
1. Nastaven predmet Вовед во интернет 

2. [ifra ETF081Z01 

3. Studiska programa IKI 

4. Semestar (izbornost) leten (zadol`itelen)  

5. Celi na predmetot Запознавање со основите на структурата и начинот на работа на 
глобалната мрежа, да здобие со основните познавања за 
можностите на сервисите достапни преку интернет (email, telnet, 
FTP, WWW), нивно користење како и дизајнирање на WWW 
страни..  

6. Osposoben za 
(kompetencii) 

Познавање на можностите и користење на основните 
интернет сервиси, како и за дизајнирање и изработка на 
статички и едноставни динамички WWW страни.  

7. Uslov za zapi{uvawe 
na predmetot 

nema 

8. Osnovna literatura 
(do 3 naslovi) 

1. Brian Underdahl and Edward Willett, Internet Bible, IDG Books 
Worldwide, Inc., 1998. 
2. Bryan Pfaffenberger, Html, Xhtml, and Css Bible, John Wiley & 
Sons, 2004. 
3. Danny Goodman, JavaScript & DHTML Cookbook, O'Reilly, 
2003.  

9. Broj na krediti 6 

10. Vkupen raspolo`iv fond na vreme 6 ECTS x30 ~asa = 180 ~asa 

Raspredelba na raspolo`ivoto vreme  

11.1. P - Predavawa-teoretska nastava (15 nedeli x 2 ~asa)  30 ~asa

11.2. LV - Laboratoriski ve`bi (15 nedeli x 2 ~asa)  30 ~asa

11.3. AV - Auditorni ve`bi, konsultacii  (15  x 1 ~asa) 15 ~asa

11.4. SU - Samostojno u~ewe  60 ~asa

11.5. PZ - Proverka na znaewe (2 x 2 + 2 x 0.5 ~asa)  5 ~asa

11. 

11.6. SZ - Seminarski raboti, samostojni zada~i 40 ~asa

Ocenuvawe  

12.1. Posetenost na nastava do 10 boda  0 boda

12.2. Parcijalni ispiti  (2 x 100 boda)  200 boda

12.3. Testovi (2 x 10 boda) 20 boda

12.4. Seminarski raboti i samostojni zada~i 60 boda

12.5. Laboratoriski ve`bi 20 boda

Ocenki: 

od 180 do 205 boda 6 ({est)

od 205 do 229 7 (sedum)

od 229 do 254 8 (osum) 

od 254 do 277 9 (devet) 

12. 

Zabele{ka:  

od 277 do 300 10 (deset) 

13. Uslov za potpis i formalen ispit Realizirani aktivnosti: od 11.1 do 11.5 



PLANIRAWE AKTIVNOSTI ZA NASTAVNIOT PREDMET Voved vo Internet  
 

Predavawa - teoretska nastava Auditorni i laboratoriski ve`bi ned 
ela ~asa   tema ~asa tema

1 
Моментна состојба на број на интернет корисници, влијание на 
интернет на социјалниот и деловен живот и секојдневие I. 2  

Вовед, историја и развој на интернет, архитектура и организација на 
глобалната интернет мрежа 

  

1 
Основи на пакетни комуникациони мрежи за пренос на податоци, 
стандарден ISO-OSI модел. II. 2 

Основни технологии и компоненти, стандарден мрежен модел, мрежна 
топологија и конфигурација. 

2 Запознавање со оперативниот систем и работната околина 

1 Основи на TCP/IP протоколот 
III. 2 

Трансфер на податоци, податочни пакети, протоколи, TCP/IP, 
адресирање, начини на поврзување на интернет. 2 Запознавање со web прегледувач и неговите основни функции 

1 
Електронска пошта, адреси, начин на функционирање, работа со програми за 
читање и испраќање на електронска пошта, јавни сервиси за електронска 
пошта. IV. 2 

Интернет сервиси: електронска пошта, трансфер на датотеки, 
далечинско најавување, news, mailing листи, форуми 

2 Запознавање со програма за работа со електронска пошта 
1 FTP начин на функционирање, постапка за далечинско најавување,  

V. 2 
Интернет сервиси: HTTP протокол, web прегледувачи, HTML документи, 
колачиња. 2 

Испраќање, примање и организација на електронска пошта, пренос на 
датотеки и далечинско најавување 

1 Креирање на едноставни HTML страни 
VI. 2 

Кодирање на HTML, уредување на хипертекст, основна структура на 
HTML документ, основни тагови, хиперврски 2 Креирање на едноставна WEB страна 

1 
Креирање на HTML страни со слики, дефинирање на хипертекстуални 
врски во HTML документот VII. 2 Вметнување на слики, работа со мултимедија, графички формати 

2 Форматирање на web страна и вметнување на врски 

1 Креирање на HTML страни со табели 
VIII. 2 Креирање и форматирање табели 

2 Вметнување на слики на web страна 

1 Креирање на HTML страни со рамки 
IX. 2 Web страни со рамки 

2 Вметнување на табели 

1 Креирање на едноставни CGI скрипти 
X. 2 Динамички Web страни на серверската страна, CGI 

2 Организација на web страна со рамки 

1 Креирање на форма 
XI. 2 HTML форми 

2 Програмирање на едноставни CGI скрипти 

1 Креирање на HTML страни со употреба на каскадни стилови 
XII. 2 Дефиниција и примана на каскадни стилови 

2 Вметнување на форма на web страна 

1 
Креирање на сложени HTML страни со употреба на повеќе различни 
елементи истовремено XIII. 2 Динамички Web страни на клиентската страна, ДОМ модел 

2 Дефинирање и употреба на каскадни стилови 

1 Креирање едноставни JavaScript програми 
XIV. 2 Основи на JavaScript 

2 Програмирање на едноставни JavaScript скрипти 

1 Интегрирање на JavaScript во форма на функционална HTML страна 
XV. 2 Напредни техники, Java Server Pages, Java, PHP, ASP 

2 Употреба на JavaScript за добивање динамички web страни 

Zbir 30  15  

 


