с. Lowercase) (п. Case-sensitive)
Upsampling (Повећање узорковања)
У рачунарству, upsampling је поступак којим се повећава стопа узорковања (в. Sampling rate) за постојеће битмапиране графике (в. Bitmap
graphics), дигиталне аудио-записе (в. Audio) и дигиталне видео-записе
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(в. Video). То повећава величину датотека (в. File) и има следећи учинак:
•
Битмапиране графике и видео-записи, због присилно повећане величине изворног приказа, могу постати „пикселизованији“, што зависи од примењене интерполације и степена
увећања;
•
Аудио-записима се донекле побољшава звук, зависно од примењених филтера.
URI – Uniform resource identifier (УРИ – Једнообразни идентификатор ресурса)
У рачунарству, УРИ је низ знакова који омогућава потпуну идентификацију било којег веб-ресурса (в. Web resource). Он обједињује УРЛ (в.
URL) и УРН (в. URN) у јединствену целину. Сваки УРЛ је УРИ, али обрнуто не важи.
URL – Uniform resource locator (УРЛ – Једнообразни локатор
ресурса)
УРЛ је јединствена адреса одређеног ресурса на интернету (в. Web
resource), попут појединачне веб-стране (в. Web page), датотеке (в. File)
или интернет услуге (в. Internet service). Кључни елемент УРЛ-а је интернет домен (в. Internet domain) или ИП адреса (в. IP address). УРЛ
је подскуп УРИ-ја (в. URI) и осим што показује где је ресурс доступан,
описује и примарни метод за приступ њему. Појављује се у адресном
пољу (в. Address bar) веб-прегледача (в. Web browser). Поједностављено
речено, УРЛ је састављен по следећој шеми:
протокол: <//домен, поддомен или ИП адреса></путања></
веб-страна или назив датотеке><?упит><#фрагмент>
Примери једноставнијих УРЛ-ова:
•
https://agitprop.rs/usluge/
•
ftp://recnikinterneta.rs/download/file.zip
•
mailto:recipient@example.com?subject=<subject>
КОРИСТАН САВЕТ: Ако желите да дођете до насловне стране (в.
Home page) неког веб-сајта, обично је довољно да у адресно поље
веб-прегледача упишете само његов домен или поддомен (в. Web
address). На пример, ако желите да стигнете на веб-сајт на домену mcloud.rs, уколико су веб-сервер (в. Web server) и CMS (в.
CMS) подешени како треба, непотребно је да укуцавате остале
делове УРЛ-a. Сувишни су разни елементи (в. HTTP, в. HTTPS, в.
WWW) који могу да буду саставни део УРЛ-a, јер ће све то, ако треба, додати сâм веб-прегледач. На исту адресу – mcloud.rs, воде
сви набројани УРЛ-ови: https://mcloud.rs, https://www.
mcloud.rs, http://mcloud.rs, http://www.mcloud.rs.
Такође, за долазак на насловну страну неког веб-сајта није потребно наводити уобичајен назив почетне датотеке (нпр. index.php,
index.htm, index.asp...) иза домена. Оба описана навођења
сувишних елемената честа су у штампаним документима, јер аутори преписују цео УРЛ из адресног поља, не разумевајући природу
УРЛ-а који води на насловну страну веб-сајта.
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URN – Uniform resource name (УРН – Једнообразни назив ресурса)
У рачунарству, УРН је најлакше упоредити са именом човека, а УРЛ (в.
URL) с његовом адресом становања, тако да та два податка заједно дају
УРИ (в. URI) те особе. Другим речима, УРН називом се идентификује
неко/нешто, УРЛ пружа метод за проналажење некога/нечега, а УРИ
повезује та два податка у јединствену целину. Примери за УРН:
•
urn:isbn:1234567890
•
urn:def://neki_pojam
USB – Universal serial bus (УСБ – Универзална серијска магистрала)
УСБ је прикључак (в. Port) преко кога се на рачунар (в. Computer) повезују периферијски уређаји, попут тастатуре и миша, или други дигитални уређаји (в. Digital device), попут паметног телефона, штампача
и скенера.

U

Useful idiot (Корисни идиот)
Корисни идиот је наивна или лаковерна особа којом може лако да се
манипулише, те да се искористи, наговори да уради, каже или верује у
приче које помажу одређеној интересној групи или појединцу. Корисни идиот својевољно и бесплатно слепо промовише туђе политичке и/
или пословне агенде, не улазећи у разложну анализу својих уверења и
поступака. Деловање корисних идиота је веома видљиво у свим облицима онлајн-заједница (в. Online community), нарочито на друштвеним
медијима (в. Social media). Реч „идиот“ је овде употребљена у изворном
смислу који има у грчком језику, а односи се на особу неупућену у јавне ствари, а не у савременом смислу, по коме подразумева особе с мањком интелигенције. Корисним идиотима не недостаје ни интелигенције
ни образовања, они су једноставно неупућени у предмет дискусије, али
их то не спречава да заговарају туђе ставове које, у суштини, не разумеју. Посебна подврста тога је „фах идиот“ – стручна особа која се разуме
само у област којом се бави и ни у шта друго.
User (Корисник)
1) У рачунарству, корисник је особа или компанија/организација која
има отворен налог (в. Account) за коришћење неког рачунара, мреже
или услуге.
2) У пословању, корисник је особа или компанија/организација која непосредно користи неки производ или неку услугу.
(у. Client) (у. Customer) (у. Consumer)
User-friendly (Кориснички угодан)
У рачунарству, user-friendly се односи на особину неког софтвера (в.
Software) или хардвера (в. Hardware) да је лак за употребу и интуитиван за коришћење, јер је прилагођен потребама и навикама корисника
(в. User). Веома зависи од корисничког интерфејса (в. UI) и битно утиче на корисничко искуство (в. UX).
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Username (Корисничко име)
Корисничко име је податак који идентификује корисника (в. User) неког рачунара, мреже или услуге. С корисничким именом се, уз лозинку
(в. Password), приступа налогу (в. Account) корисника.
UTF-8 – Unicode transformation format 8 bit (УТФ-8 – Јуникод формат за трансформацију 8-битни)
УТФ-8 је стандардни облик Јуникода (в. Unicode) на интернету, јер
покрива сва светска писма живих језика. УТФ-8 је кодирање којим се
знакови (в. Character) преводе у бинарни систем бројева, ради њиховог
дигиталног записа. Вишебајтно кодирање текста у УТФ-8 представља
сваки Јуникодов знак са једним до четири бајта, па је тако један бајт
за стандардна енглеска слова и симболе, два бајта за додатне латино и
средњоисточне знакове и три бајта за азијске знакове, а додатни знакови
се представљају помоћу четири бајта. УТФ-8 је уназад компатибилан са
Аски (в. ASCII), јер су првих 128 знакова пресликани на исте вредности.
Utility program (Услужни програм)
Други назив: Utilities
Услужни програм је врста системског софтвера (в. System software)
намењеног за оптимално функционисање рачунара, кроз различите
дијагностичке и рутинске задатке или послове одржавања и заштите
система. Врсте услужних програма су:
•
противвирусни софтвер (в. Anti-virus software),
•
фајервол (в. Firewall);
•
програми за дефрагментацију и партиционирање диска;
•
програми за компресију података (в. Compression);
•
програми за израду сигурносне копија података (в. Backup) и др.
UX – User experience (Корисничко искуство)
Корисничко искуство је доживљај корисника (в. User) при задовољавању потреба коришћењем услуга или производа. Углавном се односи на
интеракције с корисником у дигиталном свету и мери се стопом успешности, стопом грешке, стопом напуштања и временом потребним за
завршетак задатка.
(у. CX)
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V
VCF – Virtual contact file, vCard file (Виртуелна датотека с контактима)
VCF датотека је стандардни рачунарски формат за дигиталне визиткарте, за различите намене – од увожења података о контактима у CRM (в.
CRM) из софтвера за е-пошту (в. E-mail), до слања бројним дигиталним
каналима у облику QR кôда (в. QR code). Може да садржи велики скуп
личних података: име, фирму, адресу е-поште, физичку адреса, вебадресу, број телефона и др.
VDSL – Very-high-bit-rate DSL (DSL веома велике брзине)
ВДСЛ је врста интернет повезивања које је алтернатива АДСЛ-у (в.
ADSL), јер омогућава десетак пута већу брзину симетричног преноса
података.
(у. DSL) (у. HDSL) (у. SDSL)

V

Vector graphics (Векторска графика)
Векторска графика је начин приказивања дигиталних слика (в. Digital
image) помоћу геометријских облика као што су тачке, линије, криве
и полигони, који се исцртавају коришћењем математичких формула.
Из тога и проистиче њена главна разлика и предност у односу на битмапирану графику (в. Bitmap graphics). На пример, за некомпримовану битмапирану графику на којој је плави квадрат величине 100 × 100
пиксела потребни су појединачни подаци о сваком од 10.000 пиксела
(в. Pixel) од којих је сачињена. За исти квадрат нацртан у векторској
графици довољне су само четири тачке (његова четири угла) математички спојене у облик квадрата и податак о боји. Зато су датотеке с
векторским сликама много мање, а могуће је и неограничено увећавање слика, с глатким ивицама, јер нема ограничења која произлазе из
резолуције и ограниченог броја пиксела, као код битмапираних слика.
Векторска слика може да се сачува као битмапирана (растерска) слика,
али притом неповратно губи своје предности. Мана векторске графике је што није погодна за приказ фотографија, већ је намењена првенствено цртаним облицима, као што су логотипи, текстови, геометријске
фигуре и слични облици који се састоје од јасно раздвојених целина.
Уобичајене екстензије векторских датотека су .SVG (в. SVG) – за коришћење на интернету, као и .AI и .EPS за све остале намене.
(п. RGB) (п. PDF)
Vertical search (Вертикална претрага)
Вертикална претрага је посебна врста претраживања (в. Search) током
кога је фокус само на специфичним темама, врстама веб-садржаја (в.
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Web content) или врстама датотека (в. File). Пример такве претраге су
оне које се одвијају на некој видео-платформи, онлајн-продавници (в.
Online shop) или онлајн-медију (в. Online media).
Vidcast (Вид-каст) – п. Video podcast
Video (Видео)
Видео је дигитални запис у облику покретних слика. Видео-датотеке најчешће имају екстензије: .MP4 (в. MP4), .AVI, .WMV и др. Битни елементи сваког дигиталног видео-записа су резолуција (в. Video
resolution), размера приказа (в. Aspect ratio), број слика у секунди (в.
FPS), кодек (в. Codec), уз додатне елементе везане за запис звука (в.
Audio), осим ако није видео без звука (нпр. видео за дигиталне билборде). За разлику од дигиталног записа звука, дигитални видео-записи су
увек компримовани (в. Compression).
Video camcorder (Видео-камкордер) – п. Digital video camera
Video conference (Видео-конференција)
Други назив: Video teleconference
Видео-конференција je један од облика телеконференција (в. Teleconference), начин дигиталне комуникације (в. Digital communication)
појединаца и група током које учесници на различитим локацијама
међусобно комуницирају у реалном времену, уз звук и слику, имајући
утисак да истовремено присуствују догађају. За тај вид комуникације
потребни су наменска аудио и видео опрема, наменски софтвер и приступ интернету или неки други начин преноса аудио и видео сигнала.
(у. Web conference) (у. Telepresence) (у. Webinar) (у. Virtual conference)
Video podcast (Видео-подкаст)
Други називи: Vodcast, Vidcast
Видео-подкаст је врста подкаста (в. Podcast) у форми видео-датотека (в.
Video), које су сложеније за продукцију од аудио-подкаста (в. Audio podcast),
али и много занимљивије за гледаоце. Финални производ најчешће изгледа
као „радио са сликом“, али то се и очекује од ове видео-форме.
(у. Vlog)
Video resolution (Видео-резолуција)
Видео-резолуција је број пиксела (в. Pixel) дигиталног видео-записа (в.
Video), у обе димензије – хоризонтално и вертикално. На пример, видеозапис са ознаком 1080p има видео-резолуцију 1920 × 1080 pix, а из односа те две бројке видљиво је да има 16:9 размеру приказа (в. Aspect ratio),
и његова видео-резолуција спада у високе дефиниције приказа (в. HD).
(п. Resolution) (п. Digital video camera)
Viral marketing (Вирални маркетинг)
Вирални маркетинг је начин ширења неког веб-садржаја (в. Web con-
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tent) комерцијалне природе, тако што га корисници самостално и добровољно преузимају и деле с другим корисницима (што подсећа на
ширење вируса, одатле и назив). Понекад компаније за први талас ширења виралног садржаја ангажују утицајне појединце (в. Influencer),
тако да није увек у питању добровољна и случајна активност. Вирални
садржај може имати позитиван, али и негативан утицај на неки бренд
(в. Brand), јер корисници могу на овај начин да шире сопствене виралне поруке којима исмевају или осуђују првобитну комерцијалну поруку. За вирални маркетинг је пресудна „заразност“ садржаја, то јест
његов квалитет, креативност, привлачност или необичност због које се
изразито допада или изразито не допада корисницима, те га они шире
даље порукама е-поште (в. E-mail), тренутним порукама (в. Instant
messaging) и преко друштвених медија (в. Social media). Виралне поруке су најчешће у облику видео-садржаја (в. Video) или дигиталних
слика (в. Digital image).
(п. Meme)
Virtual (Виртуелно)
1) Виртуелно је нешто што је симулација и нестварни приказ, а не реално постојећа ствар, биће или окружење.
2) Виртуелно је нешто што постоји само онлајн, у дигиталном свету.
Virtual brand community (Виртуелна бренд-заједница) – п. Online
customer community
Virtual community (Онлајн-заједница) – п. Online community

V

Virtual conference (Виртуелна конференција)
Други назив: Online conference (Онлајн-конференција)
Виртуелна конференција је интерактивни виртуелни догађај (в. Virtual
event) који се одвија путем интернета и окупља велику групу људи који
имају заједничке области интересовања или знања, ради умрежавања,
учења и размене мишљења. Као и жива конференција, састоји се од
излагања главних говорника, појединачних тематских сесија, сесија с
питањима и одговорима и других облика интеракције с публиком.
(у. Video conference)
Virtual currency (Виртуелна валута)
Виртуелна валута је врста нерегулисане дигиталне валуте (в. Digital
currency) коју обично контролишу њени творци и користи се и прихвата само међу члановима одређене онлајн-заједнице (в. Online community), те зато нема све особине реалне валуте. Чување и трансакције се
обављају само преко мобилних и десктоп апликација (в. App) или преко
наменских дигиталних новчаника (в. Mobile wallet), кроз наменске мреже. Примери виртуелних валута су и крипто-валуте (в. Cryptocurrency),
као и монетарни системи засновани на купонима и наградама.

206

Лазар Бошковић

Virtual event (Виртуелни догађај)
Други назив: Online event (Онлајн-догађај)
Виртуелни догађај је било који организовани тематски скуп људи који
се одвија на интернету, а не на физичкој локацији. Примери виртуелних догађаја су: виртуелне конференције (в. Virtual conference), виртуелни сајмови, онлајн-концерти, онлајн-перформанси и др.
Virtual meeting (Виртуелни састанак)
Други назив: Online meeting (Онлајн-састанак)
Виртуелни састанак је један од облика телеконференција (в. Teleconference), начин дигиталне комуникације (в. Digital communication)
појединаца и тимова помоћу рачунара или мобилног уређаја опремљених камером и микрофоном, уз коришћење неке од десктоп апликација (в. Desktop app), мобилних апликација (в. Mobile app) или веб-апликација (в. Web app) које омогућавају виртуелне састанке.
(у. Video conference) (у. Web conference) (у. Telepresence)
Virus (Вирус)
У рачунарству, вирус је рачунарски програм који се аутоматски шири и
умножава и тако „инфицира“ рачунар, то јест датотеке (в. File) на њему,
мимо знања корисника. Последице су ометање рада рачунара и друге
злонамерне активности, зависно од природе вируса, то јест замисли
његовог творца. Већина вируса долази кроз заражене поруке е-поште
(в. E-mail), у виду прилога поруке који корисник неопрезно отвори, али
и путем преузимања датотека с веб-локација (в. Web location) или са
уређаја за пренос датотека. Ширење рачунарских вируса је кривично
дело и спада у сајбер криминал (в. Cybercrime). Заштиту од вируса пружа противвирусни софтвер (в. Anti-virus software).
(п. Malware) (п. Spyware) (п. Trojan) (п. Worm)
Virus protection software (Софтвер за заштиту од вируса) – п. Antivirus software
VLAN – Virtual LAN (ВЛАН – Виртуелна мрежа локалног подручја)
Други назив: Виртуелна локална мрежа
ВЛАН је логичка група уређаја који се налазе на различитим физичким
сегментима мреже локалног подручја (в. LAN), a логички су третирани
као да се налазе на једном сегменту.
Vlog – Videoblog (Влог – Видео-блог)
Видео-блог је врста блога (в. Blog) који садржи видео-записе (в. Video)
или се у потпуности реализује кроз видео-формат. Аутори видеоблогова (влогери) користе сва расположива аудио, видео и графичка
средства да своје снимке учине атрактивнијим за гледаоце. Финални
производ изгледа као лична телевизијска емисија, постављена на неку
видео-платформу.
(у. Video podcast)
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Vodcast (Вод-каст) – п. Video podcast
Voice recognition (Препознавање гласа)
1) Препознавање изговорених речи путем рачунара или другог дигиталног уређаја (в. Digital device) ради задавања команди гласом, уношења текста гласом или обављања гласовне претраге (в. Voice search).
2) Идентификација особе путем рачунара или другог дигиталног уређаја, на основу њених нарочитих гласовних карактеристика.
Voice search (Гласовна претрага)
Гласовна претрага је посебна врста претраживања (в. Search) током
кога се, уместо уноса преко тастатуре, кључне речи (в. Keyword) за претрагу саопштавају гласом. То се најчешће ради на паметним телефонима и таблетима, захваљујући технологијама за препознавање гласа (в.
Voice recognition).
VoIP – Voice over internet protocol (ВоИП – Глас преко интернет
протокола)
ВоИП је пренос гласовне (телефонске) комуникације преко интернета
или ИП мреже (в. IP).
VPN – Virtual private network (ВПН – Виртуелна приватна мрежа)
ВПН је рачунарска мрежа (в. Computer network) компаније или организације која се пружа кроз јавну мрежу, како би се преко интернета повезало њихово седиште с неком удаљеном локацијом или појединцем. На
пример, то су ситуације када запослена особа ради од куће, а потребан
јој је приступ интранету (в. Intranet) компаније. При томе се предузимају посебне безбедносне мере заштите од неауторизованог приступа.

V

VPS hosting – Virtual private server hosting (ВПС хостинг –
Хостинг на виртуелном приватном серверу)
ВПС хостинг је опција услуге хостинга (в. Hosting) која подразумева
изнајмљивање виртуелног приватног сервера, који може да буде постављен на неком дељеном наменском серверу (в. Dedicated server
hosting) или у оквиру клауд хостинга (в. Cloud hosting), када је на више
повезаних сервера. Код ВПС хостинга се ресурси једног снажног сервера деле на више корисника, тако да сваки добија виртуелни сервер
који се понаша као засебна машина са својим оперативним системом и
својим ресурсима. То је добар избор за власнике веб-локација (в. Web
location) којима су потребни јачи ресурси, јединствена ИП адреса (в. IP
address) и већа контрола над хостингом, као и специфичне инсталације
софтвера. Наследник ВПС хостинга је клауд ВПС, који је заснован на
клауд хостингу и обезбеђује већу доступност јер не зависи од једног
физичког сервера.
(у. Shared hosting) (у. Managed hosting) (у. Colocation) (п. Hosting service
provider) (в. Cloud data center)
mcloud.rs
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VR – Virtual reality (ВР – Виртуелна стварност)
Виртуелна стварност је технологија која симулира физичко присуство
особе у рачунарски генерисаном окружењу које се доживљава као реално. Функционише помоћу ВР наочара, самосталних или са уметнутим
паметним телефоном, тако што дочарава 3Д (в. 3D) виртуелни свет.
(п. Reality technologies) (у. AR) (у. MR)

V
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W3C – World Wide Web Consortium (WWW конзорцијум)
W3C је међународна заједница која развија отворене стандарде како би
осигурала дугорочан раст WWW-a (в. WWW).
w3.org
W3C unified validator (W3C обједињени валидатор)
W3C обједињени валидатор обавља проверу исправности ХТМЛ-а (в.
HTML), CSS-а (в. CSS) и RSS-а (в. RSS) на веб-сајтовима (в. Web site).
Ради под окриљем W3C-а (в. W3C).
validator.w3.org/unicorn
WAN – Wide area network (Мрежа широког подручја)
Други назив: Регионална мрежа
WAN је рачунарска мрежа (в. Computer network) која повезује локалне
мреже (в. LAN) на широј територији (области или државе) и неограниченог је домета.
(у. PAN) (у. WLAN) (у. MAN) (у. Internet)
Watermark (Водени жиг)
У области дигиталних слика (в. Digital image), водени жиг је:
1) Провидна шара у облику текста или симбола додата преко дигиталне
слике ради спречавања неовлашћене употребе.
2) Невидљиви кôд уграђен у дигиталну слику ради заштите ауторских
права (в. Copyright).

W

Wearable technology (Носива технологија)
Носива технологија је високотехнолошка опрема, дигитални уређаји (в. Digital device) уграђени директно у одевне предмете или у виду
додатне опреме, а намењени за праћење активности корисника. То су
паметни сатови, паметне наочаре, фитнес трекери и други уређаји који
су најчешће повезани на интернет ствари (в. IoT). Користи се и за бесконтактна плаћања (в. Contactless payments).
Web (Веб) – п. WWW
Web address (Веб-адреса)
Веб-адреса је низ алфанумеричких знакова који чине јединствену адресу неке веб-локације (в. Web location) и може да буде:
•
Интернет домен (в. Internet domain), нпр. „mcloud123.rs“;
•
Поддомен (в. Subdomain) неког интернет домена, као што је
на пример „recnik2021.mcloud123.rs“.
210

Лазар Бошковић

Web analytics (Веб-аналитика)
Веб-аналитика је процес мерења, прикупљања, анализе, обраде и објављивања података генерисаних интеракцијом посетилаца с неком веблокацијом (в. Web location). Она је битан извор података за дигитални
маркетинг (в. Digital marketing), нарочито за онлајн-продавнице (в.
Online shop), јер пружа увид у понашање и активности посетилаца и
даје сазнања како да се побољшају перформансе веб-локације, а тиме и
конверзије (в. Conversion) и продаја. Уобичајени подаци у извештајима
веб-аналитике су: број посетилаца у датом временском периоду, број
прегледа веб-страна, број кликова на везе, поновни или нови посетиоци, стопа напуштања веб-страна без одласка на друге веб-стране, стопа
конверзије, начин доласка посетилаца (органски, директно, друштвени
медији, оглашавање, референтне локације...). Веб-аналитика омогућава постављање кључних показатеља учинка (в. KPI) или референтне
вредности за мерење нивоа успешности различитих елемената веблокације, укључујући и позиве на акцију (в. CTA) и друге жељене активности посетилаца. Најкоришћенији алат за веб-аналитику је Google
Analytics, али постоје и многи други независни: Kissmetrics, Crazy Egg,
Mixpanel, SimilarWeb, HotJar и др.
(п. Analytics) (п. Audience analytics) (п. Social media analytics)
Web app, Web application (Веб-ап, Веб-апликација)
Веб-апликација је наменски рачунарски програм (в. Computer program), доступан преко интернета, који своју функцију обавља кроз вебпрегледач (в. Web browser) као свој клијент (в. Client). У веб-апликацији корисник, након аутентикације (в. Authentication) или без ње, може
да обави одређене интерактивне операције. Примери веб-апликација
са аутентикацијом су: веб-пошта (в. Webmail), онлајн-продавница (в.
Online shop), е-банкарство (в. E-banking). Примери веб-апликација без
аутентикације су: разне врсте конвертора из једног у други формат датотеке (за аудио, видео, документе...), разне врсте уређивача садржаја
(за фотографије, превођење или пресловљавање текстова...), разни помоћни програми за компресију датотека, преузимање датотека, проверу датотека и др.
(у. Desktop app) (у. Mobile app)
Web Archive (Архив веба) – п. Internet Archive
Web banking (Веб-банкарство) – п. E-banking
Web browser (Веб-прегледач)
Други називи: Веб-читач, Internet browser (Прегледач интернета)
Веб-прегледач је апликација (в. App) за прегледање веб-садржаја (в.
Web content) учитавањем веб-страна (в. Web page) на уређај корисника. То је клијентски (в. Client) програм за проналажење, преузимање и
приказивање информација с веб-локација (в. Web location) на уређај
корисника. Најпознатији веб-прегледачи су: Google Chrome, Mozilla
Firefox, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Opera, Apple Safari.
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Web community (Веб-заједница) – п. Online community
Web conference (Веб-конференција)
Веб-конференција je један од облика телеконференција (в. Teleconference), начин дигиталне комуникације (в. Digital communication) појединаца и група путем интернета. Захтева коришћење релативно уобичајене рачунарске опреме, попут веб-камера (в. Webcam), и софтвера и
платформи за сарадњу и комуникацију у онлајн-свету. Одржавају се у
облику виртуелних састанака (в. Virtual meeting) тимова, вебинара (в.
Webinar), онлајн-тренинга, онлајн-курсева и др.
(у. Video conference) (у. Telepresence)

W

Web content (Веб-садржај)
Веб-садржај обухвата све дигиталне садржаје (в. Digital content) који
су у било ком облику доступни онлајн (в. Online), то јест објављени на
веб-локацијама (в. Web location). To је основни састојак веб-локације,
због кога посетиоци долазе на њу, враћају се и препоручују је пријатељима. Уређује се и објављује помоћу система за управљање садржајем
(в. CMS). Веб-садржај је оно што веб-претраживачи (в. Search engine)
проналазе, индексирају и показују у резултатима претраге, уколико је
урађен СЕО (в. SEO). Најчешћи облици веб-садржаја су:
•
Текстови на веб-странама (в. Web page) – у ХТМЛ формату (в.
HTML), као што су основни текстови веб-страна (в. Web page),
вести, блог објаве (в. Blog post), објаве на друштвеним медијима (в. Post) и др.
•
Датотеке (в. File) с текстовима – у форматима као што су
.DOC, .XLS, .CSV (в. CSV), .TXT (в. Text file), .PDF (в. PDF) и др.
•
Илустрације – различите врсте дигиталних слика (в. Digital
image), као што су фотографије, цртежи, графикони, мапе и др.
•
Мултимедији (в. Multimedia) – аудио (в. Audio), видео (в.
Video), анимације, презентације и др.
•
Посебно обликовани садржаји – инфографике (в. Infographic),
дигиталне публикације (в. Digital publication) и др.
•
Садржаји за оглашавање на интернету – маркетинг садржајем (в. Content marketing), маркетинг е-поштом (в. E-mail
marketing), маркетинг на веб-претраживачима (в. SEM), маркетинг на друштвеним медијима (в. SMM) и др.
(п. Content writing) (п. Copywriting) (п. SEO copywriting) (п. Web content
writer) (п. Copyright) (п. Intellectual property)
Web content writer (Писац веб-садржаја)
Други назив: Web content creator (Стваралац веб-садржаја)
Писац веб-садржаја је особа која ствара различите врсте текстова потребних за објављивање на веб-локацијама (в. Web location), као што су
текстови веб-страна (в. Web page), блог постови (в. Blog post), текстови
за објаве на друштвеним медијима (в. Social media) и др.
(у. Content writer) (у. Copywriter) (у. SEO copywriting)
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Web crawler (Веб-гусеница) – п. Web spider
Web design (Веб-дизајн)
Веб-дизајн је процес визуелног обликовања веб-локације (в. Web location) током кога се елементи веб-садржаја (в. Web content), навигација
(в. Website navigation) и потребне техничке функционалности спајају
у складну целину. На изглед веб-стране (в. Web page), то јест на визуелни утисак који њен споља видљиви део (в. Front-end) треба да остави
на посетиоце, утиче се избором шеме боја и фонтова и распоредом и
односима визуелних елемената. Веб-страна треба да буде истовремено
естетски угодна и прегледна и прикладна за циљну групу корисника
којима је намењена. Веб-дизајн се односи и на визуелно обликовање
промотивних порука е-поште (в. E-mail marketing), које су у ХТМЛ (в.
HTML) облику. Може да буде приређен од купљених готових шаблонских решења или наменски створен.
(п. Adaptive web design) (п. Fixed web design) (п. Fluid web design) (п.
Responsive web design) (п. CSS) (п. UI) (п. Web designer)
Web designer (Веб-дизајнер)
Веб-дизајнер је особа која се бави визуелним обликовањем веб-локација (в. Web location), стварањем графичких решења веб-страна (в. Web
page), као и промотивних порука е-поште (в. E-mail marketing). Дизајнирање најчешће почиње од дигиталних слика (в. Digital image), које
се потом претварају у повезани ХТМЛ (в. HTML) и CSS (в. CSS) облик.
(п. Web design) (п. Back-end) (п. Front-end) (п. Full-stack)
Web developer (Веб-дивелопер, Веб-програмер)
Веб-дивелопер је особа која се бави програмирањем веб-локације (в.
Web location), тако што на основу добијеног веб-дизајна (в. Web design)
и задатих функционалности веб-локације (в. Web location), ствара нов
или прилагођава постојећи систем за управљање садржајем (в. CMS).
(п. Website development) (п. Back-end) (п. Front-end) (п. Full-stack)
Web hosting (Веб-хостинг)
Веб-хостинг је врста услуге хостинга (в. Hosting) под којом се најчешће
подразумева дељени хостинг за пружање простора веб-локацијама (в.
Web location) на веб-серверу (в. Web server), са сталним и несметаним
приступом интернету у уговореном пропусном опсегу (в. Bandwidth).
Пакет понуде добављача услуга хостинга (в. Hosting service provider)
обично обухвата и одговарајући софтвер попут ПХП-а (в. PHP) и АСП
-а (в. ASP), протоколе попут ХТТП-а (в. HTTP) и ФТП-а (в. FTP), услуге прављења резервних копија (в. Backup), техничку подршку и бројне
друге услуге. Опције услуге веб-хостинга могу да обухватају следеће:
дељени хостинг (в. Shared hosting), ВПС хостинг (в. VPS hosting), хостинг на наменском серверу (в. Dedicated server hosting), клауд хостинг
(в. Cloud hosting), управљани хостинг (у. Managed hosting) и колокација
(в. Colocation).
mcloud.rs
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Web location (Веб-локација)
Веб-локација је јединствена функционална целина, доступна корисницима као место на интернету одређено неким УРЛ-ом (в. URL), а
коме се приступа слободно или уз кориснички налог (в. Account). Врсте
веб-локација су: веб-сајт (в. Web site), веб-портал (в. Web portal), ФТП
сајт (в. FTP site), друштвени медиј (в. Social media), веб-претраживач
(в. Search engine), онлајн-заједница (в. Online community) и веб-апликација (в. Web app). Све веб-локације су дигитални канали (в. Digital
channel), у смислу дигиталне комуникације (в. Digital communication).
Web marketing (Веб-маркетинг) – п. Internet marketing
Web page (Веб-страна)
Веб-страна је ХТМЛ датотека (в. HTML) која се отвара у веб-прегледачу (в. Web browser), а у оквиру које се приказује веб-садржај (в. Web
content). Постоји као појединачна страна неке веб-локације (в. Web
location) или, ређе, као једина страна веб-сајта (в. Web site), због чега
се често, а погрешно, мешају појмови веб-страна (или веб-страница) и
веб-сајт. Свака веб-страна има свој јединствени УРЛ (в. URL), а може да
има и више адреса које указују на њу (в. Alias). Назив датотеке почетне
веб-стране (в. Home page) неке веб-локације је „index“ или „default“, а
екстензије датотека тих веб-страна су различите, зависно од тога у ком
програмском језику су настале (в. ASP, в. PHP, в. CGI, PL...).

W

Web portal (Веб-портал)
Веб-портал је веб-локација (в. Web location) која регистрованим корисницима, након аутентикације (в. Authentication), омогућава приступ јавно недоступном окружењу, с посебним веб-садржајем (в. Web
content), наменским веб-апликацијама (в. Web application) и веб-сервисима (в. Web service). Омогућава персонализовано корисничко искуство (в. UX) и интерактивно прилагођавање потребама корисника.
Често се порталима погрешно називају сви обимнији веб-сајтови (в.
Web site), а нарочито медијски сајтови, иако немају посебан приступ
само за регистроване кориснике. Сама изворна латинска реч „портал“
говори да је то неки главни улаз, нека свечана врата, што указује да не
може свако да му приступи. Примери веб-портала су:
•
Портал Е-управе (в. E-government);
•
Компанијски интранет портал (в. Intranet);
•
Екстранет портал за клијенте (в. Extranet);
•
Портали за студенте (в. Student portal).
Web resource (Веб-ресурс)
Веб-ресурс је све што може да се пронађе на интернету у облику вебстране (в. Web page), података (в. Data), датотеке (в. File) или интернет
услуге (в. Internet service).
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Web server (Веб-сервер)
Веб-сервер може да се односи на хардвер (в. Hardware) или на софтвер
(в. Software), или на оба заједно:
1) Хардверски гледано, веб-сервер је рачунар (в. Computer) на коме је
инсталиран софтвер потребан за обављање услуга хостинга (в. Hosting)
за веб-локације (в. Web location).
(п. Hosting service provider)
2) Софтверски гледано, веб-сервер је програм који користи ХТТП (в.
HTTP) за испоруку датотека које формирају веб-стране (в. Web page),
као одговор корисницима на њихове захтеве задате кроз веб-прегледач
(в. Web browser).
(п. Apache)
Web service (Веб-сервис)
Веб-сервиси су компоненте веб-апликација (в. Web app), засноване на
ХТТП-у (в. HTTP) и XML-у (в. XML), које решавају проблем интероперабилности, тако што различитим апликацијама и платформама
омогућавају повезивање њихових података. Сви веб-сервиси су АПИ (в.
API), али нису сви АПИ-ји веб-сервиси.
Web shop (Веб-продавница) – п. Online shop
Web site, Website (Веб-сајт)
Други називи: Site (Сајт), Internet site (Интернет сајт), Интернет презентација, Мрежно место
Веб-сајт је веб-локација (в. Web location) организована као скуп вебстрана (в. Web page) међусобно повезаних хипервезама (в. Hyperlink),
а доступан посетиоцима на некој веб-адреси (в. Web address). Веб-сајту
се најчешће приступа преко његове насловне стране, која је уједно и
почетна веб-страна која се приказује када се у адресно поље веб-прегледача (в. Web browser) унесе интернет домен (в. Internet domain) на
коме се налази веб-сајт. Саставни елементи веб-сајта су веб-садржај (в.
Web content), веб-дизајн (в. Web design) и софтверско решење које га
покреће (в. CMS). Бројне су врсте веб-сајтова, зависно од потреба и могућности њихових власника (нпр. корпоративни, онлајн-продавница,
блог...). Појединац или организација могу да имају и више (не)повезаних веб-сајтова, зависно од намене, тржишта и језика.
(у. Web portal) (у. Microsite)
mcloud.rs
Web spider (Веб-паук)
Други назив: Web crawler (Веб-гусеница)
Веб-пауци су ботови (в. Bot) за индексирање веб-страна (в. Web page),
који приступају веб-локацијама (в. Web location) и прикупљају њихов
садржај за индексе веб-претраживача (в. Search engine).
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Webcam (Веб-камера)
Веб-камера је уређај за снимање дигиталних слика (в. Digital image) и/
или видео-записа (в. Video) ради преношења на интернет у реалном времену. Могу бити самосталне, повезане каблом на рачунар (в. Computer),
или уграђене у рачунар или мобилни уређај (в. Mobile device).
(у. Digital camera) (у. Digital video camera) (у. Action camera)
Webcast (Веб-каст)
Други назив: Netcast (Нет-каст)
Веб-каст (кованица од речи „web“ и „broadcast“) је уживо или одложено
емитовање аудио или видео програма преко интернета, реализовано
помоћу стриминг (в. Streaming) технологија и платформи. Публика
која прати веб-каст може имати на располагању и персонализоване
текстуалне и графичке информације о садржају, а могуће је и да интерактивно утиче на ток програма који се емитује.
(у. Podcast)
Webinar (Вебинар)
Вебинар (кованица од речи „web“ и „seminar“) је интерактивна видеопрезентација, онлајн-предавање или онлајн-радионица која се уживо
одвија преко интернета, преко софтвера и платформи за видео-конференције (в. Video conference), у заказано време, за познату мању групу
људи. Током вебинара је омогућена интеракција с гледаоцима у реалном времену, кроз питања и одговоре, гласање, као и дељење дигиталних садржаја (в. Digital content).
(п. Streaming)

W

Webmail (Веб-пошта, Веб-мејл)
Веб-мејл је веб-апликација (в. Web app) која омогућава корисницима
да приступају својој е-пошти кроз веб-прегледач (в. Web browser), без
потребе да инсталирају неки клијент е-поште (в. E-mail client) на свој
рачунар или мобилни уређај. Он је одлично решење за оне који користе
више уређаја или су често удаљени од свог рачунара. Веб-мејл кориснику омогућава приступ е-пошти с било којег уређаја повезаног на
интернет и са било које локације.
(у. POP) (у. IMAP)
Webmaster (Вебмастер)
Вебмастер је особа задужена за текуће одржавање веб-локације (в. Web
location), чији опис послова зависи од величине и структуре веб-локације и компаније или организације којој она припада. Најчешће брине
о функционисању веб-сервера (в. Web server), ажурирању софтвера (в.
Update), регулисању права приступа за различите групе корисника (в.
Access), одговарању на техничка питања посетилаца, мањим корекцијама ХТМЛ-а (в. HTML) и CSS-а (в. CSS), ажурирању веб-садржаја (в.
Web content) и др.
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WebP (ВебП)
WebP је врста дигиталне слике (в. Digital image) намењене за употребу на интернету која користи и компресију с губитком и компресију
без губитка (в. Compression). Величина датотека је мања него код слика
сличног квалитета у формату ЈПГ (в. JPG) и ГИФ (в. GIF).
White hat SEO (Вајт хет СЕО)
Израз „white hat“ (бели шешир) преузет је из вестерн филмова и односи се на „добре момке“ (који носе беле шешире). У области СЕО (в.
SEO) то означава оне који користе најбољу праксу, то јест препоручене
методе оптимизације веб-страна (в. Web page) на веб-локацијама (в.
Web location) за стицање боље позиције у резултатима претраге на вебпретраживачима (в. Search engine). То су технике прилагођавања које
су у потпуности усмерене ка посетиоцима веб-локација, пружају им релевантне резултате претраге, без покушаја манипулисања ради обмане
алгоритама веб-претраживача.
(с. Black hat SEO)
Whitelist (Бела листа)
У рачунарству, бела листа је листа дозвољених пошиљалаца порука, то
јест њихових адреса е-поште (в. E-mail address), интернет домена (в.
Internet domain) или ИП адреса (в. IP address).
(с. Blacklist)
Website development (Развој веб-сајта)
Други назив: Web development
Развој веб-сајта је процес програмирања који омогућава жељене и потребне функционалности веб-локације (в. Web location), уз повезивање
веб-садржаја (в. Web content) и веб-дизајна (в. Web design) у јединствену целину кроз систем за управљање садржајем (в. CMS).
(п. Back-end) (п. Front-end) (п. Full-stack)
Website navigation (Навигација веб-сајта)
Други назив: Site architecture (Архитектура сајта)
Навигација веб-сајта је начин на који су веб-стране (в. Web page) на
некој веб-локацији (в. Web location) међусобно повезане унутрашњим
везама (в. Internal link), како би се посетиоцима олакшало сналажење
и кретање. Навигација мора бити у складу са структуром и садржајем
веб-локације и обично се састоји од:
•
Главна навигација – главне теме које су дате у заглављу (в.
Header) веб-стране;
•
Секундарна навигација – други ниво навигације који је хијерархијски испод главних тема;
•
Навигација у подножју (в. Footer) – везе до битних веб-страна;
•
Сродне везе – теме повезане са садржајем неке појединачне
веб-стране;
•
Садржајне везе – истицање битних садржаја на другим вебстранама;
РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
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•

Путања (в. Breadcrumb) – тренутна позиција посетиоца у односу на хијерархију веб-локације.

Website search (Претраживање веб-сајта)
Претраживање веб-сајта је функционалност веб-сајтова (в. Web site) која
омогућава проналажење веб-страна (в. Web page) или других облика вебсадржаја (в. Web content) који садрже тражене кључне речи (в. Keyword).
(у. Search engine) (у. Social media search)
Website security (Безбедност веб-сајта)
Безбедност веб-сајта је грана сајбер безбедности (в. Cybersecurity) која
укључује мере откривања и спречавања сајбер претњи (в. Cyberthreat)
које могу да изазову штетне последице по функционисање веб-локације (в. Web location) и разне облике наношења штете њеном власнику. За
постизање безбедности битно је: подешавање и инсталирање безбедносних модула у самом CMS-у (в. CMS), редовно ажурирање софтвера (в.
Update), коришћење ХТТПС-а (в. HTTPS), коришћење јаких лозинки,
заштита приступа администраторском делу веб-сајта и др.
(у. Cybersecurity) (у. Network security) (у. Internet security)

W

WHOIS (Хуиз)
WHOIS („Who is“, у преводу „Ко је“) једноставан је протокол базиран
на тексту који омогућава преглед јавно доступних података о регистрованим називима домена (в. Domain name) у Централном регистру интернет домена (в. Central registry). То је бесплатна, нон-стоп доступна
услуга, која би, по аналогији с некадашњим телефонским имеником,
могла да се назове „доменски именик“. Пре избора назива домена који
желите да региструјете за своје потребе, потребно је да се установи да
ли је слободан, то јест да није већ заузет. Уколико је назив домена заузет, WHOIS даје приказ основних података о регистранту (в. Registrant)
назива домена, као и о административном и техничком контакту, у
складу са дефинисаним правилима о доступности података. Након
увођења ГДПР-а (в. GDPR), WHOIS сервиси не показују ни имена ни
друге податке регистраната који су физичка лица. За глобалне гТЛД (в.
gTLD) називе домена, као што су .COM, .NET и .ORG, WHOIS сервис се
налази на адреси whois.icann.org. За националне ccTLD (в. ccTLD)
називе домена, WHOIS се налази на адреси типа whois.rs, као што је
за домаћи .RS домен, или whois.de за немачки .DE домен.
Widget (Стварчица, Виџет)
У рачунарству, виџет је једноставна помоћна апликација (в. App) која
пружа одређене информације (вести, временски услови, стање саобраћаја...) или обавља одређену функцију (прављење белешки, контрола
друге апликације или процеса...). Појављује се као:
•
Desktop widget (десктоп виџет), на радној површини неког дигиталног уређаја (в. Digital device);
•
Web widget (веб-виџет), доступан на некој веб-локацији (в.
Web location).

218

Лазар Бошковић

Wi-Fi (Вај-Фај)
Вај-Фај је бежична технологија повезивања дигиталних уређаја (в.
Digital device) на интернет, путем радио-таласа. Заснован је на IEEE (в.
IEEE) стандарду бежичних комуникација 802.11 и основа је савремених WLAN (в. WLAN) мрежа. Има домет од неколико десетина метара,
зависно од ометајућих фактора.
ЗАНИМЉИВОСТ: Wi-Fi није скраћеница од „Wireless Fidelity“,
како се обично мисли, већ је то само маркетиншка домишљатост давањем назива који подсећа на Hi-Fi (скраћено од „High
Fidelity“), познату ознаку „високе верности“ репродукције звука, код музичких уређаја.
(п. Wireless communications) (у. WiMax) (у. Bluetooth)
Wiki (Вики)
Вики је онлајн-алат за удружено стварање веб-садржаја (в. Web content),
организован као вишекориснички скуп веб-страна (в. Web page) на којима сви корисници могу да додају садржај и/или да уређују садржај
других корисника. Израз „вики“ на хавајском језику значи „брзо“.
(п. Wikipedia)
WikiLeaks (ВикиЛикс)
ВикиЛикс, кованица од речи „wiki“ (в. Wiki) и „leaks“ (цурење), назив
је независне непрофитне медијске организације која онлајн (в. Online)
објављује тајне документе из анонимних извора. Састоји се од прилога
заштићених извора који желе да учине јавно доступним цензурисане
или недоступне садржаје од политичког, етичког, дипломатског или
историјског значаја. Џулијан Асанж (Julian Assange), интернет активиста и хакер, покретач је ВикиЛикса.
wikileaks.org
Wikipedia (Википедија)
Википедија је вишејезичка слободна енциклопедија у вики (в. Wiki)
формату, коју удружено ствара мноштво волонтера широм света. То
је уједно њена највећа предност, али и највећа слабост, јер има низак
ниво поузданости објављених информација, пошто било ко и било када
може да приступи и унесе, измени или обрише било коју информацију.
Чак и сами администратори Википедије, организовани у оквиру појединачних језичких верзија, који се труде да нема нетачних информација или намерно подметнутих дезинформација, једноставно не могу
да имају потпуна знања о свим областима живота и рада, нити да 24/7
брину о целокупном садржају. Зато је Википедија добра као оквирни
и индикативни извор информација, а за све озбиљније намене треба
проверити и друге релевантне изворе.
wikipedia.org
Wild card (Џокер)
У рачунарству, wild card се односи на симбол који може да замени било
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који други симбол. На пример, симболи „звездица“ (*) и „упитник“ (?)
при коришћењу у неким рачунарским командама или претрагама на
интернету служе да би заменили било који други знак или скуп знакова.
WiMax (ВајМакс)
WiMax је скуп стандарда бежичног умрежавања за рачунарске мреже
(в. Computer network) до удаљености од 50 километара. Заснован је на
ИЕЕЕ (в. IEEE) стандарду бежичних комуникација 802.16, и намењен је
за мреже градског подручја (в. MAN). Сврха му је да реши проблем тзв.
последњег километра (в. Last mile) и укине потребу за спровођењем
каблова до појединачних зграда.
(п. Wireless communications) (у. Wi-Fi)
WIPO – World Intellectual Property Organization (Светска организација за интелектуалну својину)
WIPO је специјализована агенција Уједињених нација која промовише
заштиту интелектуалне својине (в. Intellectual property), развија међународне стандарде и администрира уговоре.
wipo.int
Wired communications (Жичане комуникације)
Жичане комуникације су системи за пренос сигнала или података који
користе физичке, жичане преносне путеве, као што су бакарне парице,
коаксијални кабл и оптички кабл. Примери жичаних комуникација су
телефонске мреже, кабловска телевизија, оптички интернет и др.
(с. Wireless communications)

W

Wireless communications (Бежичне комуникације)
Бежичне комуникације су системи за пренос сигнала или података који
користе радио-фреквенције, инфрацрвене таласе, микроталасе или
друге врсте електромагнетних таласа. Зависно од врсте мреже и удаљености уређаја, користе се различите бежичне технологије, као што су
Блутут (в. Bluetooth), Вај-Фај (в. Wi-Fi) и ВајМакс (в. WiMax).
ИСТОРИЈА: Никола Тесла је поставио основе света бежичних
комуникација својим патентом „Метода и уређаји за контролу
механизма покретних пловила или возила“ из 1898. Тада је и
уживо демонстрирао бежично даљинско управљање бродићем
на језерцету у њујоршком Медисон сквер гардену.
(с. Wired communications) (п. WLAN) (п. 5G)
Wizard (Чаробњак)
У рачунарству, чаробњак се односи на:
1) Услужне програме који аутоматизују одређене уобичајене задатке у
апликационом софтверу (в. App). Чаробњаци су корисни за подешавање често коришћених докумената или обављање досадних, понављајућих задатака.
2) Програме за помоћ који (неискусне) кориснике (в. User) воде кроз
неки скуп операција потребних за подешавање софтвера (в. Software) и
рачунара (в. Computer).
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WLAN – Wireless local area network (Бежична мрежа локалног
подручја)
Други назив: Бежична локална мрежа
WLAN је локална рачунарска мрежа (в. Computer network) која бежичном везом повезује рачунаре и уређаје у ограниченом простору неке
зграде, компаније или организације. Омогућава мобилност корисника
и брзо успостављање мреже када није могуће или је прескупо спровођење каблова.
(у. PAN) (у. LAN) (у. MAN) (у. WAN) (у. Internet) (п. Wi-Fi)
WordPress (ВордПрес)
ВордПрес је софтвер отвореног кôда (в. Open-source software) намењен
за израду веб-сајтова (в. Web site) и веб-апликација (в. Web app). То је
бесплатан систем за управљање садржајем (в. CMS), али и заједница
која окупља ствараоце у онлајн-свету. За ВордПрес постоје и бесплатни
и комерцијални дизајнерски шаблони (теме) и плагинови (в. Plug-in).
wordpress.org
Worm (Црв)
У рачунарству, црв је врста злонамерног софтвера (в. Malware) који се
сам преноси и умножава кроз рачунарску мрежу (в. Computer network).
За разлику од вируса (в. Virus), црв је самосталан програм који се не везује уз друге програме, много се брже шири и заузима ресурсе мреже.
(п. Spyware) (п. Trojan)
WWW – World wide web (Мрежа широм света)
Други назив: Web (Веб, Мрежа)
WWW је један од начина приступања информацијама које се налазе
на интернету (в. Internet) постављене на неком веб-серверу (в. Web
server), а доступне су помоћу ХТТП-а (в. HTTP), и свака од њих је одређена једнообразним идентификатором ресурса (в. URI). Из корисничког угла, WWW је мрежа веб-страна (в. Web page), података (в. Data),
датотека (в. File) или интернет услуга (в. Internet service) којима може
да се приступи кроз веб-прегледач (в. Web browser). Веб је ужи појам од
интернета, али је његов најпопуларнији део.
ИСТОРИЈА: Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), британски научник у ЦЕРН-у, започео је у марту 1989. писање свог предлога названог „Information Management: A Proposal“. Од тога је у
новембру 1990. настао документ „WorldWideWeb: Proposal for
a HyperText Project“. У децембру 1990, Бернерс-Ли је дефинисао основне концепте за WWW, HTML, HTTP и URL, и написао
је први веб-прегледач и уређивач веб-страна, као и софтвер
за веб-сервер (в. Web server). Тако је info.cern.ch постала
веб-адреса првог светског веб-сервера, на којој и данас може
да се види историјска прва направљена веб-страна. Од 1991.
његова визија универзалне повезаности постала је World Wide
Web какав данас познајемо.
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WYSIWYG – What you see is what you get (Вајзивиг – Оно што видите је оно што добијете)
WYSIWYG се некада односио само на особину неког уређивача за текст
да оно што се приказује на екрану рачунара буде истоветно и одштампано на штампачу. Данас се WYSIWYG најчешће односи на особину неког
уређивача за текст у оквиру система за управљање садржајем (в. CMS),
на веб-локацијама (в. Web location), да оно што се приказује у њему исто
тако да изгледа и на јавно објављеној веб-страни (в. Web page).

W
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X
XHTML – Extensible HTML (Прошириви ХТМЛ)
XHTML је новија формулација ХТМЛ-а (в. HTML) као проширења XML
-а (в. XML). Документи написани у XHTML-у могу да се обраде у облику XML докумената и читљиви су за веб-прегледаче (Web browser) који
подржавају XHTML.
XML – Extensible markup language (Прошириви језик за опис)
XML је језик сличан ХТМЛ-у (в. HTML), али је смишљен за пренос сложених структура података било које врсте, а не само веб-страна (в. Web
page). Проширивост XML-а се састоји у томе што сваки корисник може
да прошири дефиницију језика сопственим скупом ознака.
XML Sitemap (Мапа сајта у XML-у)
XML Sitemap је листа свих веб-страна (в. Web page) неке веб-локације
(в. Web location), а која је намењена за достављање веб-претраживачу
(в. Search engine) ради индексирања.
xn-- – п. A-label

X
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Yield (Јилд, Принос)
У интернет маркетингу (в. Internet marketing), јилд је проценат кликова
у односу на приказе огласа на одређеној веб-локацији (в. Web location).
Yoast (Јоуст)
Јоуст је плагин (в. Plug-in) за ВордПрес (в. WordPress), који служи за
оптимизацију веб-сајтова (в. Web site) помоћу СЕО (в. SEO).
YUSCII (Јуски)
Јуски је некадашњи незванични стандард по коме су Аски (в. ASCII)
фонтови на силу прерађивани тако да имају и домаћа слова, заменом
неких мање коришћених знакова. Дешава се да у неком старом српском латиничком тексту, на нелогичним местима, видите знакове попут [\^]@, уместо слова ŠĐČĆŽ, као и у српском ћириличком тексту
знакове попут QWX, уместо слова ЉЊЏ. То може бити показатељ да
читате текст који је написан коришћењем Јуски стандарда, а да ваш
уређај нема одговарајући (прастари и сувишни) Јуски фонт да прикаже домаћа слова. Осим ручне измене знакова, решење је и коришћење
конвертора (в. Convertor) из Јускија у Јуникод (в. Unicode).
YUV (ЈУВ)
Други називи: YCbCr, Y’UV
У рачунарству, YUV је систем за кодирање боја заснован на томе како
људско око перципира боје. Y је компонента осветљености, а U и V су
хроминантне компоненте за разликовање плаве и црвене боје.
(у. RGB)

Y

224

Лазар Бошковић

Z
ZIP file (ЗИП датотекa)
Датотекa са екстензијом .ZIP садржи компримоване друге датотеке
(в. File) и/или директоријуме ради њиховог архивирања или умањења
простора које заузимају. Најчешће се користе за отпремање (в. Upload)
датотека на сервер, ради уштеде простора за складиштење на серверу, а
потом и како би се смањило време потребно за њихово преузимање (в.
Download) са сервера. Из истих разлога се датотеке ЗИП-ују и приликом слања е-поштом (е. E-mail) у облику прилога, при чему се омогућава и слање датотека распоређених у директоријуме.
Zombie (Зомби)
Зомби је рачунар заражен злонамерним софтвером (в. Malware) који га
тера да изврши неку радњу, без знања власника рачунара а за потребе
нападача, попут спамовања (в. Spamming) или извођења неког облика
сајбер напада (в. Cyberattack).
Zone file (Зонска датотека)
Зонска датотека је текстуална датотека (в. Text file) или база података
(в. Database) која се чува на ДНС серверу (в. DNS server), везана је за
једну ДНС зону (в. DNS zone) и пружа информације о једном или више
назива домена (в. Domain name). Садржи листу ДНС записа са мапирањем између назива домена и ИП адреса (в. IP address). Ови записи
дефинишу ИП адресу назива домена, обрнуту потрагу ИП адресе (в.
Reverse IP Lookup) и садрже податке о ДНС серверу и серверу е-поште
(в. E-mail server), као и друге врсте потребних записа.

Z
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„Нови медији и друштвене мреже: појмовник“, Станко Црнобрња (Факултет за медије и комуникације, 2014)
„Дигитални маркетинг: појмовник“, Наташа Крстић (Факултет за медије и комуникације, 2015)
„Електронско пословање“, Божидар Раденковић и други
(Факултет организационих наука, 2015)
„Интернет интелигентних уређаја“, Божидар Раденковић и
други (Факултет организационих наука, 2017)
„Правопис српскога језика“, Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица (Матица српска, 2020)
„Речник српскога језика“, група аутора (Матица српска,
2018)
„Велики речник страних речи и израза“, Иван Клајн и Милан Шипка (Прометеј, 2012)
Часопис „Новоречје“ (Алма и Пројекат Растко, 2021)
„Савремени енглеско-српски речник“, Данко Шипка (Прометеј, 2013)
„еПословање за конкурентност вашег предузећа у дигиталном свету“, Синиша Беговић, 2015.
„Речник за дигитално доба“, др Добринка Кузмановић,
(Ужички центар за права детета, 2019)
„Бура информација: зашто ’лајкујемо’?“, Винсент Хендрикс
и Пале Хенсен (Центар за промоцију науке, 2017)
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Вебографија
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

World Wide Web Consortium – Glossary, w3.org/glossary
ICANN – више тематских речника, icann.org
IANA – Glossary, iana.org/glossary
RIPE NCC, ripe.net
CENTR – Education, centr.org/education
Techopedia – Technology Dictionary, techopedia.com/dictionary
TechTarget – WhatIs Glossary, whatis.techtarget.com
TechTerms – The Computer Dictionary, techterms.com
A Dictionary of the Internet, oxfordreference.com
A Dictionary of Social Media, oxfordreference.com
Computer Hope – Computer terms, dictionary and glossary,
computerhope.com/jargon.htm
Gartner – IT Glossary, gartner.com/it-glossary
PCmag – Encyclopedia, pcmag.com/encyclopedia
Moz, moz.com
NIST – Computer Security Resource Center, csrc.nist.gov/glossary
IAB Canada – Glossary of terms, iabcanada.com/resource/
glossary-of-terms
IAB – Glossary of terminology, iab.com/insights/glossary-ofterminology
Federal Agencies Digital Guidelines Initiative – Glossary,
digitizationguidelines.gov/glossary.php
Encyclopedia, encyclopedia.com
Cambridge Dictionary, dictionary.cambridge.org
Merriam-Webster Dictionary, merriam-webster.com
Wikipedia, wikipedia.org
Investopedia – Dictionary, investopedia.com/dictionary
Spamhaus Project, spamhaus.org
Yoast, yoast.com
Lifewire, lifewire.com
PC Press, pcpress.rs
Драган Варагић, draganvaragic.com
Правно-информациони систем Републике Србије, pravnoinformacioni-sistem.rs
Бројне веб-локације других непоменутих компанија, организација и појединаца, а које су допринеле провери тачности
дефиниција и заступљености и начину употребе појединих
појмова у дигиталном свету

РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

227

Језичке несугласице
Kако гласи придев од речи „интернет“?
Нажалост, у српском језику се није усталио логичан придев „интернетски“, за разлику од неких других словенских језика. То је за последицу
имало преузимање начина писања из енглеског језика (интернет домен, интернет маркетинг...).
Међутим, домаћи језички стручњаци се нису сложили да ли у том случају треба да се пише цртица између речи, тј. „интернет-НЕШТО“ или
само „интернет НЕШТО“. За појмове „веб“ и „онлајн“, од којих и није
прикладно правити придеве на начин близак српском језику, постоји
преовлађујуће гледиште да иза њих иде цртица (веб-сајт, онлајн-медији...), када се користе као директне позајмљенице из енглеског језика
или полусложенице.
Ево како су спојеви и придеви који садрже реч „интернет“, на три различита начина, дати у референтној домаћој језичкој литератури:
1. „Правопис српскога језика“ (Матица српска, 2020):
(тачка 86)
„в. спојеви чији је први члан изван оваквих веза такође променљив и има општију (самосталну) употребу:
[...] интернет адреса, интернет страница [...]“
2. „Речник српскога језика“ (Матица српска, 2018):
(страна 447)
„интернетски, -а, -о који се односи на интернет, који је у вези
с интернетом: ~ веза.“
3. „Велики речник страних речи и израза“ (Прометеј, 2012):
(страна 531)
„интернет-адреса, -е ж [енгл. internet address, в. интернет,
адреса] рач. адреса која служи за успостављање везе са одређеним веб-сајтом и која почиње словима www.“
У Речнику који управо читате коришћено је решење из „Правописа
српскога језика“, без цртице. Основни разлог за то је што се такав начин писања усталио у пракси српског језика.
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Најчешће језичке заблуде
У свакодневној комуникацији (в. Communication), као и у медијима (в.
Medium), али и у службеним упутствима за кориснике, јавља се много
сталних грешака приликом употребе неких од појмова датих у Речнику.
Следи кратак преглед најчешћих појмовно-језичких заблуда те врсте:
ИНТЕРНЕТ ≠ ВЕБ
Интернет (в. Internet) је много шири појам од веба (в. WWW). Веб је
само један од начина приступања информацијама које се налазе на интернету и његов најпопуларнији део.
BROWSER ≠ ПРЕТРАЖИВАЧ
Веб-прегледачи (в. Web browser) су Firefox, Chrome, Edge, Opera...
Веб-претраживачи (в. Search engine) су Google, Bing, Yahoo, Yandex...
Осим јасне употребне разлике, први су наменски програми (в. App)
инсталирани на рачунару корисника, а други су веб-локације (в. Web
location) у власништву мултинационалних компанија.
ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ ≠ ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ
Друштвене мреже (в. Social network) постоје вековима уназад, и то су
мреже појединаца настале разним видовима међуљудских односа и
узајамних веза. Данас се најчешће стварају и у разним врстама онлајнзаједница (в. Online community).
Друштвени медији су врста јавних онлајн-заједница (в. Public online
community) које корисницима омогућавају међусобну интернет комуникацију (в. Internet communication) стварањем, објављивањем и размењивањем веб-садржаја (в. Web content).
КОМУНИКАЦИЈА ≠ КОМУНИКАЦИЈЕ
Комуникација (в. Communication) је процес размене информација између људи и односи се на њихово узајамно разумевање, стварање значења, развој односа и начин на који се поруке примају и тумаче.
Комуникације (в. Communications) су средства преноса, технолошка
решења, системи и канали којима се преносе информације између
људи и обавља њихова комуникација на даљину.
АУТЕНТИКАЦИЈА ≠ АУТЕНТИФИКАЦИЈА
Аутентикација (в. Authentication) је процес потврђивања идентитета
корисника (в. User) пре приступања (в. Access) неком рачунарском
систему, сервису или уређају. Неки аутентикацију погрешно називају
„аутентиФИкација“.
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Издавачка рецензија
Лазар Бошковић је добро оценио велику потребу за енглеско-српским
речником у области дигиталних комуникација и са брижљивим односом према српском језику и ћирилици је створио Речник интернета и
дигиталне комуникације: енглеско-српски. Речити поднаслов 1000 појмова за савремени умрежени живот допуњава главни наслов.
Ова књига ће бити од драгоцене помоћи како стручњацима за дигиталне комуникације, тако и лингвистима, културолозима али и обичним
корисницима. После навођења енглеске речи у загради наводи се одговарајући српски превод и/или адаптирана енглеска реч. Када се уз
превод наводи и адаптирана форма енглеске речи за реалије на интернету и у дигиталној комуникацији, будући да постоје различити начини адаптације и колебљивост у њиховој употреби, аутор изабира једну
форму исписану ћирилицом.
Структура речничке јединице је добро димензионирана и садржи јасна
објашњења у различитим областима (технологија, право, пословање,
друштвени и комуникативни аспекти) са навођењем кључних речи у
објашњењу и у оригиналу на енглеском језику. Мрежа упутница је добро повезана и омогућава лако кретање кроз речник.
У српској неолошкој лексикографији мањи број речи се раније појављивао у речницима И. Клајна и М. Шипке, Ђ. Оташевића, Новом Вујаклији
у редакцији Д. Ћупића, речнику В. Васић, Т. Прћић, В. Нејгебауера Do
you speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama и грађи која се објављује
у полугодишњаку Новоречје. Речник Лазара Бошковића је тематски фокусиран и осветљава разне аспекте дигиталне комуникације. Ширење
интернета и дигиталних комуникација представљало је подстицај зналцу интернета Лазару Бошковићу да направи по броју јединица велики
речник, који је компактан, прегледан и лак за коришћење. Уз препоруку за објављивање, желим речнику бројне кориснике.
Др Дејан Ајдачић
Филолошки факултет, Универзитет у Гдањску
ug.edu.pl
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Рецензија 0–1
(из угла технологије)

Динамична област дигиталних технологија добила је с „Речником интернета и дигиталне комуникације“ добар путоказ за лакше сналажење
у стручној терминологији на српском језику. Аутор Лазар Бошковић је
на себе преузео обиман посао да у 240 страна сажме појмове с којима
се стално сусретао кроз деценије искуства у области медија, маркетинга, односа с јавношћу и посебно интернета, који их је све повезао у
нашем времену.
Ово је књига којој ће читаоци стално да се враћају јер скоро сваког
дана могу да чују нов дигитални појам за који траже прецизно и употребљиво објашњење. Речник је управо то: користан извор проверених
информација за савремени умрежени свет.
Привредницима треба да упознају терминологију из понуда агенција
за дигитални маркетинг. Судским тумачима је неопходно да имају превод честих енглеских појмова у уговорима за комуникационе послове.
Маркетингаши и други комуникациони посленици добили су алат за
лакше споразумевање с програмерима. И инжењерима олакшава да сагледају нетехнички кориснички угао захтева својих клијената.
Чак и они који све ово некако већ знају биће пријатно изненађени
структуром и испреплетаношћу 1000 појмова садржаних у овом Речнику. Нама из професије која образује нове нараштаје недостајало је
овакво помоћно наставно средство, које можемо да препоручимо ученицима, студентима и свима који улазе у свет информационо-комуникационих технологија.
Проф. др Божидар Раденковић
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Катедра за електронско пословање, elab.rs
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Рецензија А–Ш
(из угла комуникологије)
Ако и због чега треба издавати књиге – а у овим временима с толико
много речи, а толико мало разумевања – онда то треба чинити с књигама о речима.
Без обзира на то, дакле, што речи чине говор, разговор, новине, књиге... и без обзира на то што ми углавном мислимо у речима, никада
речи нису биле толико запостављене као сада, никада се нису тако лако
изговарале, никада се лакше нису гледале и слушале – и никада нису
мање вределе.
Ваља се подсетити да се свако мало појављују нове речи, што под навалом речитијих култура, што због инфлације технолошких иновација
којима су називе и имена једва смислили и они који су те иновације
направили, а камоли ми који треба да их користимо.
Гомила је разлога зашто је књига о речима и њиховим објашњењима
потребна у сваком замисливом референтном систему значења, говора
и писања, а посебно тамо где координате постављају енглеска културе и
глобално англиканизовани монструм с два лица: интернет и дигиталне
комуникације.
Да постоји ова потреба увидео је и Лазар Бошковић, мој вишедеценијски (ех, године брзопролазеће...) пријатељ и сарадник, чији се психолошки склоп – макар како сам га ја централизовао – непрекидно окреће
око речи, њихове употребе у сатиричне и „озбиљне“ сврхе, могућности
играња њима, њихове оптимизације уподобљене према суровости аутоматских претраживачких чудовишта...
Ђаволска је вештина у игрању речима потребна да би се речници уопште правили, па је Лазар Бошковић самим тим – а за овај посао сређивања дигиталне вербалне прашуме изникле на овој аналогној периферији света – идеална особа: више него одличан познавалац речи, укрштен са истим таквим разумеваоцем интернетске „технологије“.
Ево, дакле, једног разлога зашто би ова књига могла бити одлична;
остали разлози, њих хиљаду вербалних топонима, налазе се унутар корица ове веома вредне књиге.
„Жанетићу, хоћеш ли да будеш рецензент ’Речника интернета’ који сам
написао?“ – упитао ме је Лазар пре извесног времена, шаљући ми потом и примерак своје књиге, спрам које нисам имао никаквих очекивања, па ни оно очекивање у погледу тога којом би се то једном речју
могла описати књига када се њене корице затворе.
Задовољство је та реч.
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И то велико.
Јер речници, сами по себи не претерано занимљиво штиво, могу бити
још и додатно неразумљиви, непрецизни, преопширни, прекратки, непрактични, неупотребљиви, на силу написани, натегнути, неозбиљни.
Како је аутор овог речника избегао да не упадне ни у једну од наведених замки, те да ово штиво учини не само пуким „преводилачким“
подухватом већ и својеврсним исцрпним водичем кроз све што нам је
технологија сручила у рутере, компјутере, базне станице, таблете и мобилне телефоне – нисам сигуран да бих успео да објасним, те нећу ни
покушавати сем на следећи начин:
Лазар Бошковић влада овом материјом до нивоа да њоме господари, а
притом је и комплетан аутор, који себи не допушта тај луксуз да буде
тек административни пописивач неразумљивих термина, већ нас кроз
чудесни свет информатичке и комуникацијске револуције проводи са
идејом да речници – за сладокусце – представљају нешто што се чита, а
не нешто кроз шта се пролази само кад ти затреба реч коју не разумеш.
Љубав према нашим речима и нашем језику и култури – испреплетана
са амбицијом да се досад локално неизрециво ипак може пребацити из
глобалног у појединачно географско окружје – створили су ову књигу,
али ова књига није само резултат емоције, амбиције и експертизе, већ
одраз једног поштовања које ћу објаснити.
Многи писци жртвују своју књигу да би креирали своје дело, изгубе на
форми да би добили на садржају, превиде да постоје конзументи писања, а у жудњи да што више онога што хоће да кажу пребаце на папир
(електронски, обични, свеједно).
На тај начин су многе књиге пропустиле да то и буду, многи филмови
и представе промашили свој формат, многе новине и портали изгубили
смисао информисања, а све због суманутог такмичења аутора да им
уметничке и информативне форме буду бруталистички споменици самим креаторима, уместо да су корисна дела за оне којима су намењена.
Његово Величанство Читалац није понижен речником Лазара Бошковића, јер читањем овог списка речи онај ко се тог списка буде латио
имаће прилику да у својој глави конструише или реконструише ову Велику Промену, која се свима нама десила с преласком из двадесетог у
двадесет први век.
Ова књига, дакле, није само пуки списак класификованих и објашњених појмовних јединица, она је заправо прича о једном инфраструктурном унапређењу цивилизације, испричана онако како се приче и
причају: језиком и речима које сви разумемо.
Причу око сваког појма мораће да креирају сами читаоци, обнављајући
или стичући знање о фасцинантном свету интернета, дигиталних комуникација, присећајући се притом ситуација у којима је неки или сваки
од хиљаду у књизи набројаних појмова дошао у контакт с њима.
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Рађање нове цивилизације и културе овековечено је речима овог штива, а посебно је драматично (као ваљда у свакој Причи) то што су ту и
главни јунаци који кроз то Мењање Свега пролазе:
Сви ми.
Тако гледано, ова књига јесте заиста нешто много више од именика који
отварамо кад нам затреба појам чије значење или превод не знамо, она
је технолошки споменар, коначно сабран на једном месту и преведен
са успелом намером да се не осећамо као да смо у иностранству док
сами са собом разговарамо о Мрежи у коју смо се упетљали и из које
више никада нећемо изаћи.
Ћирилицом је тај споменар написан, што му даје посебну драж; а даје
га и ћирилици, која овим добија поновну прилику да се њоме може писати и објашњавати историја, али не онај њен део на који смо навикли:
ћирилицом је овде исписана будућност, притом технолошка.
У оваквом контексту је ово писмо можда у почетку необично, али с
временом га је – и хвала Лазару на томе – са све више читања све природније гледати.
Феноменолошки, фантастично, па чак и фетиш биле су у избору као
речи којима почиње ова реченица, а да би се одржала намера да ова
рецензија има тридесет реченица од којих свака почиње једним словом
азбуке, чиме аутору узвраћамо на благотворној локализацији англосаксонско-глобалне поплаве туђица и скраћеница које су се ушуњале у
наш говор о новом свету у коме живимо.
Хвала богу, те ниједну од горе поменутих речи нисмо употребили,
премда је и фантастичан и феноменолошки релевантан, па чак донекле и фетишистички овај напор који је Лазар Бошковић учинио у
покушају да Мрежу и њене речи учини више нашим, а што је ако ништа друго онда макар чин гостопримства, с обзиром на то колико су
се интернет и дигитална комуникација одомаћили и постали наши, да
нашији не могу да буду.
Цео један нови свет је интернет, свет који се испреплео с физичким
светом у коме живимо до мере да су и материјалне ствари постале
интернет ствари, да ми сами себе више не можемо да замислимо без
интернета, нити можемо да се сетимо времена у коме њега није било.
Чудо које нас је учинило зачуђенијим и чуднијим него икада, то је свет
који је пописао мој пријатељ а ваш аутор Лазар Бошковић.
Џаба и да га хвалимо више, књигу у руке и пријатно читање.
Што сте, вероватно, већ и учинили, ако сте читајући књигу од почетка
дошли и до овог текста.
Војислав Жанетић
Факултет за медије и комуникације
Универзитет „Сингидунум“, fmk.singidunum.ac.rs
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О издавачу
mCloud је домаћа компанија у потпуности посвећена пружању напредних хостинг услуга. Као једини бренд са тржишта Србије, mCloud је
део DHH International групације која окупља најуспешније хостинг
компаније оријентисане на пружање хостинг услуга у Италији, Швајцарској, Словенији, Хрватској и Србији.
Кроз виртуелну инфраструктуру за покретање веб-локација, апликација, е-трговине и SaaS решења за више од 100.000 клијената широм
Југоисточне Европе, mCloud у Србију доноси највиши квалитет услуга
за све клијенте који своје пословање заснивају на поузданом интернет
присуству.
mCloud платформа је напредно и заокружено клауд хостинг решење
које је у потпуности аутоматизовано. Заснована је на ССД технологији
која квалитетом и ценама конкурише највећим светским клауд провајдерима као што су Amazon и Digital Ocean, али се налази у Србији
и развили су је домаћи стручњаци. Платформа је развијена на високо доступној инфраструктури, што јој доноси редундантност, флексибилност и скалабилност, уз СЛА гарантовану доступност од 99,99%.
Омогућава знатне уштеде јер корисник може да користи тачно онолико
ресурса колико је потребно, уз њихово скалирање у сваком тренутку.
Услуге које пружа mCloud:
•
Клауд хостинг – оптимизован веб-хостинг за брзе веб-сајтове, с
гарантованим ресурсима и без ограничења броја веб-сајтова, база
података и налога е-поште
•
Клауд сервер – брзи ССД виртуелни сервери, Windows или Linux
•
Клауд дата центар – за самостално прављење и повезивање виртуелних сервера
•
Cloud Ready – преинсталирани сервери, одмах спремни за искусне кориснике, али и с корисним апликацијама за неискусне
•
Домени – регистрација и обнова националних и глобалних назива
домена
•
ССЛ сертификати – заштита веб-сајтова и апликација
•
Лиценце – cPanel, ISP Manager и Microsoft лиценце с месечним
плаћањем
•
ДНС – бесплатни Anycast DNS на 14 локација, уз самостално управљање
•
Мониторинг – за услуге од критичног значаја, праћењем кључних
параметара и слањем упозорења без лажних узбуна
•
Одржавање сервера – премијум нивои подршке, све до проактивне подршке 24/7
mCloud д.о.о.
Краља Милутина 55, Београд, Србија, mcloud.rs
Тел: +381 (0)11 411-8855, 411-8833, е-пошта: podrska@mcloud.rs
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Белешка о аутору
Лазар Бошковић

саветник за дигиталну комуникацију
власник и креативни директор агенције АгитПРОП, agitprop.rs
Е-пошта: lazar@agitprop.rs
Детаљна биографија: lazarboskovic.rs и лазарбошковић.срб
Друштвени медији:
•
linkedin.com/in/lazarboskovic
•
facebook.com/lazarboskovic.rs
•
instagram.com/lazarboskovic.rs
•
youtube.com/lazarboskovic007
У свет медија ушао је 1987. као новинар студентског радио-програма
„Index 202“. Као сценариста и реализатор „Индексовог радио-позоришта“ од 1989. до 1996. био је аутор око 50 сценарија за радијске и ТВ
емисије. Тај слободарски дух задржао је и данас.
Прва маркетиншка знања стекао je 1992–93. у агенцији „Saatchi &
Saatchi“. Агенцију „АгитПРОП“ основао је 1993. Највећи клијенти
агенције билe су институције и организације које у свом називу имају
реч „Србија“, што значи да су на врху у својој делатности на националном нивоу, као и компаније које су највеће у својој области на српском
тржишту.
Од 1998. био је аутор и продуцент скоро стотинак веб-сајтова, међу којима и оних за највеће српске компаније и институције. За неке од њих
освојио је 16 награда Топ50 и петнаестак других признања. Добитник је
и медијских, маркетиншких и награда за односе с јавношћу.
Био је члан неколико домаћих струковних удружења у области комуникације. Радио је и као директор маркетинга „ЕУнета“, заменик председника Програмског одбора РТС-а и креативни директор и члан Управног
одбора Радио Индекса.
Предавач је на семинарима и конференцијама на тему садржаја на
интернету. Аутор је пројеката „Теслина визија интернета“ и „Ћирбастерс“ (посвећен разбијању митова и предрасуда о ћирилици), као и
ТВ документарца „1 интернет, 3 домена, 4 државе“ (поводом 20 година
интернета у Србији). Аутор је и петнаестак публикација (компанијске
монографије, туристички водичи, сатира...), као и стручних текстова за
медијске сајтове и штампане медије. Може и уме кад хоће.
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