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1 УВОД У ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
У данашњем свету повећане глобализације тржишта и економске
регионализације пословање не може бити успешно без употребе модерне
информационе технологије. Умрежавање предузећа и јавне администрације и
развој Интернета довели су до великих промена у начину и ефикасности рада
пословних система. Омогућена је једноставна и брза комуникација, готово
тренутно преношење великих количина података на велике удаљености,
једноставно објављивање и ажурирање мултимедијалних докумената и њихова
континуирана глобална доступност, дигитална испорука добара и услуга,
директно плаћање путем Интернета, стварање виртуелних организација итд.
Све то представља елементе новог облика пословања, тзв. електронско
пословање (енг: E-business).
Под појмом електронско пословање подразумева се вођење послова
применом рачунарских технологија, али развојем Интернета електронско
пословање се све више поистовећује са Интернет пословањем. Јасно је да појам
електронско пословање обухвата ширу област, јер се многе активности у
оквиру пословања неког предузећа могу изводити и без Интернета, али
продором Интернета у све поре пословања мође се рећи да ће појмови
електронско и интернет пословање ускоро постати синоними. Елекронско
пословање не подразумева само куповину и продају, већ и целу организацију
пословања предузећа у мрежном окружењу, организовање пословне
комуникације са клијентима и пословним партнерима, али и бригу о
клијентима и пословним партнерима.
Значајан део активности које се обављају електронским путем спада у
делатност маркетинга. Маркетинг традиционално представља збир активности
које су употребљене у циљу усмеравања токова производа и услуга од
произвођача према потрошачу. Маркетинг се може представити кроз процес
од четири корака, од којих је први анализа и дефинисање "универзума"
потенцијалних корисника или купаца. После прве фазе маркетиншког процеса
следи процес скретања пажње корисника који су спремни на куповину. У
трећој фази системски се утиче на потенцијалне кориснике да се заинтересују
и прихвате постојеће концепте или понуде, које су креиране на основу
маркетиншких активности организације. Коначно, успех претходне три фазе
требало би да доведе до преласка потенцијалних купаца у "праве" купце
активностима које се спроводе да би потенцијални корисници обавили жељену
акцију - куповина, позив, скидање докумената, претплата, чланство, продаја,
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итд. Представљени процес од четири корака (ПИЖА - пажња, интересовање,
жеља, акција) обично се односи на почетак маркетиншког процеса за неки
производ, услугу, или организацију. Већина актуелних маркетиншких процеса
у организацијама односи се на задатак задржавања сталних клијената кроз
активности креирања односа с клијентима, побољшање корисничког сервиса,
боље представљање предности производа и услуга, итд. Све се ове активности
могу врло успешно реализовати применом рачунара и на њима заснованих
технологија.
Појам електронске трговине био је предмет великих расправа стручњака,
јер се она може дефинисати на различите начине, узимајући у обзир различите
критеријуме. Једна од најопштијих, а истовремено најадекватнијих
дефиниција била би да је електронска трговина обављање разних врста
пословних трансакција електронским путем. Електронска трговина обухвата
различите трансакције, од продаје добара и услуга, електронског преноса
средстава, електронских теретница, комерцијалних аукција итд. Трансакције
електронским путем могу се обављати између неколико врста субјеката који
се могу сврстати у три категорије: предузећа, порошачи и држава. За
електронску трговину су од изузетног значаја електронске комуникације
којима се размењују поруке између пословних субјеката. Најзначајнији методи
електронског преноса података су: EDI (електронска размена порука) и
Интернет.
Електронска размена података (EDI, енг: Electronic Data Interchange)
је почела да се развија седамдесетих година двадесетог века у транспортној
индустрији. Лица ангажована у транспорту определила су се да у свом раду
користе електронске комуникације, увидевши предности које оне са собом
носе, а које се састоје, првенствено, у великој уштеди времена и средстава, као
и у упрошћавању процедуре коју транспорт робе повлачи са собом. EDI се
састоји из размене структурираних порука, тј. порука са унапред одређеном
формом. Структуриране поруке су замениле папирне документе за куповину,
отпремницу, фактуре, исплате итд. Лица која желе да размењују на овај начин,
морају да поседују одређену опрему (рачунаре и рачунарске програме који
подржавају овакав начин комуникације), а порука мора да испуњава одређени
стандард како би могла да буде предмет размене између два рачунарска
система. На самом почетку, требало је да EDI формати олакшају пословање у
оквиру једног предузећа и његових зависних предузећа, да би временом почели
да се користе и између различитих предузећа.
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До 1985. године развила су се два типа EDI стандарда: један у Северној
Америци - ANSI ASC X12 и један у Европи - GTDI. Сваки од њих је допринео
брзини и олакшавању пословања предузећа која су трговала на територији
Северне Америке и Европе. Медутим, с обзиром на то да су у основи били
различити, њихова примена је изазивала тешкоће у међународној трговини.
Неколико је земаља поставило овај проблем у оквиру UN (на састанку
радне групе која је надлежна за олакшање поступака међународне трговине).
1986. године је усвојен појам UN/EDIFACT и већ 1987. је отпочео процес рада
на стварању ових међународних стандарда, којих данас има преко стотину.
Непроцењив допринос раду на овим стандардима дала је и Међународна
организација за стандардизацију.
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2 РАЗВОЈ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА
Електронско пословање је општи концепт који обухвата све облике
пословних трансакција или размене информација које се изводе коришћењем
информационе и комуникационе технологије и то:
• Између предузећа;
• Између предузећа и њихових купаца или
• Између предузећа и јавне администрације.
Нормално, овај се појам односи на комуникације у оба смера.
Електронско пословање укључује и електронско трговање добрима и
услугама. Електронско пословање може се посматрати са више аспеката:
• Са аспекта комуникација електронско пословање је електронска
испорука информација, производа и услуга и електронско плаћање
коришћењем рачунарских и других комуникацијских мрежа.
• Са пословног аспекта то је примена технологије у сврху аутоматизације
пословних трансакција и пословања.
• Са становишта услуга то је алат који омогућава смањење трошкова
пословања уз повећање квалитета и брзине пружања услуга.
Електронско пословање има корене у седамдесетим годинама прошлог
века, настанком електронског преноса готовине (EFT, енг: Electronic Fund
Transfer) који се одвија између банака путем сигурних приватних мрежа.
Недуго затим, развијене су две нове технологије:
• електронска размена података (Electronic data interchange - EDI), а затим
• електронска пошта.
За разлику од многих других примена ИТ ове две технологије су
допринеле знатном смањењу количине папира у употреби и повећању
аутоматизације пословања.
Електронска размена података (ЕDI) је структуриран пренос података
између организација електронским путем. Oмогућила је предузећима слање и
пријем електронских докумената и пословних података у стандардном
електронском облику, и то путем сигурних приватних мрежа. Међутим, EDI је
скупа технологија и њу углавном користе велика предузећа. Мала и средња
предузећа су уместо приватних мрежа користила онлајн ( on-line) сервисе
мрежа са додатом вредношћу (value added networks, VAN), које поседују
програме који омогућавају електронску размену података. Током деведесетих
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година, појавом World Wide Web-a у оквиру Интернета, први пут је омогућен
једноставан рад на мрежи и једноставно и јефтино објављивање и ширење
информација. Омогућени су разноврсни облици пословања, а само пословање
је постало јефтиније, па су и мала предузећа добила могућност коришћења
електронског пословања. Демократизација пословања приближила је глобално
тржиште малим и средњим предузећима. Коришћење рачунара и мрежа није
више привилегија великих и богатих предузећа, већ се у трку на глобалном
тржишту могу укључити и најмања предузећа. Ризик неблаговременог
укључивања у савремено пословање је заостајање и губљење позиција на
тржишту. Међутим, EDI није нестао повећањем учешћа Интернета у
пословању иако су то многи очекивали. Неинтернетске методе преноса
података замењене су Интернет протоколима (као FTP, telnet, e-мејл), али су
сами EDI документи остали непромењени. Пошто су многи пословни
партнери приступили Интернету EDI стандард је доживео измене, Тако је IETF
2002. године публиковао RFC 3335 чиме је понудио стандардизован сигуран
метод преноса EDI података преко е-мејла. 2005. године IETF је ратификовао
RFC 4130 за MIME-базиран HTTP EDINT пренос. Неки од EDI преноса су се
преселили на ове новије протоколе, па су пружаоци услуга мрежа са додатном
вредношћу и даље активни.
Појам електронског пословања први је дефинисао IBM, описујући га
као делатност која омогућава изградњу и примену пословног модела у коме
су промене катализатор раста, а организациона структура се мења
зависно од послова. Модел одликују динамички, информатизовани односи са
партнерима, електронска времена реаговања, виртуелне структуре и висок
ниво аутоматизације, што све доприноси оптимизовању пословних процеса и
стицању предности над конкуренцијом. Електронско пословање заснива се на
примени Интернета, интранета и апликација за групни рад.
Често се сусреће и појам Интернет економије, чија се суштина одређује у
искоришћењу нових погодности отворених комуникација. Омогућене су
интерактивне везе произвођача тј. добављача и купаца уз повећање
продуктивности и смањење трошкова. Модел умреженог глобалног пословања
омогућава предузећима која га користе:
•
•
•
•
•

Раст прихода и производње;
Раст запослености;
Уштеде у трошковима пословања;
Задовољне купце;
Смањење времена испоруке робе и смањење броја рекламација;
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• Побољшање подршке корисницима и
• Уштеде у трошковима дистрибуције.
Предности електронског пословања произилазе из комбинације
економских и технолошких разлога. Међу економским разлозима су:
•
•
•
•

Смањење трошкова пословања;
Смањење грешака код електронских трансакција;
Јефтино глобално публиковање трансакција и
Могућност замене скупих канцеларија.

Употреба електронског пословања омогућава конкурентније пословање и
повећава шансу опстанка на тржишту. Електронско пословање омогућава
унутрашњу и спољну интеграцију предузећа.
Унутрашња интеграција обухвата електронско слање разних врста
пословних докумената у све делове предузећа. Информације о пословању стоје
на располагању свима у предузећу и могу се ефикасно претраживати.
Електронско пословање омогућава и спољну интеграцију тј. интеграцију
са пословним партнерима, владиним агенцијама и слично, која убрзава,
поједностављује и појевтињује међусобне трансакције.
Електронско пословање омогућава такође микромаркетинг тј. маркетинг
који се обраћа циљним сегментима тржишта. Купцима се пружа боља подршка
и услуга после куповине, успоставља се боља повезаност са њима и тако се
развија њихова лојалност.
Коришћењем Интернета омогућава се јефтин глобални маркетинг са
огромном базом потенцијалних купаца. Производна предузећа могу своје
производе нудити директно, а и дистрибуирати без посредника и на тај начин
задржати надзор над производима све до њихове продаје. Анализом података
о посетиоцима својих каталога производа на Web-у предузећа могу упознати
потребе својих купаца.
Технолошки разлози за прихватање електронског пословања везани су за
могућност дигитализације различитих медија, као што су текст, слике, звук и
видео. Постоје и одређене баријере електронском пословању, за чије ће
отклањање бити потребни велики напори и дужи временски период.
Највећи проблем је питање безбедности рада тј. заштита података од
неовлашћеног приступа и промена, заштита кредитних картица приликом
куповине преко мреже и сл. То је проблем који захтева веће техничке и
организационе иновације, како би се у што већој мери спречиле злоупотребе.
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Потребно је решити и питање заштите ауторских права, заштите
приватности појединаца унутар и изван пословних и осталих организација и
заштита од рачунарских вируса.
Људски фактор је такође веома важан. Потребно је све више стручњака
који владају новом технологијом, а неопходно је и увежбавање корисника тих
технологија унутар организације како би се оне што ефикасније користиле.
Као и код свих нових технологија постоји отпор увођењу технологија, на
којима се заснива електронско пословање.
Да би се електронско пословање могло развијати, потребно је испунити
неке технолошке претпоставке. Пре свега је потребно располагати
информатичком магистралом тј. инфраструктуром задовољавајућег
капацитета. Да би се осигурала компатибилност уређаја и метода које се
користе у електронском пословању, потребно је стандардизовати све аспекте
рада мреже, од стандарда видео дистрибуције до протокола за рад у мрежи и
пружања мрежних услуга, компресије различитих облика мултимедијалних
докумената и сл.
Осим технолошких претпоставки потребно је остварити и унапредити и
законске претпоставке које ће омогућити несметан развој електронског
пословања, заштиту ауторских права и приватности и осигурати универзални
приступ мрежи и адекватну политику одређивања цена за приступ мрежи и
коришћење информација.
Међу најважнијим разлозима за оптимистичка предвиђања брзог развоја
електронског пословања су:
•
•
•

Изванредно брз технолошки развој;
Развој нових сервиса и пословних модела и
Развој националних и међународних стандарда и водича за електронско
пословање.
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3 ТИПОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА
Теорија електронског пословања познаје неколико основних модела
пословања. Модели електронског пословања су дефинисани на основу страна
које учествују у пословном процесу и природе њиховог пословног односа.
Треба напоменути да се у енглеској терминологији под бизнис моделима
подразумевају модели из специјализоване потподеле који су код нас познати
као модели електронске трговине или онлајн модели приходовања (модели
зараде). Опште прихваћена теоријска подела следи:

3.1 B2B модел електронске трговине
Основна дефиниција B2B (Business to Business) модела је да он
представља аутоматизовану размену информација (у најширем могућем
смислу који информација као дефинисан податак има) између различитих
организација (у оквиру једне компаније, корпорације или различитих
компанија и корпорација). То је application – on – to – application интеграција.
Та интеграција се врши све чешће преко Интернета. Компаније су натеране да
отворе своје апликације према купцима и партнерима. B2B e-commerce пружа
пословним људима велике могућности за уштеде новца, повећање прихода,
поспешивање продуктивности, реорганизацију неефикасних пословних токова
и повећање контроле менаджера над свим процесима везаним за ефикасан и
временски адекватан контакт са клијентима.
Компаније које су годинама користиле EDI системе за аутоматизацију
рутинских послова који иду уз једну закључену пословну трансакцију
временом ове скупе системе, који су поред тога били и доста затворени,
замењују или их чине отворенијим. B2B је омогућио да се значајно смање
трошкови.
E-commerce утиче и на медијаторе, великопродавце, туристичке агенције
итд. Иако је логична претпоставка да ће медијатори нестати и да они немају
места у e-commercu и на Интернету, јер је Интернет доступан свима, показало
се да су се они успешно адаптирали и успели да добро користе нове
могућности. Своје активности су усмерили у обезбеђивање логистике,
финансијских и информационих услуга. На пример Converge је медијатор који
одржава портал за компаније из области електронске индустрије и повезује
добављаче и купце. Специјализован је за полупроводничке компоненте и
производе које је тешко наћи на тржишту. И док се добављачи и купци
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договарају, медијатори дају процене трошкова, обезбеђују сервис, сређују
документацију и обезбеђују складишта. Услуге подразумевају (Converge,
2010):
−

брзо испуњавање обавеза

−

конкурентне цене

−

разноврсну понуду производа

−

дискретне процесе

−

ригорозну контрола квалитета процеса

−

глобални покривеност тржишта.

3.2 B2C модел електронске трговине
B2C (Business to Сonsumer) модел електронске трговине представља скуп
свих пословних односа и активности у електронском амбијенту између фирми
и појединца.
Корисници Интернета се све више односе према web-у као према новом
тржишном простору. Уобичајено је да пре сваке куповине истражују понуду,
најчешће су привржени одређеним сајтовима који према њиховом мишљењу
најбоље одговарају овом начину куповине и све више користе сервисе који се
нуде он-лајн. На овај начин они воде рачуна о својим финансијама.
Потенцијални он-лајн купци могу да провере цене и доступност производа
на различитим сајтовима што је много лакше и јефтиније од обилазака
класичних продавница. Постоје и софтвери и сајтови који нуде могућност
претраге великог броја он-лајн продавница за одређеним производом или
услугом и информисање купца о месту где се тај производ или услуга могу
купити.
Једна од могућности за он-лајн куповину су и он-лајн аукције. Живе
аукције постоје већ дуго, али је њихова практична примена била ограничена
скупоћом и тешкоћом довођења потенцијалних купаца на место куповине у
исто време. Интернет нуди боље, јефтиније и ефикасније решење кроз
онлајнонлајн аукције. За ово наммењени сајтови на једном месту окупљају
купце и продавце из целог света. Типичан пример оваквог начина пословања
је eBuy.com.
Могуће су и различите варијације оваквих аукционих портала чиме све
више добијају на популарностионлајнонлајн. На пример PriceLine.com даје
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купцима могућност да предложе продавцима цену а они одлучују да ли да је
прихвате или не. Или на пример, на сајту Marcata.com цене се одређују према
броју људи који желе да купе производ – што је већи број купаца то су цене
мање.
Код класичне продаје цене се формирају по моделу ″single model pricing″,
јер продавци ових производа и услуга немају довољно информација да би
могли да формирају цене од купца до купца већ је цена иста за све купце. Тамо
где постоје додатне информације о купцима као код он-лајн куповине могуће
је фино подешавање цена које доносе добит и купцима и продавцима. У
последње време многе авио компаније су развиле такозвану e-mail стратегију
да привуку и бизнис кориснике који се одлучују за пут пар сати пре лета. Тако
пословни путници могу да буду сигурни да ће се резервисати место једном
кратком е-маил поруком, а авио компаније ће имати мање празних седишта на
лету.
Без обзира где се људи налазе, Интернет им пружа могућност да уз пар
кликова мишем или куцањем по тастатури дођу до свих релевантних
информација о производима и услугама, њиховом квалитету и могућностима
набавке. Колико се далеко иде може се видети из примера куповине
аутомобила. Наравно да за он-лајн куповину аутомобила постоје и даље
препреке, јер свако ко купује жели и да их проба што је наравно немогуће
преко Интернета, али и при овој куповини Интернет има растућу улогу. Преко
Интернета купци бивају детаљно обавештени о аутомобилу који желе да купе
тако да ауто дилерима могу да приступе на лакши и мање стресан начин. Иако
је проценат оних који купују аутомобиле он-лајн у првом кварталу 1999.
године износио 2,7% од укупне куповине аутомобила, проценат људи који
купују нова возила и користе Интернет као помоћ при куповини је порастао од
25% у 1998. на 40% у 1999. години и пројекције указују да би тај проценат
требало ускоро да износи 65%. Након куповине возила купци имају могућност
да путем web-а добију информације о сервисима, гаранцијама или да нађу
решења за своје проблеме.
Претрага за послом и флуктуације радне снаге на светском нивоу су
такође подстакнуте уласком Интернета у свакодневни живот. Компаније
широм света на својим web сајтовима остављају огласе о отварању нових
радних места и нуде могућност он-лајн пријављивања.
Основне користи које се добијају од једног B2C сајта су:
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•
•
•
•

Наруџбине стижу 24 сата дневно чак и када сви у компанији спавају;
Проширује се тржиште;
Лакше се наводе купци да купују, влада правило импулсивне куповине и
Мање кошта презентирање производа и услуга путем он-лајн каталога
него на неки други начин.
Поставља се питање који су трендови у даљем развоју B2C-a?

По питању основе која је зацртана и дубоко утемељена још пре неколико
година ништа се значајније неће променити. И даље ће сви покушавати да
кроз своје сајтове продају своју робу. Оно што се мења је да ће приступ
сајтовима у наредним годинама бити омогућен све више са разноврснијих
уређаја жичаних или бежичних (који ће ускоро чинити 45% e-commerce
тржишта - мобилни телефони,…). Иде се на глобализацију целе мреже тако да
садржаји са ње буду доступни са свакога места и са што више различитих
уређаја.
Проблем који се сада решава је пропусност мреже и то је данас главно
ограничење. Главна грана која треба да подржи целу ствар су
телекомуникације.
Ако се изврши поређење В2В и В2С система, може се закључити да је B2B
систем сложенији:
• компаније обично желе да преговарају о ценама, роковима испоруке,
структури производа, гаранцији, техничкој и материјалној подршци. B2C
трговина заснива се, најчешће, на избору производа из каталога са
предефинисаним ценама од стране купца.
• B2B системи захтевају интеграцију информационих система компанија
које међусобно послују. B2C системи не захтевају такву интеграцију
(архитектура система “обичних купаца” може се најчешће игнорисати).

3.3 C2C пословање
C2C (Consumer to Consumer) пословање су приватне и пословне релације
и активности између појединаца у електронском амбијенту.
На Web-у постоји и комуникација између самих потрошача. Још 2001.
године AOL је имао преко 14.000 различитих chat rooms које су покривале теме
као што су здрава исхрана или садржај популарних ТВ-сапуница. AOL је увео
и “листу пријатеља” која омогућава корисницима увид када су његови/њени
пријатељи на Интернету и да размене поруке тренутно. ParentSoup.com је
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заједница од више до 200.000 родитеља на Интернету, који проводе време
прикупљајући информације, причајући са другим родитељима, и повезујући се
са другим сајтовима. На сајту Agriculture.co фармери могу пронаћи све
информације о ценама, свежим вестима и chat rooms са најразличитијим
темама. Овај сајт има око пет милиона посета месечно. Такође, на Web сајту
има много места где се може оставити порука. Највише коришћен С2С канал
је електронска пошта, која има функцију дигиталног поштанског сервиса.
Данас све више на значају добијају друштвене мреже, боље речено, сервиси за
друштвене мреже као што су Facebook, MySpace, Orkut, Ning итд.
С2С омогућава да посетиоци могу и да креирајуинформације о
производима, а не само да их траже.

3.4 C2B пословање
C2B (Consumer to Business) пословање представља скуп свих пословних
односа и активности у електронском амбијенту између појединца и фирми код
којих је иницијатор појединац.
Интернет је омогућио и да потрошачи једноставније комуницирају са
компанијама. Компаније обично подржавају комунијацију позивајући
потенцијалне купце и потрошаче да пошаљу питања, предлоге па и жалбе
путем електронске поште. Чак се на неким сајтовима налази и опција
“Позовите” тако да притиском на то дугме потрошач обезбеђује себи позив од
представника компаније који је спреман да да одговор. На ове поруке
компаније могу брзо да одговоре, али велики број њих, на жалост, врло споро
одговара. То не би смело да се дешава, јер док чека, потрошач може да се
окрене некој другој компанији.
У електронским трансакцијама које се одвијају између потрошача и оних
који нуде производе/услуге, потрошачи уче о производима путем електронског
издаваштва, купују производе електронским путем и добијају информације о
производу путем Интернета.
Овакав вид пословања нуди:
• Социјалну интеграцију —
потрошачима комуницирају
конференција и др.

електронске апликације омогућују
путем електронске поште, видео
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• Управљање личним финансијама - електронске апликације омогућују
потрошачима да олакшају процес доношења одлуке о инвестирању и
регулишу своје финансије коришћењем он-лајн банкарских алата
• Куповина производа и прикупљање информација — омогућује
потрошачима да пронађу он-лајн информације о постојећим и новим
производима/услугама.

3.5 G2C/G2B
G2C/G2B
(Government-to-citizen/Government-to-business,
одн.
Управа→Грађанин/ Управа→Предузеће) представља скуп административних
и пословних активности између државне администрације и појединца
(грађана) у електронском амбијенту.
Како време протиче све је јасније да је Интернет постао саставни део
живота и незаобилазан "алат" у пословању. У владиним установама, као и у
окружењу, догађа се исто - комуникација се све чешће одвија преко Интернета,
он се користи као један од могућих канала за дистрибуцију информација, све
више постајући стално отворен владин шалтер.
Грађани очекују да на Интернету пронађу сервисе и услуге који се односе
на пословање са државним сектором, а са друге стране и државне структуре
имају своје разлоге за брзи прелазак на е-управу. Основни разлог је могућност
уштеде. Трансакција обављена преко Интернета знатно је јефтинија од исте
такве трансакције која је урађена било којим другим комуникационим
каналом. Трансакција која је урађена преко Интернета може се посматрати као
самоуслужни сервис било да је у питању грађанин, запослен у владиним
институцијама или пословни партнер. Не само да се на тај начин штеди на
радном времену запослених у владиним институцијама, већ грађанин који са
свог рачунара приступа сервисима на тај начин смањује трошкове одржавања
опреме државне структуре.
Е- управа из основа мења начин комуницирања грађана са државном
управом елиминишући посредника у комуникацији. Модел комуникације где
је раније био чиновник посредник између државе и грађанина замењује се
директном комуникацијом. Осим тога, мења се и начин управљања јавних
служби. Да би се један сервис понудио преко Webа понекад је потребно
интегрисати више послова и више организационих јединица. На тај начин се
усклађује рад јавних служби, побољшава њихова организација, а као резултат
настаје опште подизање квалитета услуга.
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Ова технологија, по свему што се до данас показало, поседује потенцијале
да редефинише и ревитализује однос грађана и владе. За међусобно боље
разумевање потребна је добра комуникација, а управо то она омогућава.

3.5.1

Коме је потребна електронска управа?

Речју – свима:
• Државном апарату да се растерети притиска на шалтерима, да појефтини
своје услуге и тиме учини грађане задовољнијима.
• Грађани, пак, могу да обаве своје послове не чекајући у редовима, да
добију правовремену и тачну информацију или да обаве посао за који је
понекад потребно вишедневно обилажење различитих установа и
владиних институција.
• Фирмама из области ИТ технологије, које се тренутно налазе у рецесији, еуправа је потребна да отвори огромно поље рада.
Државна управа је стицајем околности остала изван процеса
аутоматизације. Тек са развојем Интернета сагледане су све могућности
примене и у овој области. Данас највеће светске компаније у области ИТ
технологија нуде комплетна технолошка решења за Е-управу. Ипак,
јединственог решења, бар за сада, нема јер се закони разликују од једне до
друге земље, или се прописи различито примењују чак од једног до другог
града.
Један од значајнијих разлога за уводење Е-управе јесте стални пораст
броја становника у градовима и енорман раст градова, при чему сваки грађанин
има потребу да обавља различите послове са органима управе, па се поставља
питање колико би током времена било потребно чиновника запослити и
колики простор им обезбедити. Гужве на шалтерима да се и не помињу.

3.5.2

Дефинисање Е-управе

У литератури се наилази на различите дефиниције Е-управе, али се
уопштено може рећи да је Е-управа "коришћење Интернета или других
електронских система да би се поједноставило и олакшало комуницирање са
владиним сервисима".
Или нешто другачије: "Е-управа је Web технологија коју користи локална
управа као комуникациони канал који је понуђен посетиоцима, грађанима,
пословним партнерима, другим локалним управама и запосленима".
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С обзиром на то да се Е-управа најчешће помиње у контексту локалних
или градских влада то се Е-управа може дефинисати и као "могућност за
локалну управу да стави на располагање информације и сервисе путем Webа,
преко touch screen киоска или на основу интерактивног препознавања гласа.
Ове услуге и сервиси се стављају на располагање грађанима и пословним
партнерима, а расположиви су 24 часа дневно 365 дана годишње".

3.5.3

Коме су намењене услуге и сервиси?

Корисници Е-управе се могу сврстати у следеће категорије:
•
•
•
•

Government - влада, управа,
Employee – запослени,
Business - пословни партнери,
Citizen – грађанин.

Из претходног произилази да се у Е-управа пословању могу јавити
следећи односи између учесника:
•
•
•
•
•
•

G2G интранет (владин комуникациони подсистем, информације, сервиси)
G2Е интранет (владини службеници, "chat room" огласна табла, учење)
G2B Интернет (снабдевање, Информације, сервиси)
B2G Интернет (комуникација владе са пословним партнерима)
G2C Интернет (Online сервиси, Дигитална демократија)
C2G Интернет (Комуникација владе са грађанима)...
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4 УВОД У ИНТЕРНЕТ ПОСЛОВАЊЕ
Комуникације су главно обележје двадест првог века који се већ дуго
назива „информационо доба“. Основни трендови у телекомуникацијама су:
• напредак у развоју и све већој употреби мрежа широког опсега уз
доминацију видео конференција, интерактивне телевизије, видео записа
на захтев, гласовне комуникације и слично;
• даљи напредак бежичне комуникације уз све актуелније сателитске
системе, који ће бити смештени у нижу орбиту и постати доступни
уређајима мање снаге. Самим тим биће јефтинији и са њима ће се моћи
комуницирати практично са било ког места. Сателитске мреже много
обећавају. Оне ће бити погодне за пословне људе који путују у
иностранство, када мобилни телефони не могу да им пруже потребне
услуге;
• побољшавање преносних капацитета Интернета и streamingа. Web сајтови
ће моћи да обезбеде емитовање тако да ће заједно са новим двосмерним
интерактивним комуникацијама моћи да конкуришу телевизији;
• повећање брзине обраде информација, што ће омогућити веће коришћење
говорног језика и пружити могућност међусобног комуницирања људи
који говоре на различитим језицима;
• омогућавање тимског рада и размене података и информација у реалном
времену без обзира на просторну локацију на којој се чланови тима налазе;
• изградња система за безбедну комуникацију, посебно у домену
електронског пословања;
• све већа употреба интранета и екстранета у великим пословним
системима;
• примена „паметних телефона“ чије ће функције бити врло блиске онима
што их у овом тренутку нуде Интернет алати.
• повећање сателитских мрежа.
Телекомуникационе технологије се непрекидно развијају отварајући све
шире могућности пословним системима да ефикасно и сигурно преносе
информације између запослених, купаца и добављача било где да се они налазе
и у било које време. Развој телекомуникационих технологија у уској је вези са
развојем Интернета и пружа снажну подрушку развоју Интернет пословања,
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што је и шанса пословним системима да се преструктурирају и да обезбеде
већи део тржишта за себе.
Интернет пословање пружа несагледиве могућности рационализације и
ефикаснијег пословања, захтевајући при том стручност и доследност у
примени стандарда, директива, препорука и свих других норматива који
доводе до интероперабилности и интеграције свих сегмената привређивања, а
не респектујући ограничења у погледу времена и простора. Интернет
пословање је у техничко-технолошком, организационом, правном, безбедносном
и интелектуалном погледу комплексан систем који се непрекидно развија.
Пословањем по принципима електронске трговине, Интернет пружа низ
могућности за малопродају:
• нису потребне скупе некретнине нити аранжирање излога;
• неопходно је минимално продајно особље;
• постоји могућност да се продаје купцима на било којем географском
подручју;
• омогућена је тренутна комуникација;
• презентује се интерактивни мултимедијални каталог који може да пружи
онолико информација колико купац жели (без скупих класичних каталога
и поштанских трошкова);
• веома брзо се може вршити прилагођавање за промене у продајним ценама
и нивоу залиха;
• велика је могућност адаптације захтевима купаца.
Интернет пословање постаје све важнија компонента електронског
пословања. Електронско пословање или E-пословање (енг. e-Business) не
подразумева само куповину и продају, већ вођење послова електронским
путем, а данас, пре свега, вођење послова на Интернету, бригу о клијентима и
пословним партнерима, као и организацију пословања у сопственој фирми и
организацију пословања са клијентима.
Прелаз на електронско пословање представља пословну трансформацију
засновану на:
• удруживању предузећа (интеграција)
• процесу сарадње (колаборација)
• глобалном мрежном повезивању коришћењем Интернета као медија.
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Међу најважнијим процесима е-пословања истичу се:
• прикупљање података и информација
• маркетинг: промоција, подршка купцима, увођење новог производа,...
• он-лајн продаја (производа и услуга)
• комуникација.
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5 ИНТЕРНЕТ СЕРВИСИ
5.1 ИНТЕРНЕТ
Техничку дефиницију Интернета дао је Савезни одбор за мреже САД-а
1995. године и она, у скраћеној верзији, гласи: „Интернет је глобални
информациони систем, логички повезан јединственим системом адресирања,
заснованим на Интернет протоколима (IP - Internet Protocol), који је у стању
да подржи комуникацију уз помоћ протокола за контролу преноса података
(TCP - Transfer Control Protocol) путем Интернет протокола (IP) и који
обезбеђује, користи или омогућава сервисе високог нивоа за личну и пословну
примену на таквој комуникационој инфраструктури.“
Интернет је заснован на следећим принципима :
• Свака мрежа треба да буде у стању да ради самостално, развијајући своје
сопствене апликације без ограничења, и да не захтева модификацију да би
партиципирала у Интернету;
• Унутар сваке мреже треба да постоји “капија” (gateway), која би
повезивала мрежу са “спољним светом”. Ово је уствари један већи
рачунар (да би регулисао обимни саобраћај) са неопходним софтвером за
пренос и усмеравање “пакета” (блокова података);
• Софтвер gateway_a не треба да задржава информације о саобраћају који се
обавља. Он треба да буде дизајниран тако да смањи радну норму и да
убрза саобраћај, што значи уклањање могућих начина цензуре и контроле;
• Пакети треба да буду рутирани (усмеравани) кроз најбрже расположиве
руте. Ако би неки рачунар био блокиран или спор, пакети треба да буду
преусмеравани, све док не стигну на одредиште;
• Gateway између две мреже треба да буде увек отворен и да рутира
саобраћај без дискриминације;
• Развој оперативних принципа треба да буде слободно расположив свим
мрежама.
Окосницу мреже (engl. backbone) чине (мрежни) чворови, међусобно
повезани квалитетним везама, преко којих се врши саобраћај, односно размена
информација између удаљених делова мреже. Чворове чине такозвани
пружаоци Интернет услуга (ISP - Internet Service Providers), велика предузећа
или академске институције. Они су посредници између мреже, односно
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Интернета, и појединачних рачунара који су у одређеном моменту и на
одређени начин са њима повезани. Разграната структура Интернета омогућава
комуникацију између било која два удаљена рачунара чак и у случају да дође
до колапса великих делова мреже, пошто порука, захваљујући рутер-има (енгл.
router, уређај који одређује пут којим се одашиљу поруке), може да путује
различитим путевима.
Подаци доступни путем Интернета могу да буду у различитим
стандардизованим облицима (текст, слика, звук, видео запис и сл).
Функционално, Интернет је универзална светска саобраћајница која постаје
основно средство комуникације међу људима и највећа база људског знања са
тенденцијом неограниченог ширења.
Генерално гледано, постојање и функционисање Интернета почива на
шест стубова:
• Хардвер (рачунарске и комуникационе компоненте);
• Софтвер, који је погонска снага која омогућава функционисање целог
система (уноси “живот” у опрему);
• Стандарди (протоколи), који дефинишу начине функционисања
појединих делова и система у целини;
• Адресна шема, захваљујући којој се на Интернету све може релативно
лако и брзо пронаћи;
• Садржај, који је основни смисао Интернета и обухвата информације
(различитих форми: текст, слика, звук, видео …) и сервисе;
• Људи, који развијају, изграђују, одржавају и користе Интернет.
Под појмом хардвер подразумева се електронска опрема која служи за
обраду, чување, презентацију, унос, заштиту и пренос информација. Основне
групе ове опреме су: рачунари, периферна опрема, комуникациона опрема и
комуникациони спојни путеви. Рачунари служе за обраду, чување и заштиту
информација. Периферна опрема служи за унос, чување и презентацију
информација. Комуникациона опрема служи за повезивање рачунара,
периферне опреме и комуникационих спојних путева. Комуникациони спојни
путеви служе да се преко њих обавља физички пренос информација.
Софтвер су системски, услужни, сервисни и апликативни програми.
Основна улога системских програма је да омогући функционисање хардвера.
Услужни и сервисни програми покривају подручје обављања одређених
функција, система за управљање базама података, система заштите и многих
других сегмента који се налазе између системског и апликативног софтвера.
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Апликативни софтвер чине програми који служе за обављање конкретних
пословних и других послова.
Интернет је софистицирана и технички веома комплексна мрежа. Приступ
овом глобалном систему постао је и лак и јефтин, јер се за то користе
стандарди приступа дефинисани Интернет протоколима. У овом контексту
значајна је чињеница да се различити протоколи Интернета и други технички
аспекти не морају у потпуности разумети и познавати да би се ова мрежа могла
успешно користити.
Интернет протоколи су скупови правила која омогућавају комуникацију
рачунара повезаних на Интернет. С тим у вези може се рећи да се Интернет у
суштини састоји од различитих протокола приступа. Многе од ових протокола
карактеришу програми који дозвољавају корисницима да претражују и
прибављају материјале које ти протоколи чине доступним.
Постоји низ међународних специјализованих институција које се старају
о стандардима и протоколима на Интернету, најосновније су:
• IAB (Internet Architecture Board) – основна агенција за управљање
Интернетом која доноси одлуке о правилницима и препорукама за
ефикасно управљање мрежом и одлучује о глобалној архитектури мреже.
• IEFT (Internet Engieering Task Force) – организација задужена за
доношење комуникационих протокола и стандарда у мрежи.
• IANA (Internet Assigned Number Authority) – организација за координацију
адресирања и назива рачунара, као и за поделу алфанумеричких знакова
неопходних за имплементацију појединих Интернет стандарда.
Пошто је Интернет почео да се шири без претходно утврђених стандарда,
дошло је до договора између IAB, IETF и IANA организација којим је одлучено
да се формирају базе података текстова стандарда, спецификација и препорука
везаних за поједине сервисе. Ови текстови се називају RFC (Request For
Comment) документи. RFC документи су нумерисани бројевима и објављују се
на FTP серверу InterNIC-а. Једни документи имају статус стандарда, а други
статус приручника, упутства и препоруке.
Адресне шеме су систем којим се додељују адресе за једнозначно
идентификовање ентитета како би исти могао бити доступан. Овај систем је
механизам који мора да задовољава текуће, али и будуће потребе. Систем
адресирања је детаљније обрађен у поглављу 2.1.3.
Садржај Интернета чине све расположиве информације у дигиталном
облику без обзира на врсту, облик, област, порекло и намену (текст, слика,
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звук, видео, ...), као и бројне сервисне услуге комуницирања и обављања
разних других активности и послова, што све заједно недвосмислено
оправдава постојање Интернета.
Људи су основни чинилац Интернета јер се због њих све ради и они све
раде. Људи пројектују, израђују, одржавају и унапређују софтвер, хардвер,
сервисе, протоколе, комуникације, знање и све оно што је потребно за што
ефикасније функционисање и коришћење Интернета, односно унапређење
људског друштва у целини.

5.1.1

Техничка инфраструктура Интернета

Техничку инфраструктуру Интернета сачињавају: организациона
структура Интернета, рачунари, комуникациона опрема, комуникациони
протоколи и софтверски сервиси.
Интернет је децентрализован систем који се састоји од више аутономних
локалних и регионалних међусобно повезаних мрежа. И поред тога, Интернет
функционише као јединствена глобална мрежа, а његова децентрализованост
само доприноси отпорности на евентуалне отказе. Начин повезивања
аутономних целина се временом мењао. У данашње време, структура
Интернета се може описати као скуп повезаних целина, коју чине мреже
појединих провајдера и мреже њихових корисника. Структура Интернета се
може поделити у три нивоа:
• Кориснички ниво (user level),
• Приступни ниво (access level),
• Језгро (core level).
Кориснички ниво (user level) чине мреже крајњих корисника које су
повезане преко једног или више давалаца Интернет услуга – Интернет
провајдера (ISP– Internet Service Provider).
Приступни ниво (access level) чине мреже Интернет провајдера
опремљене рутерима и access серверима, преко којих корисници приступају
Интернету.
На највишем нивоу (језгро) се налазе међусобно повезане backbone мреже
великих провајдера. Вackbone мреже великих провајдера повезане су на
неколико специфичних локација у свету. Та места се зову NAP (Network Access
Point) или IXP (Internet Exchange Point). Такве локације у Европи су: Стокхолм
(D-GIX), Женева (CERN), Амстердам (AIE), Лондон (LINX)...
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Комуникациони протоколи

Протокол дефинише формат и редослед порука које се размењују између
два или више ентитета који комуницирају, као и акције које се предузимају при
трансмисији и/или пријему поруке или другог догађаја. Ови протоколи који
контролишу слање и примање информација, активирају се на хост-овима.
Неки протоколи обезбеђују функције „ниског нивоа“ неопходне за многе
апликације, док су други протоколи за обављање специфичних задатака, као
што је преношење датотека између рачунара, слање поште и друго.
Два најзначајнија протокола на Интернету су Transmission Control Protocol
и Internet Protocol, скраћено TCP/IP. TCP/IP је у суштини фамилија
комуникационих протокола који се користе за пренос дигиталних података на
Интернету. Једноставније речено, TCP/IP је постао “језик” којим различите
мреже, односно рачунари, међусобно комуницирају. У оквиру Интернета
постоје и мреже које не користе TCP/IP протокол, али су на Интернет
прикључене преко gateway-a, који конвертује TCP/IP на друге протоколе и
обрнуто.
Ови протоколи, као „језик“ Интернета, повезују бројне локалне и
регионалне мреже у једну логички јединствену рачунарску мрежу са
дистрибуираним ресурсима. Мрежни софтвер, уметнут између апликативних
програма и хардверске платформе, крије од просечних корисника сложене
начине физичке повезаности мрежних сегмената, пружајући утисак да се ради
о једној великој хомогеној мрежи, која на широком дијапазону рачунарских
платформи и врста рачунарских мрежа нуди својим корисницима
комуникационе услуге.
ISDN (Integrated Services Digital Network) је стандард предвиђен за пренос
дигиталних гласовних и видео сигнала, сигнала података и других сигнала по
истим линијама. Представља скуп протокола за дигиталну трансмисију
дефинисан од стране CCITT (the Consultative Committee for International
Telephone and Telegraphy).
Главне карактеристике ISDN мреже су:
• Брзина преноса до 2Mbps;
• Прикључење више уређаја на истој линији (аналогни телефон, рачунар,
факс или видео рекордер)
• Истовремени пренос говора, података и видео-информација преко исте
мреже.
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Поред веће брзине преноса, значајну предност ISDN у односу на класичну
телефонију чине додатне услуге. Додатне услуге се деле на основне и опционе.
Основне услуге се добијају уз ISDN прикључак, а опционалне се посебно
наплаћују. Међу опционе услуге спадају: могућност добијања вишеструког
претплатничког броја, директно бирање, преусмеравање позива, позив на
чекању, идентификација позивајућег корисника. ISDN се користи за брзи
приступ Интернету, међусобно повезивање рачунарских мрежа (LAN-LAN), за
аудио и видео конференције, као замена за изнајмљене линије и друго.
Појам DSL (Digital Subscriber Line – дигитална претплатничка линија) се
први пут помиње код ISDN мреже. Настао је као надоградња постојеће
телефонске мреже, тако да DSL технологије не захтевају комплетну промену
постојеће инфраструктуре, нити захтевају потпуно нову инфраструктуру која
би се користила искључиво за приступ Интернету. Ако постоји телефонска
линија, она се може искористити и за xDЅL пренос.
Постоји више врста DSL технологија. У основи се деле на симетричне
(дуплексне) и асиметричне. Симетричне су оне код којих је брзина преноса у
оба смера иста - основни представник је HDSL (High bit rate Digital Subscriber
Line). Асиметричне су оне код којих су брзине преноса различите у одлазном
и долазном смеру – основни представник је ADSL (Asimetric DSL). Пример за
асиметричну технологију је Интернет Web. Код Web сервиса обим саобраћаја
од корисника много је мањи од обима саобраћаја према кориснику.
Постоји низ протокола који обезбеђују функционисање апликација:
• SMTP (Simple Mail Transfer Protokol) – дефинише формат e-mail поруке и
методе преноса порука;
• РОР3 (Post Office Protocol) и IMAP (Internet Mesage Access Protocol) су
клијентски протоколи за преузимање електронске поште са mail сервера.
• FTP (File Transfer Protocol) i TFTP (Trivial File Transfer Protocol) су
протоколи за пренос датотека.
• HTTP (Hipertext Transfer Protocol) – обезбеђује рад Web сервиса.
• SNMP (Simple Network Managament Protocol) – омогућава управљање и
контролу рада мреже.
• Telnet - обезбеђује емулацију терминала чиме корисницима омогућава
рад са њиховог рачунара на удаљеном серверу.
• MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) – Интернет стандард који
проширује формат е-поште како би подржао:
• текстуалне симболе и изван ASCII-8 стандарда

Електронско пословање

33

• информације заглавља поруке која су и изван ASCII-8 стандарда
• нетекстуалне прилоге и
• поруке састављене из више делова.

5.1.3

Адресирање на Интернету

Сваки рачунар на Интернету мора да има јединствену IP адресу и
јединствени алфанумерички назив – FQDN (Fully Qualified Domain Name).
Послове око доделе тих адреса врше специјализоване институције – Интернет
регистри који врше координацију послова на нивоу светских региона.
Интернет регистри се формирају код Интернет провајдера, у већим
компанијама или државним установама, а њихов рад координирају регионални
центри:
•
•
•
•
•

RIPE NCC – за подручје Европе и Мале Азије,
APNIC – за подручје Азије и Пацифика,
LACNIC – за подручје Латинске Америке и Кариба,
ARIN – за остала подручја,
InterNIC – централни Интернет регистар који врши све остале глобалне
координационе послове.

Рачунари међусобно комуницирају користећи IP адресе.Важећи систем
који се примењује на Интернету за IP адресирање користи 32-битне бројеве,
који се уобичајено приказују као четвороделни декадни бројеви у следећој
форми: 128.174.149.68. Овај начин адресирања ставља на располагање
теоретски 4.294.967.296 уникатних адреса. То не би било довољно за све
данашње потребе када би сви рачунари припадали једној јединој мрежи.
Међутим, проблеми се ипак не појављују у свом најизраженијем облику, јер се
у оквиру глобалне мреже формирају и локалне мреже које су преко једног
чвора повезане са глобалном мрежом. Поред овог начина у употреби је и нови
Ipv6 интернет протокол који омогућава адресирање 2128, или 3.403×1038
уникатних адреса што даје број који практично никад неће бити потпуно
искоришћен. Адреса верзије 6 се пише у облику осам четвороцифрених
хексадецималних бројева (8 пута по 16 битова = 128 битова) одвојених
двотачкама. Глобалне адресе које се шаљу ка једном одредишту се састоје из
два дела: 64-битни део за рутирање и 64-битни идентификатор домаћина. Један
низ узастопних нула по адреси може да се изостави, па је 1080::800:0:417A исто
што и 1080:0:0:0:0:800:0:417A.
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Нет блокови се одређују као модерне алтернативе IPv4: број мреже, кога
прати коса црта и број значајних битова (у децималном запису). Пример:
12AB::CD30:0:0:0:0/60
укључује
све
адресе
које
почињу
са
12AB00000000CD3. (wikipedia, 2011)
За кориснике Интернета потребно је неко једноставније адресирање. Због
тога се врши хијерархијско симболичко адресирање рачунара. Низ знакова
раздвојених тачкама које представљају рачунар назива се доменом. То су
ознаке које се налазе на крају e-mail адресе (на пример @telekom.rs,
@yahoo.com) или у Web адресама (на пример telekom.rs, yahoo.com). Домен
(domain) би се могао превести и као област/подручје.
Постоје генерички и национални домени највишег нивоа TLD (Top Level
Domains). Генерички или међународни домени gTLD су: com (трговачке и
индустријске организације), org (некомерцијалне организације), net (установе
које пружају мрежне услуге), gov (цивилна владина удружења), edu
(универзитети и друге образовне установе), mil (војне установе), int
(међународне организације) и други. Примери за имена рачунара који су
дефинисани у оквиру оваквих домена су: www.mercedes.com, www.w3.org итд.
Национални домени су: rs (Србија), hr (Хрватска), ba (Босна и
Херцеговина), si (Словенија), mk (Македонија), ru (Русија), hu (Мађарска), it
(Италија), fr (Француска), uk (Велика Британија), de (Немачка), ca (Канада)
итд. На националном нивоу постоје поддомени. За нашу земљу
карактеристични су поддомени:
ac.rs (академске институције), co.rs
(комерцијалне организације), org.rs (некомерцијалне организације), edu.rs
(образовне институције) и др. Примери за имена рачунара који су дефинисани
у склопу оваквих поддомена су: www.vpscacak.edu.rs, www.vtu.bg,
www.fsi.uniza.sk, www.madi.ru итд.
Сервери који обављају превођење доменских имена у IP адресе и обратно
називају се DNS (Domain Name Service) сервери. Функцију DNS сервера
обављају тачно одређени рачунари и обично постоји један примарни DNS
сервер и један или више секундарних сервера по домену.

5.1.4

Управљање саобраћајем

Основна улога Интернета је да обезбеди ефикасан проток података, без
обзира на њихову врсту, локацију и време, тј. да обезбеди и управља
саобраћајем података. Проток података се одвија по методи која се зове
„пакетска комутација“ (енг: Packet Switсhing). Основа ове методе је подела
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порука на делове, који се зову пакети, и њихово слање различитим
расположивим комуникационим путевима ради обједињавања на одредишту.
Овај начин слања порука се назива рутирање и он обезбеђује ефикасно
коришћење комуникационих веза и ефикасно прослеђивање порука. Рутирање
врше посебни рачунари, рутери, који могу бити специјализовани мрежни
уређаји или било који рачунар опште намене уз одговарајући софтвер.
За управљање саобраћајем користе се мрежни (комуникациони) уређаји,
који се састоје од хардвера и одговарајућег софтвера. Ови уређаји повезују
кориснике у оквиру LAN мреже, повезује LAN мреже међусобно и повезују
LAN мреже са WAN мрежом. Постоји већи број мрежних уређаја од којих су
најважније три групе уређаја:
• Првог нивоа (Layer 1) – hub и repeater,
• Другог нивоа (Layer 2) – switch и bridge, и
• Трећег нивоа (layer 3) – rоuter и Layer 3 swich.
Репетитор (енг: repeater) служи за повезивање два удаљена сегмента
мреже истог типа, јер је његова улога да регенерише сигнал и на тај начин
отклони слабљење сигнала које настаје у кабловима. Hub (концентратор) је
сличан repeater-у, али има већи број прикључака и омогућава прикључивање
већег броја рачунара у звездасту мрежу. Када је потребно, ради проширења,
hub може бити повезан са другим hub-ом или switch-ем.
Mост (бриџ, енг: bridge) ради на принципу прослеђивања пакета података
на основу физичке адресе рачунара коме су подаци упућени. Бриџ прими пакет
података и проследи га на прикључак на који је везан рачунар коме је пакет
намењен, односно на који је везана мрежа где се налази одредишни рачунар.
Прослеђивање се врши у складу са табелом прослеђивања која је смештена у
бриџу. Ово обезбеђује да пакети података иду само у оне делове мреже где су
и упућени. Switch (комутатор) је сличан бриџу. Има већи број прикључака,
подржава full-duplex комуникацију и омогућава формирање VLAN (виртуелне
LAN) мреже. Ради проширења, свич се може повезивати са другим свичевима.
Mрежна скретница (рутер, енг: rоuter) служи за усмеравање мрежног
саобраћаја на више истих или различитих типова мреже. Рутер преусмерава
пакете на мрежи на основу логичке адресе која се користи у зависности од
протокола. У TCP/IP мрежама, у које спада и Интернет, ради се о IP адреси.
Прослеђивање се врши помоћу правила која се налазе у табели рутирања.
Рутер карактерише велики број интерфејса (најмање два) који могу бити истог
или различитог типа. На пример ruter може имати више LAN интерфејса за Fast
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Ethernet мрежу у комбинацији са више WAN интерфејса различитог типа.
Layer 3 swich обједињује функције свича и рутера.

5.1.5

Мобилне комуникације

Мобилне мреже су раније коришћене само за говорну и ЅМЅ
комуникацију. Последњих година развијени су мрежни сервиси засновани на
бежичном апликативном протоколу WAP (Wireless Application Protocol). На тај
начин је употреба мобилних телефона добила нову димензију – могућност
преноса података у мобилним мрежама.
WAP је протокол који омогућава увођење неговорних услуга у дигиталне
мобилне мреже, као и приступ Интернету у било које време и са било ког места,
отварајући потпуно ново тржиште – тржиште мобилног Интернета. Због
ограничених могућности, карактеристике мобилних мрежа су: веће кашњење,
слабија стабилност веза и мање предвидива доступност.
Пренос података кроз мобилну мрежу мора бити такав да корисник прими
податке у облику који ће му бити од користи. Типични уређаји на тржишту
мобилних телефона имају јасна ограничења у погледу могућности, поготову
ако их поредимо са рачунарима. Због ограничене величине и батерије,
карактеристике мобилних телефона су следеће:
•
•
•
•
•

Слаб процесор;
Мање меморије;
Ограничена потрошња енергије;
Мањи екран;
Различите врсте уноса (тастатура, глас).

Кориснички интерфејс мобилног телефона се битно разликује од
корисничког интерфејса персоналних рачунара. Ограничена величина екрана
и непостојање миша захтева другачији кориснички интерфејс од стандардног
графичког.
WAP стандард је дефинисан у складу са осталим Web стандардима.
Овакав приступ развоју WAP апликација има низ предности: познати модел
програмирања, доказана архитектура и могућност коришћења постојећих
алата, као што су Web сервери и XML алати. Оптимизација развоја WAP
апликација била је нужна ради прилагођавања мобилном окружењу.
Микро претраживач мобилног телефона контролише кориснички
интерфејс и аналоган је стандардним Web клијентима као што су Internet
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Explorer или Mozila Firefox. Прилагођен је мобилном окружењу, тако да може
да пружи флексибилан кориснички интерфејс.
Да би се умањила потреба за већим брзинама преноса података, користи
се посебан скуп протокола:
• WSP протокол (Wireless Session Protocol) дефинисан је тако да омогући
заустављање и наставак сесије без поновне почетне иницијализације.
Тиме је омогућено привремено заустављање сесије за време прекида
комуникације, чиме се штеде ресурси мреже и мобилног телефона.
• WTP протокол (Wireless Transaction Protocol) омогућава поуздану услугу
као и традиционални TCP протокол. TCP је неприхватљив за мобилну
мрежу, јер садржи велике количине података за сваки пренос. WTP
смањује количину података потребну за сваку трансакцију.
• WTA апликације (Wireless Telephony Applications) омогућавају приступ
телефонским услугама, као што су контрола позива и приступ адресару.
WTA омогућава мобилном оператеру да развије сигурне телефонске
услуге, као што је преусмеравање позива (прихватање долазног позива,
преусмеравање долазног позива на други телефон или на говорну пошту).
• У оквиру WAP стандарда постоји и сигурносни протокол WTLS (Wireless
Transaction Layer Security) који омогућава сигуран пренос података
између WAP сервера и мобилног телефона. WTLS осигурава интегритет
података, приватност, аутентификацију и заштиту од негирања
спроведене трансакције. За Web апликације које користе стандардне
Интернет сигурносне протоколе са TLS (Transport Layer Security)
протоколом, WAP клијент аутоматски обезбеђује безбедност у мобилној
мрежи уз минималну пренесену количину података.
Мобилна веза са Интернетом обавља се тако што WAP клијент (мобилни
телефон са WAP претраживачем) комуницира са WAP сервером који се налази
у операторовом Интранету или Интернету. WAP gateway претвара WAP захтев
у Web захтев, и тако омогућава WAP клијенту да приступи Web серверу. WAP
gateway такође претвара одговор у компактни бинарни формат ради уштеде на
количини података послатих кроз мобилну мрежу.
WTA сервер одговара на захтев пристигао директно од WAP клијента.
WTA сервер се користи за WAP приступ телекомуникационој инфраструктури
оператора, омогућавајући тако интеграцију говорних услуга са WAP
апликацијама.
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WAP стандард користи стандардну Web proxy технологију за повезивање
мобилне мреже и Интернета. Коришћењем WAP gateway-а и његових својстава
омогућава се уштеда капацитета мобилних телефона. WAP gateway преузима
на себе улогу DNS сервера. WAP gateway, такође, може да се искористи за рад
са корисничким подацима како би се осигурала контрола корисника и услуга.
Оваква инфраструктура омогућава претраживање садржаја без обзира на
мобилну мрежу која се користи. Садржај и апликације смештају се на обичне
Web сервере и могу се развијати уз помоћ постојећих Web технологија. WAP
gateway скраћује време одговора акумулирајући WAP садржај са Web сервера
и меморишући често коришћене садржаје.

5.1.6

Софтверска инфраструктура Интернета

Интернет нуди много. На Интернету је присутан и доступан велики број
државних органа, образовних институција, библиотека, новина, часописа,
архива, фирми, међународних невладиних организација, министарстава,
амбасада, института, итд. Може се рећи да се готово целекопуно планетарно
знање слило у једну рачунарску мрежу - Интернет.
Када се корисник прикључи на Интернет, у могућности је да размени
електронску пошту са неким од више десетина милиона људи који су, такође,
прикључени на Интернет, са било ког краја Земљине кугле. У могућности је да
користи готово неограничене Интернет ресурсе. Теоријски, у стању је да на
свој рачунар пренесе милионе страница текста о темама које га занимају и
комуницира са хиљадама људи који имају слична интересовања.
Појединац који се преко свог рачунара на послу, или преко оног код куће,
укључи у глобалну рачунарску мрежу може да:
• размењује електронску пошту (e-mail) са било којим корисником
Интернета на било којој локацији на планети;
• учествује у off-line (не у реалном времену) дискусијама путем електронске
поште са великим групама појединаца заинтересованим за слична питања
путем "mailing list-а" и "News Group-а";
• учествује у онлајнонлајн (директним, у реалном времену) дискусијама са
већом групом појединаца који користе "Internet Relay Chat" функцију;
• се улогује на удаљени рачунар користећи "Telnet" функцију;
• преузима фајлове (Download files) са удаљених Web презентација или
рачунара и да оставља фајлове (Upload files) на удаљене Web презентације
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или рачунаре уз помоћ FTP (File Transfer Protocol) функције. Ти фајлови
могу бити текстуални, графички, звучни, или видео);
• чита комплексне документе користећи "Hypertext" (кликнувши на
осветљени део текста или слику на екрану корисник аутоматски одлази на
други домен тј. другу Web презентацију). Нелинеарно читање докумената
коришћењем хијерархијске структуре омогућава кориснику брз долазак
до жељених информација, односно докумената и
• чита мултимедијалне документе, који се налазе на WWW-у и који садрже
текст, графику, звук и видео, коришћењем интелигентних читача Web
презентација (browser-a), програма као што су: Mozilla, Моzilla Firefox,
Safari, Opera или Internet Explorer.

5.2 СТАНДАРДНИ СЕРВИСИ
5.2.1

World Wide Web (WWW, Web или W3)

World Wide Web (или краће Web) је најпопуларнији Интернет сервис. Web
је „глобална структура која омогућава истовремено коришћење информација
и која врши интеграцију информативних садржаја и сервиса на брз, јефтин и
једноставан начин“ (Kalakota, R. 1997). Аутор WWW-а, Tim Berners-Lee,
осмислио је 1989. године Web са првобитном намером да омогући лицима
запосленим широм света код Европске лабораторије за физику (CERN),
Женева, Швајцарска, да истовремено раде на мрежи. Ова информација убрзо
се проширила и ван CERN-а, па се повећавао и број оних који су користили и
развијали Web. С временом, Web је полако добијао и слике, звук, видео и
остале врсте дигиталних записа. Употреба Web-а раширена је данас по читавом
свету. Рачунари се распознају по домену (енгл. domain name), а листу домена
води Network Information Centre (NIC). Захваљујући способности да се подржи
рад са мултимедијом и напредним програмским језицима, World Wide Web
представља компоненту Интернета која се најбрже развија.
Web данас са више десетина милиона Web страница представља синоним
за Интернет. Прве две речи "World Wide" означавају светску мрежу рачунара,
односно да обухвата читаву планету, тј. да је глобални систем, а последња реч
"Web" означава мрежу (у оргиналном преводу паукову мрежу), односно
електронску презентацију. Слободним преводом могло би се рећи да је World
Wide Web група електронских презентација доступних на светској рачунарској
мрежи - Интернету. Добро је да се помене и дефиниција познатог часописа
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„.net“ по коме је WWW „систем који омогућава да странице које садрже текст,
слике, звук, анимацију и видео запис буду објављене и прочитане од стране
рачунара повезаног на Интернет“.
Web - електронска презентација базиранa је на технологији познатој као
хипертекст. Хипертекст омогућава да документ линковима буде повезан са
неограниченим бројем других докумената који могу да садрже текст, слику,
звук, видео, или било шта друго на било ком другом рачунару широм
Интернета. Ова технологија практично омогућава да се кликом миша на линк
у једном документу дође до неког другог документа, и тако редом, без обзира
на то на ком се, од више милиона рачунара повезаних у светску рачунарску
мрежу, тај документ налази. Уласком у прву Web презентацију улази се у
cyberspacе међу више десетина милиона страница текста, слика, и других
мултимедијалних садржаја, без обзира на то на ком се месту на земаљској
кугли они налазе. World Wide Web је данас најмоћнији и најфлексибилнији
Интернет навигациони систем који постоји.
Да би се користо WWW неопходно је да на корисничком рачунару постоји
инсталисан софтвер за читање WWW презентација (browser). То данас није
никакав проблем, јер се многи од ових софтверских алата добијају бесплатно,
могу се бесплатно пренети са Интернета на рачунар. Најпознатији су Microsoft
Interenet Explorer, Safari и Firefox, али постоје и многи други који читају WWW
презентације сасвим успешно.
Како је број WWW страница огромaн, разумљива је појава све већег броја
WWW страница које упућују на друге WWW странице из сличне области,
односно појава WWW страница које у себи садрже алате за претраживање
различитих база података. То могу бити базе докумената, електронских адреса,
Web-ова, и тд. Ове Web презентације као што су: Google, Altavista, Yahoo, итд.
омогућавају заиста ефикасно претраживање Интернета, али и захтевају
познавање принципа и правила на основу којих функционишу.
Да би се разумео рад Web-а неопходно је да се познају следећи елементи:
• Hypertext је начин форматизовања страна са линковима који повезују
једне документе са другима, као и документе са осталим објектима;
• HTTP (Hipertext Transfer Protocol) је протокол који се користи за пренос
Web страница преко Интернета – користи се за комуницирање између
сервера и читача;
• URLs (Uniform Resource Locators) су адресе на којима се могу наћи Web
странице;
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• HTML (Hipertext Markup Language) је програмски језик који се користи
за креирање већине страна и њихово повезивање;
• XML је језик који омогућава дизајнерима да опишу податке и
информације;
• Web сервер софтвер је софтвер који омогућава рачунару да испоручи
страну написану у HTML-у до клијентовог рачунара са кога је тражен тај
сервис упућивањем HTTP захтева. Web сервер софтвер такође обезбеђује
сигурносни сервис, FTP, системе за претраживање и сервисе за чување
података.
• Web клијенти су рачунарске јединице повезане на Интернет које су у
могућности да остваре HTTP захтев и да прикажу HTML страницу.
• Web brauzer приказује Web стране и има додатне могућности, као што су
e-mail или News group.

5.2.2

Електронска пошта

Eлектронска пошта je метод комуницирања електронским путем између
корисника Интернета који имају отворену електронску адресу код провајдера
Интернет услуга. Идеја да се за неколико секунди може доставити, текст,
слика, звук или видео снимак било ком човеку на планети, захваљујући пре
свега брзом ширењу броја корисника Интернета, данас је врло близу
остварењу. Овакав брз, ефикасан и економичан метод слања поште једном или
већем броју Интернет корисника данас успешно функционише и нема баш
пуно места на планети на којима нема бар неколико корисника Интеренета,
односно електронске поште.
Када корисник изабере свог Интернет провајдера, при потписивању
уговора о коришћењу Интернета одмах дефинише и своје електронско
поштанско сандуче. Уобичајено је да електронска адреса садржи два дела.
Први део који корисник сам одређује произвољан је и обично се формира на
бази имена и презимена, у разним комбинацијама, без размака, али може да
буде и било шта друго. Други део је одређен електронским именом (адресом)
Интернет провајдера. Ако је Интернет провајдер нпр. Verat.net онда ће његов
део у корисниковој електронској адреси бити @verat.net. Тако пуна
електронска адреса, ако се корисник зове Петар Петровић, и ако је корисник
Верат-а, може да изгледа овако: ppetrovic@verat.net. Адреса мора да буде
јединствена на Интернету, што значи да ако постоје два Петра Петовића неће
моћи обојица да користе исту шему имена, али је могућа нпр. aдреса
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pеpetrovic@verat.net. Свако из било ког краја света са њима може да
комуницира преко њихове електронске адресе и не може се појавити било
какво дуплирање било које електронске адресе. Корисник, наравно, може да
има и више електронских адреса, ако му је потребно, нпр.
рpetrovic@google.com итд.
Поред локације код свог Интернет провајдера, корисник може да отвори
своје поштанско сандуче и на другим локацијама. Многи су web сајтови који
бесплатно отварају сандучиће корисницима из било ког дела света, нпр:
Hotmail, Yahoo, Google …. Тим адресама се углавном без плаћања претплате
може приступити само он-лајн. Идеја је да се трошкови пружања услуге
бесплатног хостовања поштанског сандучета, покривају плаћеним рекламама.
Цена слања електронског писма са било каквим мултимедијалним
прилогом било ком кориснику Интернета без обзира на растојање нижа је него
слање честитке за Нову годину класичним путем свом првом суседу. Заправо
цена електронске поште је цена времена које корисник проведе у слању поруке
и које корисник плаћа провајдеру за коришћење Интернета. С обзиром да се за
пар минута може послати или примити више десетина писама, готово
неограниченог обима кад је текст у питању то значи да је реална цена слања
једног обичног електронског писма толико ниска да је бесмислено
израчунавати је. Код тзв. флет приступа Интернету, слање порука је бесплатно,
јер се претплата плаћа по другом основу.

5.2.3

Newsgroups („дискусионе групе“)

Сервис који омогућава јавну електронску дискусију о најразличитијим
питањима има назив newsgroups1. У оквиру овог сервиса корисник се може
прикључити праћењу дискусије о неком питању од музике, филмова, до
рачунара или чак може да покрене и сопствену нову дискусиону групу. Слично
као и код електронске поште он шаље своју електронску пошту news групи, а
сви пријављени на ту news групу читају поруке и по жељи одговарају на њих.
За добијање приступа различитим типовима дискусионих група, ради
преузимања и читања порука дискусионих група и слања одговора на њих,

Дискусиона група: скуп порука које појединци шаљу серверу дискусионих група рачунару који одржава компанија, група или једна особа. Само неке дискусионе групе
се надзиру, док у већини случајева поруке може да шаље и чита свако ко приступи
групи.
1
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користе се читачи дискусионих група, или читачи дискусија. Дискусионе
групе могу нудити вредне информације од људи који користе исте производе
и технологије као и корисник или корисник може да их користи да би сазнао
шта други мисле о некој теми. Могу се пронаћи дискусионе групе о свим
темама, на Интернету или на интерној мрежи предузећа.
Ако претходно није подешен читач дискусија, Microsoft пошта или
Microsoft Office Outlook аутоматски подешавају читач дискусионих група или
се то може обавити коришћењем чаробњака у Outlook Express читачу
дискусионих група. Овај читач дискусионих група је Network News Transport
Protocol (NNTP), који се може користити за преузимање садржаја дискусионе
групе и рад с њим када корисник није повезан са Интернетом. Такође, могуће
је прегледати већину дискусионих група користећи Web претраживач.
Ако корисник користи оперативни систем Microsoft Windows XP, видеће
Outlook Express. У оперативном систему Windows Vista Outlook Express се
назива Windows пошта. Оба ова клијента е-поште обезбеђују читач
дискусионих група.
Да би се први пут користио читач дискусионих група програма Windows
пошта или Outlook Express, мора се додати команда Поруке дискусионих група
у прозор програма Outlook. Након почетног подешавања, том командом отвара
се програм Windows пошта или Outlook Express и затим покреће читач
дискусионих група.
E-mail сервис има могућност сличне размене порука путем mailing lista, а
и Web форуми су нека врста замене за newsgroups.

5.2.4

FTP (File Transfer Protocol)

Пре Web-а, FTP је био једини метод преноса великих фајлова, као што су
програми и подаци, са Интернета. FTP омогућава приступ корисника рачунара
неком другом рачунару на Интернету, преглед директоријума хард диска тог
рачунара, проналажење потребног програма и његово копирање на корисников
хард диск. Овај сервис Интернета није тако једноставан за коришћење као што
је Web, али је врло користан. Функцију преноса фајлова све више преузима
Web, тако да се данас начешће фајлови преносте кликом на одређено место у
оквиру Web презентације.
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Слика 5.1 Размена фајлова FTP-ом [29.42]
FTP веза се успоставља на захтев клијентског рачунара према серверском
рачунару. Клијентски рачунар мора да поседује програм који имплементира
FTP протокол (тзв. FTP клијент), а серверски рачунар мора да поседује програм
који прихвата конекције на стандардном FTP порту и такође разуме команде
протокола FTP (тзв. FTP сервер). Када се веза успостави, клијентски програм
шаље корисничке команде серверском програму.
На FTP серверима се налазе фајлови и програми које корисник може
пренети на свој рачунар. Једноставно, на серверу изабере датотеке које жели
да пренесе себи, а FTP софтвер ће започети пренос и на крају пренети све на
његов рачунар.
Такође, FTP се користи и за тзв. „upload“, тј. слање одређених фајлова на
сервере. На пример, када корисник креира сопствене Web странице, да би
свима биле доступне, мора фајлове да пренесе на хостујући сервер.
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Слика 5.2 FTP концепт [29.43]
Постоје две различите врсте FTP сервера: за приступ серверима прве врсте
потребна је лозинка (енг. password) и корисничко име (енг. user name), а за
приступ серверима друге врсте, тзв. „анонимни“ (енг. anonymous), се као
корисничко име користи реч „anonymous” а као лозинка се користити
сопствена e-mail адреса. Са таквих, јавних FTP сервера, корисник може на свој
рачунар да пребаци разне врсте фајлова, на пример:
• shareware programe - програме који се могу користити одређено време,
после ког је за даље коришћење потребно платити аутору регистрацију.
Најчешће, цена ове регистрације није велика, па се често исплати плаћање
регистрације, јер се заузврат добијају многе корисне функције.
• freeware programe - ово су потпуно бесплатни програми, што значи да се
за њихово коришћење не мора плаћати ништа.
• drajvere (drivers) - најновији драјвери за поједине рачунарске компоненте
(DVD, графичка, музичка картица...)
• различите врсте докумената - чланци, књиге, упутства итд.
Да би се смањило време потребно за пренос фајлова преко Интернета,
често су ови фајлови компресовани, чиме им је смањена величина. За
декомпресију је потребан одговарајући софтвер (пример: WinZip). Пре него
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што се отвори и покрене оно што је пренето са Интернета, садржај обавезно
треба проверити неким од анти-вирусних програма.

5.2.5

Chat (IRC – Internet Relay Chat)

Овај сервис Интернета омогућава да један или више корисника Интернета
који су прикључени на канал једног корисника истовремено виде текст који
он куца на свом рачунару, а он види текст који други корисник куца на свом
рачунару. Овакав вид (најчешће текстуалне поруке) електронске комуникације
у реалном времену назива се причаоница или чатовање (енг. chat), а понекад
укључује и аудио и/или видео комуникацију и Интернет телефонију. Канали за
„chat-овање“ постоје готово за све области интересовања. Овај систем је много
бржи од електронске поште, јер фактички одмах пошто откуца свој текст
корисник добија одговор од другог корисника Интернета који са њим chat-ује,
али је и скупљи од електронске поште, јер корисник мора да буде на Интернету
све време chat-овања. Још један недостатак chat-овања је низ специјализованих
појмова које они који chat-ују користе, па новом кориснику није лако да се
снађе међу искусним корисницима chat-а.
Посебно интересантна примена chat-овања је у области е-образовања
(синхроно учење). Синхроно учење (енг. synchronous learning) подразумева
учење у реалном времену. Сви учесници истовремено учествују у настави
(дискусији) иако су географски дислоцирани. Код синхроне комуникације
повратна веза је тренутна и симултана. Пример за овај вид комуникације су
телеконференције и причаонице. Учесници се морају договорити о терминима
одржавања дискусија и пријавити се на време у одговарајући форум или IRC.
Поруке се шаљу и примају тренутно и оним редоследом којим су генерисане и
послате.

5.2.6

Telenet

Telnet (TELetype NETwork) је мрежни протокол унутар IP групе протокола
на Интернету или у локалним мрежама који кориснику омогућава да се са свог
рачунара помоћу истоименог интерактивног клијентског програма споји на
физички удаљени сервер и на њему извршава неке операције. Тај сервер, који
се још назива и удаљени рачунар, углавном ради помоћу неког од UNIX
оперативних система. За приступ удаљеном рачунару корисник мора имати на
њему отворен кориснички рачун (account).
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Када се корисник помоћу специјализованог програма за telnet (telnet client)
прикључи на удаљени рачунар, његов локални рачунар служи за унос наредби
које се извршавају на удаљеном рачунару, а на монитору се исписују резултати
обраде на удаљеном рачунару. Заправо у telnet програму се ради као да се на
удаљени рачунар прикључи властита тастатура и монитор.
Telnet је, као једна од услуга Интернета, био популаран пре развоја
данашњих персоналних рачунара. Тада се неком серверу приступало преко
терминала ради коришћења података и програма који су на њему били
инсталирани, нпр. за читање и писање е-mail порука, за праћење news група, за
приступ разним базама података итд. Telnet је текстуална услуга без икаквих
графичких елемената. Данас услуге telneta користе углавном администратори
рачунара како би приступили функцијама за конфигурисање и одржавање
сервера.
Удаљени рачунар коме се приступа може бити у суседној соби али и на
другом крају планете. Када се корисник „улогује“ на удаљени рачунар на њему
може да ради као да је тамо. Да би се „телнетовао“ на неки рачунар потребно
је да откуца „telnet“ а затим име рачунара на који жели да се прикључи. После
улазне поруке потребно је укуцати корисничко име и лозинку за рачунар на
који се „телнетовао“. Овако је могуће приступити нпр. многим каталозима
великих светских библиотека, али и рецимо Народној библиотеци Србије.
Telnet концепт:
• Протокол треба да пренесе команде са тастатуре и да врати резултат на
екран;
• Проблем са разним ОС и разним типовима података превазилази се
концептом:
 Network Virtual Terminal (NVT) – telnet дефинише NVT стандард.
Клијент преводи податке у NVT форму, а сервер NVT прилагођава
својој форми података и обрнуто.
 Преговарања о опцијама – клијент и сервер прилагођавају опцију
везе зависно од ОС.
 Симетричност – равноправан сервер/клијент однос.
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Слика 5.3 Telnet концепт [29.44]
Telnet карактеристике:
•
•
•
•
•

Један од најстаријих протокола;
Омогућава рад на удаљеном рачунару (терминалски рад);
Омогућава тзв. виртуални терминал;
Веома значајан и коришћен и раније;
Веома једноставан за имплементацију па се апликације често своде на
команду (Windows, Linux, Unix,..);
• Многи протоколи и апликације које користе текстуални пренос порука
или команди (FTP, SMTP, HTTP, ...) користе telnet NVT концепт;
• Telent је орјентисан на интерактивну сесију сервера и клијента и користи
TCP.

5.2.7

Видео конференције

Видео конференција је комуникација путем које се звук и покретнa слика
(видео слика) размењују између две или више локација. Најчешће се
употребљава у пословне сврхе и приликом учења на даљину (distance
education). Кад се ради о пословној намени, мисли се пре свега на велике
уштеде времена и на трошковима за службена путовања, који постају сада
непотребни, јер удаљени партнери посао разматрају и договарају преко видео
конференције остваривањем и звучног и видео контакта.
Сигнал којим се врши пренос слике и звука је дигиталан, па може бити
послат на различите начине. Видео конференција се најчешће користи унутар
локалне мреже (нпр. LAN) или преко јавне телефонске мреже (најчешће ADSL
због финансијске исплативости и задовољавајућег квалитета преноса).
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Коришћењем рачунарске и комуникационе технологије видео конференција
омогућава људима на различитим локацијама да се међусобно виде и чују.
5.2.7.1

Видео конференцијска опрема

За реализовање видео конференције потребна је следећа опрема: монитор,
видео камера, микрофон и звучници. Осим наведене опреме, која је нужна за
видео конференције, може се још користити и додатна опрема с могућношћу
приказивања писаног материјала, графичког приказивања, као и приказивања
на заслону. Опрема коју користе саговорници видео конференције може бити
од различитих произвођача као и различитих модела и величина. Зависно од
потреба за квалитетом преноса слике и звука и финансијских могућности
разликују се стона видео конференцијска опрема (desktop video conference
system) и собна видео конференцијска опрема (room-based video conference
system).
5.2.7.2

Стона видео конференција

Стона видео конференција је најчешће реализовна видео конференција.
Реализује се употребом персоналног рачунара на који су прикључени видео
камера смештена на монитору рачунара, звучници и микрофон.
Зависно од врсте комуникацијске мреже десктоп видео конференцију
могуће је реализовати на један од следећа два начина:
• Аналогна видео конференција реализована модемом. У овом случају
рачунар је преко модема и аналогне телефонске линије спојен с другим
персоналним рачунаром, тј. саговорником који користи сличну
комуникациску опрему. Недостатак овакве реализације је што се за
пренос покретних слика, звука и података користи само једна телефонска
линија. Због тога је пренос слике врло слаб. Код преноса покретних слика
могу се уочити кратке паузе односно испрекиданост покрета.
• Коришћење дигиталних мрежа као на пример DSL. Дигиталне мреже
осигуравају врло висок квалитет преноса слике и звука. При брзинама
преноса од 1 Мbit/s осигурава се релативно задовољавајући квалитет
преноса слике у покрету и звука .
Стона видео конференција често осим размене видео слике, звука и
података укључује и делење докумената (document sharing). Под појмом
дељени документ подразумева се могућност додавања, преправљања,
меморисања или штампања неког документа доступног у исто време
различитим странама.
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Слика 5.4 Стона видео
конференцијска опрема [29.45]
На пример ако неки од
саговорника има отворен Word
документ и нешто у њега уписује, тада
други саговорник може на свом
монитору такође видети тај исти
документ и вршити додавање,
преправљање,
меморисање
или
штампање тог истог документа.
Подразумева се да то ради у договору
са саговорником чији је то документ.
5.2.7.3

Собна видео конференција

Собна видео конференција намењена је учествовању већег броја
саговорника. Омогућава врло висок квалитет преноса, али и високу цену
комуникације и опреме. За разлику од стоне видео конференције, собна видео
конференција користи један или више великих монитора, веће звучнике и већу
видео камеру, најчешће смештену између монитора. Опрема се обично налази
на покретном постољу тако да није везана само за једну локацију.

Слика 5.5 Собна видео конференцијска опрема [29.46]
Ако се жели потпуна слику у покрету, односно брзина од 25 до 50 слика у
секунди (што је за људски доживљај слике у покрету сасвим довољно), тада се
мора користити дигитална комуникацијска мрежа. С друге стране коришћењем
већег броја комуникацијских линија, односно веће брзине комуникације,
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компресија слике и звука може се смањити па ће и губитци бити мањи.
Смањењем губитака приликом компресије повећава се квалитет пренесене
слике и звука.
5.2.7.4

Вишелокацијска (multi-point) видео конференција

За разлику од point-to-point комуникације у којој учествују два
саговорника на различитим локацијама, multi-point видео конференција се
односи на комуникацију већег броја саговорника смештених на различитим
локацијама. Стона и собна видео конференција само су типови видео
конференције с обзиром на коришћену опрему, а могу бити примењене и у
point-to-point и у multi-point комуникацији. Multi-point видео конференција
изводи се употребом посебног уређаја званог вишеструка конференцијска
јединица - MCU (multiple conference unit).

Слика 5.6 Multi-point видео
конференција

Слика 5.7 Приказ саговорника multipoint видео конференције [29.47]

Свака од страна која жели да учествује у видео конференцији позива преко
дигиталне телефонске мреже MCU. Његов задатак је да долазеће позиве,
односно стране међусобно спаја и да управља оним позивима који се накнадно
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желе укључити у конференцију. Број страна које се могу истовремено видети
на екрану монитора је ограничен. Ако у видео конференцији учествују четири
стране, тада сваки од саговорника на своме монитору види властиту слику и
слике свих осталих саговорника конференције.
Уколико је број страна које учествују у видео конференцији већи од
четири, MCU у фиксним временским интервала приказује странке учеснице
једну за другом. Најчешће је то период од 5 до 10 секунди. Како би се избегла
конфузија приликом комуникације, препоручљиво је једног од саговорника
унапред именовати за председавајућег конференције. Његов би задатак био да
води бригу о томе да у сваком тренутку говори само једна страна.
5.2.7.5

Сателитска видео конференција

Под појмом сателитска видео конференција подразумева се видео
конференција употребом дигиталне сателитске телевизије. Овај тип најчешће
употребљавају универзитети за повезивање група студената с различитих
географских подручја.
Сателитска видео конференција омогућава удаљеним студентима
директно комуницирање с гостима из студија, из којег се уживо емитује
одређени програм. Сателитска видео конференција омогућава врло велику
пропусност (bandwidth) и велике преносне брзине према сателиту и од
сателита.
Видео конференције омогућавају размену видео порука у реалном
времену, под условом да су оба (или више) учесника на Интернет вези (on line).
Додатак у опреми који је потребан за реализацију видео конференције је мала
камера. Видео конференције имају и приватну и пословну намену. Кад се ради
о пословној намени, мисли се пре свега на велике уштеде времена и на
трошковима за службена путовања, који постају сада непотребни, јер удаљени
партнери посао разматрају и договарају преко видео конференције
остваривањем и звучног и видео контакта.
Очигледни примери из праксе су сведочења у сучајевима ратних злочина
и у случајевима организованог криминала.
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6 КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА
6.1 ПОВЕЗИВАЊЕ СА ИНТЕРНЕТОМ
У свим земљама које су повезане на Интернет постоји известан број
посредника, овлашћених пружалаца Интернет услуга, који корисницима
обезбеђују везу према глобалној рачунарској мрежи и пружају им један
неидентични скуп сервисних услуга. Како је, углавном, реч о профитним
фирмама, јасно је да оне те своје услуге наплаћују. Из тих разлога јасно је да
избору провајдера треба посветити посебну пажњу. Уколико постоји
могућност избора провајдера, онда треба водити рачуна о следећем:
• Који су основни сервиси које пружа конкретни провајдер? Да ли провајдер
омогућава: e-mail, Web, Newsgroups, Telnet и друго. Већина провајдера
пружа ове могућности, али то треба проверити;
• Који су посебни сервиси и образовне могућности? Неки провајдери имају
специјално припремљене колекције образовних ресурса, механизме за
филтрирање неподесних материјала и капацитете за креирање и
управљање корисничким рачунима на нивоу групе;
• Какви аранжмани су могући за публиковање на Интернету? Да ли
провајдер омогућава корисницима да код њега креирају своје сопствене
Web стране и које врсте промена су омогућене за овај сервис? Постоје ли
ограничења на материјал који корисник може поставити на своју Web
страну? При томе треба имати у виду да неки провајдери не подржавају
извесне видео формате на свом Web серверу.
• Који тип техничке подршке је обезбеђен? Да ли постоји бесплатна
телефонска подршка за претплатнике, посебно ван радног времена?
• Кад је реч о перформансма, корисно је проверити да ли провајдер
располаже линком велике брзине, јер повезивање корисника са
провајдером линијом велике брзине не значи пуно уколико он не може то
да подржи према Интернету.
• Величина иницијалних и текућих трошкова.

6.1.1

Класично повезивање

За класичан начин повезивања корисника на Интернет преко аналогне
телефонске линије потребно је обезбедити следеће техничке предуслове:
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•
•
•
•

Стандардни персонални рачунар;
Модем;
Директну телефонску линију;
Посредника – овлашћеног пружаоца Интернет услуга (Internet Service
Provider – ISP);
• Софтвер за приступ Интернету.
Термин стандардни персонални рачунар указује на чињеницу да за
коришћење Интернета није неопходан специјални посебно јак персонални
рачунар. Наравно, бољи рачунар пружа веће могућности и конфорнији рад.
Практично сваки рачунар који постоји на тржишту може бити употребљен за
прикључење на Интернет.
Модем је уређај који служи да прилагоди дигиталне сигнале из рачунара
на аналогне карактеристике телефонске линије и обратно. Термин модем је
скраћеница од МОдулатор/ДЕМодулатор. Физички гледано, модем може бити
екстерни (посебан уређај) и интерни (уграђен у персонални рачунар). У
зависности од брзине којом врше пренос, могу бити од 9,6 – 56 Kbps.
Директна телефонска линија служи за повезивање са системом који
поседује провајдер. Још увек се користе директне линије које не могу
истовремено служити и за телефонирање и за везу са Интернетом. Ово важи и
у случају када се повезивање са провајдером обавља такозваним бирањем
(dialup) телефонског броја провајдера. Модернији системи дозвољавају
могућност истовременог коришћења телефона и повезивања са Интернетом,
као и знатно веће брзине преноса података.

6.1.2

Повезивање са Интернетом помоћу ISDN-a

ISDN ради преко пара бакарних жица. Фреквентни опсег је подељен на
три дела, канала. Први тип канала је канал-носач и обично се назива B канал.
Он може преносити податке, глас или факс, при чему се могу остварити брзине
до 64 Kbps. Други тип канала је канал података и обично се назива D канал. Он
податке преноси брзином од 16 Kbps и намењен је за синхронизацију и
сигнализацију, тј. за одржавање везе преко које се преносе подаци као што су:
захтеви за слање информација о подешавању, тражење мрежних сервера,
прекидање везе и друго. Пошто се D канал обично користи за одржавање везе,
не користи се за пренос података.
Већина ISDN линија може да подржи тридесет „В“, један „D“ и један
„канал за синхронизацију и аларм“. Сваки од укупно 32 канала обезбеђује
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64kbps. Корисницима обично стоји на располагању 144kbps (два В канала по
64 kbps и један D канал од 64 kbps) па је најчешћа конфигурација ISDN-а 2В+D
– два канала-носача и један канал података. Осим овакве конфигурације
могуће је и да се групише више В канала (нпр 3-4 или 6-8 В канала) при чему
се толико пута и повећава максимална брзина преноса података.
Предности ISDN су:
• Приступачност – ISDN се може користити скоро свуда, мада постојећа
аналогна телефонска мрежа има још увек већу распрострањеност.
• Брзина преноса преко ISDN-а је већа од брзине преноса најбржег аналогног
модема.
• Једна телефонска линија је слободна – ISDN омогућава истовремено и
говорну и информациону комуникацију.
• Вишеструка намена – Једна ISDN веза се може користити за говорне
позиве, факс, податке и друго.
За коришћење ISDN везе неопходно је инсталирати ISDN модем. Овај
модем се, у основи, не разликује од обичног аналогног модема, изузев што је
прилагођен за рад на ISDN линији.

6.1.3

Повезивање са Интернетом помоћу ADSL-а

Друга, све популарнија, брза веза са Интернетом је DSL (Digital
Subsscriber Line – дигитална претплатничка линија). Најчешће се користе
следеће две варијанте: симетрични DSL (Symetric DSL – SDSL) и асиметрични
DSL (Asymetric DSL – ADSL). Обе технологије преносе податке на сличан
начин, с тим што су код симетричног DSL-а брзине преноса у оба смера
подједнаке, док су код асиметрчног DSL-а бзине преноса од Интернета ка
кориснику веће од брзине преноса од корисника ка Интернету.
Суштина ADSL технологије је у томе да се сигнал из телефонске линије
дели на два дела. Један део служи за пренос гласа а други део за пренос
података. За слање сигнала велике брзине који преноси податке ADSL користи
скуп виших (нечујних) фреквенција. Слање ADSL сигнала у другом
фреквентном опсегу омогућава знатно бржи проток података преко
телефонске линије, а поред тога могуће је телефонску линију користити за
класичан разговор, факс или модем у исто време када се користе ADSL услуге
за комуникацију са Интернетом. У пракси, то значи да, у поређењу са
типичним аналогним модемима, ADSL услуге имају одређене предности од
којих свакако треба поменути следеће:
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• Стална веза – Коришћење ADSL система подразумева да корисник има
сталну везу (двадесетчетворочасовни приступ) са Интернетом.
• Велика брзина преноса – Брзина протока података при download-у
коришћењем ADSL теоријски достиже и до 8 Мbps. Верзија ADSL 2+
теоријски достиже и 24 Мbps.Поређења ради, теоријска брзине протока
података стандардног ADSL-а је скоро 150 пута већа од теоријске брзине
аналогног модема. Тренутно се у нашој земљи највише користе ADSL
брзине минимум 1Mbps.
• Двострука комуникација – Иста телефонска линија се може истовремено
користити и за телефонирање и за Интернет.
За коришћење ADSL везе неопходно је обезбедити :
•
•
•
•

ADSL модем или ADSL рутер,
Уређај за раздвајање „сплитер“ (splitter),
Интернет налог код Интернет провајдера, и
Телефонску линију која испуњава техничке могућности увођења ADSL.

6.1.4

Повезивање са Интернетом помоћу кабловског модема

Корисницима информационе технологије је врло битна брзина приступа
Интернету. Једна од могућности да се постигну веће брзине је коришћење
постојеће кабловске инфраструктуре која се превасходно кристи за
дистрибуцију кабловских ТВ програма. Кабловска телевизија преко једног
кабла до корисника преноси стотине музичких и телевизиских канала.
Уколико кабловски сигнал може да пренесе толику количину информација,
додавање података не представља велики проблем. Кабловска веза са
Интернетом има одређене предности, и то:
• Стална веза – Коришћење ADSL система подразумева да корисник има
сталну везу (24 часовни приступ) са Интернетом;
• Велика брзина преноса – Упркос могућим „загушењима“, у 99 од 100
случајева кабловски модем ће обезбедити далеко веће брзине и поузданост
од аналогног модема и
• Не користи се телефонска линија – Постојећа линија је стално
расположива за телефонске разговоре, а такође је могуће истовремено
гледање ТВ програма и коришћење кабловског Интернета.
Недостаци оваквог повезивања на Интернет су :
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• Брзина преноса је обрнуто сразмерна броју и активностима корисника
Интернета на истом кабловском систему;
• Корисници не могу да бирају Интернет провајдера већ морају да користе
услуге Интернет провајдера који „покрива“ кабловски систем.

6.1.5

Бежично повезивање са Интернетом

Бежични (Wireless) Интернет је систем повезивања рачунара или
рачунарске мреже са Интернетом применом посебних високофреквентних
радио-веза. Постоје три основна фреквентна опсега који су у комерцијалној
употреби: 2,4 GHz, 3,5 GHz i 5,3 GHz.
У најупрошћенијем облику, бежични Интернет се остварује кроз везу
између предајника (провајдера) и пријемника (корисника). Систем
функционише слично мобилној телефонији или другим радио-релејним
везама. Да би корисник могао да користи бежични Интернет, мора да буде у
зони покривања сигналом. Од квалитета сигнала зависи укупни квалитет везе
и могућност остваривања брзине протока података. Предајник, базна станица,
повезан је на централно чвориште провајдера и практично представља улазну
тачку провајдерове инфраструктуре.
Бежичну LAN мрежу – WLAN (Wireless Local Area Network) чине један
или више мрежних уређаја који међусобно комуницирају помоћу радио таласа
у одређеном фреквентном спектру. Основне предности бежичних веза су :
•
•
•
•

Брза инсталација;
Велика брзина преноса (до 11 Mbps);
Не захтева телефонску компанију и
Није лимитиран физичком конекцијом на кабловску или телефонску
мрежу.

Бежични Интернет сервиси су идеални за :
• Зоне у којима нема другог начина конекције на Интернет;
• Хотеле;
• Библиотеке;
• Школе;
• Мала и средња предузећа и
• Мобилне екипе.
У 2012oj години се очекује масовна примена четврте генерације мобилних
бежичних стандарда, тзв. 4G. Захтеви за овај стандард су били
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специфицирани још 2009е године. Максимална брзина преноса према овим
захтевима је 100 Mbit/s у превозним средствима (као што су аутомобил или
воз) и 1 Gbit/s за споро покретљиве преносне уређаје (као нпр. при пешачењу
или за стационарну употребу. Од 4G система се очекује да обезбеди
свеобухватну и сигурну везу свих IP базираних преносних уређаја
укључујући преносне рачунаре, смарт телефоне и друге мобилне уређаје.
Корисницима ће на располагању стајати ултра широкопојасни приступ
Интернету, IP телефонија, услуге играња и мултимедијално стримовање.

6.2 ПРЕТРАЖИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ И НАВИГАЦИЈА
Једна од основних карактеристика и функција Интернета је ефикасно
проналажење података и информација који су нам потребни. За приступ Web
сајтовима, односно њиховом садржају, генерално се користе две врсте
софтверских алата за претраживање:
• Web претраживачи (Web browsers) и
• „Машине за претраживање” (Search engines).

6.2.1

Web претраживачи

Web претраживачи су софтверски програми који омогућују кориснику
да се „креће“ (сурфује) по Интернету, посећује сајтове у свим крајевима света,
проналази садржаје који су му потребни, прегледа их или преузима и да
слободно управља својим кретањем по Интернету.
Претраживач пружа кориснику могућност да „прелистава“ и чита Web
странице, које су лоциране на удаљеним Web серверима. Другим речима, ови
апликативни програми служе корисницима да на свом екрану гледају и читају
HTML документа, шетајући се, коришћењем једноставног HTTP протокола,
између хипертекст докумената дистрибуираних широм Web-а. Постоје два
типа претраживача: текстуални и графички.
Текстуални претраживачи обезбеђују приступ Web-у само у
текстуалном моду, односно само до текстуалних делова Web докумената. Овај
тип претраживача је углавном превазиђен и користи се само у ретким
ситуацијама.
Графички претраживачи су базирани на графичким софтверским
програмима који омогућавају корисницима да претражују текст, слике и видео
записе. Постоји већи број претраживача овог типа, који се међусобно разликују
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само у детаљима, али су већина њих у функцији претраживања Web-а и, у
дизајну основног интерфејса, прилично слични међусобно. Ова околност
представља олакшицу за кориснике, јер ако науче да користе један од њих онда
ће лако моћи да користе и неки други претраживач. Такође, ако се овлада
коришћењем претраживача на једној платформи, без проблема се може
користити и на другим платформама.
Први популарни графички претраживач је био Mosaic, који је развио
NCSA (National Center for Sypercomputing Applications) почетком деведесетих
година на Универзитету државе Илиноис (САД).
Најпознатији графички претраживачи су Internet Explorer и Mozilla
Firefox. Мада постоје и други претраживачи, већина Web сајтова је подешена
тако да најбоље изгледају у Internet Explorer-у и Firefox-у. Ови претраживачи
су бесплатно доступни и расположиви су на различитим платформама.
Internet Explorer је графички web претраживач, који
омогућава
корисницима
да
приступају
хипертексту,
фотографијама, звучним, видео и другим материјалима
расположивим на Интернету. Развила га је корпорација
Microsoft. Саставни је део оперативног система Windows XP и
обезбеђује приватност, поузданост и флексибилност за кориснике. Заштита
приватности у Internet Explorer-у укључује:
• Подржавање широког спектра Интернет стандарда за безбедност и
заштиту приватности који обезбеђују трансфер информација у оквиру
финансијских трансакција преко Интернета.
• Обезбеђивање крипто заштите и могућности идентификације како би
помогли корисницима да сачувају приватност својих информација на Webу.
Флексибилност, као значајна карактеристика Internet Explorer-а укључује
три подкарактеристике:
• Image Toolbar – омогућава кориснику да брзо и лако сачува слику из
документа на хард диску, да је одштампа са текуће Web стране, да је
електронском поштом некоме пошаље или да отвори свој стандардни
директоријум My Pictures.
• Media Bar – омогућава корисницима да отварају медија датотеке унутар
претраживача, уместо да морају да отварају посебне програмске прозоре.
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• Auto Image Resize – аутоматска промена величине слике, која подешава
величину слике унутар претраживача тако да корисник не мора да помера
(скролује) клизач да би видео целу слику.
Мозила Фајерфокс (Mozilla Firefox) је претраживач отвореног кода.
Раније је био познат под именима „Феникс“ и „Фајерберд“,
а настао је на темељима Gecko engine који је користио и
раније популарни браузер Нетскејп. Од 9. новембра 2004, од
верзије 1.0, Фајерфокс је постао озбиљна конкуренција
Internet Explorer-у, који је тренутно најкоришћенији у свету.
Safari је претраживач који је развила компанија Apple Inc. Прво издање
је било у облику бета верзије јануара 2003-е године за Мас
ОЅ Х и постао је подразумевајући браузер почев од верзије
Мас ОЅ Х v10.3. Данас постоје верзије за оперативне системе
Мас ОЅ Х и Microsoft Windows ХР и Vista. Јануара 2009, удео
Safari-ја међу корисницима интернета је 8,29%.
Google Chrome је претраживач отвореног кода ког је
развила америчка компанија Google. Стабилна верзија је
2011. Године доступна за оперативне системе Microsoft
Windows, Mac OS X и Linux. Браузер користи Apple WebKit
layout engine за приказивање web страница.
Opera je вишеплатформски Web претрађивач и
Интернетско окружење, норвешке компаније Opera
Software, које може да обави различите задатке при
коришћењу Интернета. Омогућава преглед Web страница,
пријем и слање е-поште, управљање контактима, ћаскање и
Widgete. Новије верзије имају уграђен апарат за скидање
датотека, сопствени нотес, језички преводилац, подршку за
блокирање искачућих прозора и IRC. Опера је увела и тзв, "Брзо Бирање" које
омогућава лако и брзо отварање кориснички дефинисаних веб страница, што
је једна од могућности које већина других браузера не поседује. Такође, Опере
има и могуђност коришћења тзв. гестова мишем, што додатно олакшава
навигацију кроз странице, јер омогућава кориснику да без непотребног
померања миша обавља комплетну навигацију кроз странице уз само неколико
кликова мишем.
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Удео тржишта који je крајем 2010. године припадао појединим
претраживачима приказан је у следећој табели.
Извор

Internet
Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Opera

Mobile
browser

Net Applications

58,44%

22,76%

9,26%

5,55%

3,14%

2,96%

StatCounter

46,22%

29,92%

12,81%

4,51%

1,93%

4,02%

W3Counter

42,5%

32,0%

13,1%

6,0%

2,0%

49,05%

28,23%

11,72%

5,35%

2,36%

Средња
вредност

3,49%

Септембра 2011. године ситуација се променила пре свега због раста удела
Гугл Хрома.

Слика 6.1 Употреба Интернет претраживача према подацима из
септембра 2011. (Ауторов приказ на основу података из [29.1])
Приступ Web странама преко претраживача може се реализовати на један
од следећих начина:
• Уношење Интернет адресе;
• Отварање листе Favorites (Bookmarks);
• Отварање листе историје и
• Коришћење отвореног документа.
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Адреса Web сајта функционише веома слично класичној адреси. Служи
претраживачима да одреде физичку локацију сајта. Ако се зна адреса Web сајта
(нумеричка или симболичка) она се може искористи на два начина:
• Први начин који постоји као могућност је да се у Explorer-у ова адреса
унесе у дијалог бокс који се отвара ако се у менију FILE одабере опција
OPEN. Овај бокс се у Netscape-у налази исто у мениу FILE, али у опцији
Open Web Location.
• Други, једноставнији начин, је да се адреса унесе у одговарајуће адресно
поље означено са Address у Explorer-у или Lоcation у Netscape-у.
Активирањем овог поља врши се проналажење, преношење и
приказивање одабране Web стране.
Отварање листе Favorites у Explorer-у или Bookmarks у Netscape-у
омогућава избор назива неког од раније маркираних докумената. Клик на назив
одабраног документа такође доводи до проналажења, преношења и
приказивања одабране Web стране.
Отварање Листе историје (History) у којој су евидентиране све Web стране
којима се приступало последњих неколико дана, часова или минута, на
идентичан начин као и у претходном случају омогућава избор, активирање,
проналажење, преношење и приказивање одабране Web стране.
Коришћење и претраживање већ отвореног документа (Web стране) и
селектовање на њој присутних линкова ради скоковитог преласка са једне на
другу страну представља једну од могућности навигације. На свакој отвореној
Web страни корисник ће наћи текст, слике и хиперлинкове. Речи и фразе који
означавају хиперлинкове се стандардно разликују од остатка документа тако
што су означени другом бојом и подвучени. Стандардна боја је плава уколико
корисник још није користио тај линк, односно пурпурна уколико јесте.
Кад корисник кликне мишем изнад хиперлинка, то ће га одвести до нове
Web стране или до новог дела текуће Web стране или до неке аудио или видео
датотеке. При повратку на претходну Web страну, коришћени хиперлинк ће
аутоматски променити боју да би корисник знао које линкове је већ посећивао.

6.2.2

Машине за претраживање

Машине за претраживање су рачунарски програми који проналазе Web
сајтове преко мета ознака (етикета):
• описа,
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• кључних речи и
• робота.
Број Web сервера и Web страница је огроман и свакодневно се знатно
увећава, тако да је немогуће имати прецизан увид у њихов обим и садржај.
Када клик тастером на неки линк може корисника послати било где у огромни
и крцати виртуелни свет Web-а, како он може знати где се у тој дигиталној
џунгли тачно налази оно што му треба и што жели?
Из тих разлога, а на срећу, корисницима су на располагању неки врло
снажни и ефикасни начини за претраживање и проналажење ствари на Web-у,
захваљујући којима његова употребна вредност достиже неслућене размере.
Начини проналажења информација могу се разврстати у три групе:
• Претраживање Web сервера интерним механизмима за претраживање;
• Претраживање Web-а јавним машинама за претраживање и
• Прегледање тематских директоријума који су линковани на организоване
колекције Web страна.
Претраживање Web сервера: Многи Web сервери укључују методе
претраживања Web страна на тим серверима (локално). Они обезбеђују зону у
коју се укуцава термин за претраживање, након чега се кориснику враћа листа
докумената или датотека које се налазе на том серверу, а одговарају ономе што
је корисник тражио. Логично је претпоставити да су резултати овог типа
претраживања уског опсега и релативно скромни.
Претраживање Web-а јавним машинама: Машине за претраживање се
користе за претраживање целог Web-а. Резултати претраживања су знатно
богатији, а сам поступак претраживања је крајње једноставан. Након
активирања одабране машине за претраживање, у за то намењено поље (текст
бокс) уносе се одабрани селекциони критеријуми (кључне речи или фразе),
који најбоље одражавају тему интересовања, ради проналажења Web страна са
текстом који задовољава наведене критеријуме и активира дугме Search или
Find, зависно од машине која се користи. Као одговор, корисник добија листу
назива Web страна са њиховим адресама које одговарају специфицираним
критеријумима. Да би корисник видео неку Web страницу из понуђеног
списка, довољно је да једноставно селектује њен линк.
Постоји неколико начина за приступање машинама за претраживање.
Internet Explorer користи један број машина за претраживање које корисник
преко дугмета Customize може сетовати. Микрософтова MSN машина за
претраживање је прва на листи и њено коришћење се подразумева све док
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корисник не изврши промену сетовањем нове машине за претраживање.
Корисник може прећи на претраживање следећом машином за претраживање
која је на листи Internet Explorer-а активирањем дугмета Next. Једна од
најчешће коришћених машина за претраживање је Google.
Машине за претраживање се састоје од три компоненте:
• Роботи – програми који аутоматски крстаре Web-ом од линка до линка,
идентификују и скенирају тражена документа и додају их у индекс
матичног сервера са пратећим линковима;
• Индекс – претраживач база података на матичном серверу машине за
претраживање. Сервер садржи копију сваке Web стране коју је прикупио
робот и
• Механизам машине за претраживање – софтвер који омогућава
корисницима да испитају индекс и да им обично врате резултате у
релевантном редоследу.
Најпознатији претраживачи су:
• Светски Интернет претраживачи:
 Google
 Yahoo
 Live
 Altavista
 Ask
• Српски Интернет претраживачи:

Krstarica

Pogodak

Yu Search
Srpko
Tražim
• Специјализовани Интернет претраживачи:

Indid

Svi poslovi

6.2.3

Слање и пријем електронске поште

Као што је већ наглашено, постоји већи број софтвера за сервис
електронске поште. Рад са њима је врло сличан, па ће детаљније бити обрађен
само Мicrosoft Outlook.
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Microsoft Outlook је програм за рад са електронском поштом који долази
у саставу пакета MS Office. MS Outlook је програм исте намене кao и Outlook
Express који стиже уз оперативне системе Windows фамилије, али има нешто
веће могућности. Основни рад у њима је исти.
Када корисник први пут покрене Microsoft Outlook, MS Outlook ће после
уводне маске (слика 5.2)одмах понудити да креира налог за рад са e-мејлом.
Почетни екран овог „чаробњака“ (Wizard) је приказан на слици 5.3 После
избора опције „Yes“ треба кликнути на дугме „Next“. После тога се отвара
маска за унос имена корисника, његове е-мејл адресе и лозинке. Ту корисник
треба да унесе своје пуно име (и титулу) - то је име које ће бити уписано као
име пошиљаоца на писмима која буде слао. Затим треба кликнути на дугме
„Next“.

Слика 6.2 Прва употреба Мicrosoft Outlookа
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Slika 6.3 Конфигурисање Мicrosoft Outlookа

Слика 6.4 Уписивање података о корисниковој е-мејл адреси и лозинци
После тога Microsoft Outlook покушава да оствари контакт са провајдером
код кога се налази наведена е-мејл адреса. Уколико провајдер допушта оф-лајн
приступ и аутоматско преузимање поште MS Outlook ће приступити пошти и
омогућити кориснику да манипулише поштом. Нажалост, неки провајдери у
неким случајевима ограничавају приступ пошти тако што дозвољавају само
он-лајн активности. Тако се може десити да MS Outlook не буде у могућности
да приступи корисниковој пошти.
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6.3 Коришћење осталих Интернет сервиса
6.3.1

Интернет телефонија

Интернет телефонија је вид комуникације која се обавља преко Интернета
уз употребу класичних телефонских линија и један је од новијих Интернет
услуга. Ова услуга омогућава говорну и видео комуникацију, као и пренос
података, у реалном времену преко Интернета. Због своје употребне
вредности, Интернет телефонија (VoIP Voice over Internet Protocol) je постала
врло популарна код корисника који често разговарају са пословним
партнерима и/или пријатељима који се налазе далеко у свету. Разлог томе је
висока цена обичног телефонског разговора, док је уз помоћ Интернет
технологије и помоћног софтвера могуће јефтиније разговарати.
Најчешће коришћен метод успостављања везе је преко посебних
сервисних центара. Већина произвођача програма поставила је један или више
сервисних центара за успостављање везе са њиховим програмом. Овакви
сервисни центри омогућавају кориснику да се пријави на сервисни центар и
потом појави на листи заинтересираних за разговор. Пријављени корисник
може да позове на разговор некога са листе или да чека док њега неко не
позове. Недостатак оваквог повезивања је што корисник види само оне који су
спојени на тај сервисни центар, а не и оне са других сервисних центара.
Најпоузданији и најбржи начин повезивања с корисником преко
Интернета доступан је ако се зна корисников тренутни IP број. Код већине
корисника тај је број привремен, што значи да се кориснику додељује у
тренутку кад се повеже с Интернетом и има га само за време док је прикључен
на Интернет. Да би се сазнао IP број, може послужити било који сервисни
центар за "текстуални" разговор (IRC), или програм који обавештава да је
одређени корисник на мрежи (ICQ). Након што се сазна IP број, број се
једноставно унесе у програм и веза се брзо успоставља.
VoIP је имплементиран на много различитих начина уз коришћење и
приватних и отворених протокола и стандарда. У ову врсту телефоније
укључени суследећи протоколи:
−

H.323

−

MGCP - Media Gateway Control Protocol

−

SIP - Session Initiation Protocol

−

RTP - Real-time Transport Protocol
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−

SDP - Session Description Protocol

−

IAX - Inter-Asterisk eXchange

Слика 6.5 Принцип рада VoIP телефоније [29.30]
Најпознатији програм за Интернет телефонију је Skype, а у прошлости су
били познати и Мајкрософтов NetMeeting, Netskapeov CoolTalk Internet Phone
(Iphone), Intel Internet Phone, WebPhone и други.
NetMeeting је био бесплатни програм који је долазио у пакету са Internet
Explorerom, или се могао инсталисати као посебан програм. Овај је програм
подржавао све савремене могућности програма Интернет телефоније: говор,
видео комуникација, Сhat и FTP. Данас је занемарен, а његову улогу су
преузели Windows Messenger и Microsoft Office Live Meeting.
Од новембра 2011. године Facebook је у своју апликацију у сарадњи са
Skype увео и директне видео телефонске позиве.
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Skype могу да користе сви пријављени корисници Интернета тако што ће
отворити свој налог. Позив било ког корисника на Интернету је бесплатан, а у
случајевима када се са Skype позива фиксни телефонски број плаћа се
одговарајућа накнада. Тамо где је Skype мрежа развијенија и где има више
излаза на фиксну телефонску мрежу тарифа је нижа, а у земљама са
неразвијенијом Skype инфраструктуром цене су више. Могуће је са Skype
позивати и телефонске бројеве из мреже мобилне телефоније.

6.3.2

Интернет телевизија

Интернет Телевизија (иначе позната као Интернет ТВ или онлајн ТВ) је
дигитална дистрибуције телевизијских садржаја преко Интернета. Данас је,
унапређењем технологије, повећањем брзине веза са Интернетом и повећањем
броја онлајн корисника, уз смањење цене прикључка на Интернет, постало
нормално коришћење Интернет телевизије, поготову кад се ТВ програми могу
пратити без кабловских, сателитских или земаљских система.
Појам Интернет телевизија је општи израз који покрива испоруку
телевизијских емисија и других видео садржаја преко Интернета. По правилу
се везује за велике традиционалне телевизијске емитере. Он не описује
технологију која се користи за испоруку садржаја. Видео сигнал се преноси
преко Интернета до циљног уређаја. Неки од начина на које се могу пратити
ТВ програми су:
• гледање на класичном телевизору (помоћу директне везе са рачунаром
или Set-top box-ом), или на рачунару, или на мобилном уређају (као што
је мобилни телефон);
• приказивање канала „уживо“ (као стандардни ТВ), или омогућавање
гледаоцу да одабере коју ће емисију гледати („видео на захтев“ или
VOD)...
Медијум подржава врло широке варијације, дозвољавајући заштићене
емисије или емисије које могу да се преснимавају. Извори Интернет ТВ могу
бити бесплатни, претплативи или доплативи или подржани од стране реклама.
Баријере које су спречавале широку примену Интернет ТВ у прошлости су
биле технологија преноса информација и брзина преноса. Брзина преноса је
била мала па је тиме и квалитет видео преноса био лош. BBC's Dirac пројект
покушава да уклони технолошке баријере правећи скалабилне, висококвалитетне, бесплатне технике за емитовање видео садржаја преко Интернета.
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Како Интернет ТВ постаје све присутнија, неке компаније улажу у развој
који ће омогућити преносе постојећих плаћених ТВ канала преко Интернета
до ТВ апарата, а при томе одржавајући контролу над подацима. Таква контрола
је потребна због заштите постојећих претплата и плати па гледај модела.
Додатно, постоје питања права на дистрибуцију свих врста медија. Изазов је у
тражењу начина за одржање заштите права и наплата које припадају медију, и
у исто време преласка на нови начин преноса видеа.
Интернет видео на захтев (VOD) нуди различит приступ, интерактиван је,
и од гледаоца тражи да изабере који видео ће гледати. Коришћење Интернет
протокола да би се обављала двосмерна комуникација ће такође отворити пут
ка интеракцији са видео садржајем, на пример омогућити избор између више
углова камере, гласање у интерактивној емисији коју гледамо или наручивање
производа.
На Балканском полуострву Интернет телевизија још није развијена.
Функционише у Румунији, Мађарској и још 14 земаља ЕУ и Турској, као и у
многим другим државама на свим континентима.
Интернет телевизију не треба мешати са појмом IPTV. IPTV је од стране
Алијансе за телекомуникације и индустријска решења дефинисан као:
„сигурна и поуздана испорука забаве, видеа и сродних услуга претплатницима.
Ове услуге могу да укључују, на пример: ТВ програме уживо, видео на захтев
и интерактивну телевизију (ИТВ). Ове услуге се могу испоручити агностички,
пакет укључује мрежу коју користи ИП протокол за транспорт аудио, видео и
контролних сигнала. За разлику од видеа преко Интернета, са примјеном
ИПТВ мрежна безбедност и перформанса обезбеђују врхунски доживљај
забаве.“[29.31]

6.3.3

Интернет радио

Интернет радио (познат као е-радио, web radio, net radio, streaming radio,
e-radio webcasting) је сервис за емитовање звука који се преноси преко
Интернета. Емитовање на Интернету се обично назива webcasting зато што се
односи на пренос преко Web-а уместо бежично. Термин „е-радио“ указује на
медијум који корисницима континуално емитује звучни садржај над којим
корисници немају контролу, као код класичног радија. То није синоним за
podcasting који омогућава снимање (downloading). Е-радио није сервис по
захтеву. Многе Интернет „радио станице“ се поистовећују са традиционалним
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радио станицама или радио мрежом. Интернет радио станице су обично
независне од класичних.
Интернет радио „станицама“ се обично може приступити са било ког
места у свету – на пример слушање у Европи радија из Аустралије или
Америке. Ово је популаран сервис за слушаоце који свој укус не могу
задовољити са локалним радио станицама (као што су прогресивни рок,
духовна музика, класична музика, 24 часовна комедија, и друго). Неки радио
сервиси нуде новости, спорт, расправе и различите врсте музике – све што је
на радио станици се симултано емитује преко Интернета.Јануара 2009. године
US Copyright Royalty Board је прогласио да ће увести наплату ауторских права
за све стриминге који су базирани на остваривању прихода, што је утицало да
многе Интернет радио станице базиране у САД ограниче своје емитовање само
на кориснике Интернета који се на Интернет повезују из САД. Интернет
корисницима из других крајева поред нпр. music.google.com остају на
располагању непрофитне радио станице, као и безброј других радио станица
широм света.
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7 ТЕХНОЛОГИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ
ПОСЛОВАЊА
7.1 ТЕХНОЛОШКИ ОКВИР САВРЕМЕНОГ
ПОСЛОВАЊА
За функционисање е-пословања неопходно је постојање адекватне
технолошке инфраструктуре. Дефинисање адекватне инфраструктуре епословања кључно је за све компаније које усвајају е-пословање.
Инфраструктуру сачињава комбинација хардвера (сервери и кориснички РС
рачунари), мрежа која повезује поменуте хардверске компоненете и
софтверске апликације за пружање услуга запосленима у е-пословању,
унутар предузећа и према добављачима и купцима. Под инфраструктуром се
подразумевају и организација, стандарди, процедуре, заштита и архитектура
мреже, хардвера и софтвера и њихова локацију.

7.1.1

Мрежа

Основни технички интегришући елемент е-пословања је мрежа. За
потребе е-пословања се користе различите мреже (приватне и јавне, локалне и
глобалне, и тд.) са различитим наменама, доменом, могућностима, софтвером,

хардвером, протоколима и организацијом.
Слика 7.1 Пренос информација између Web-браузера и Web-сервера
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Основна и референтна мрежа за е-пословање је Интернет. Интернет је
физичка мрежа која повезује рачунаре широм света. Састоји се од
инфраструктуре мрежних сервера и комуникационих канала између њих, који
се користе за смештање и транспорт информација између клијентских РС-а и
web сервера. Интернет је систем великих размера организован по
клијент/сервер архитектури.

Слика 7.2 Компоненте Интернет инфраструктуре
Поред Интернета постоје и пословне мреже: интранет и екстранет. Овакве
мреже се формирају из следећих разлога: мрежа и информације су доступни
само корисницима ових мрежа (за разлику од Интернета који је јавна мрежа и
код кога поверљиве информације треба посебно штитити), мањи трошкови за
обављање послова из домена интерних послова фирме или фирми корисника
ове мреже,
Интранет је приватна мрежа унутар предузећа која користи Интернет
стандарде како би се омогућило запосленима да размењују информације путем
е-mail-а и wеb-а (информације су ограничене унутар једног предузећа).
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Слика 7.3 Шематски приказ односа Интернет/екстранет/интранет
Екстранет – настаје као проширење интранета изван предузећа које се
остварује везама са купцима, добављачима и партнерима Информације су
доступне само ауторизованим корисницима изван предузећа
7.1.1.1

Примена интранета:

•

Интранет се највише користи кроз маркетиншку функцију као подршка
продајној страни е-трговине (sell-side e-commerce) и као подршка основним
активностима SCM-а.

•

Предности маркетинг интранета :
- Скраћење животног циклуса производа – брже пласирање производа на
тржиште
- Смањење трошкова кроз већу продуктивност и уштеде
- Побољшање услуга за кориснике – персонализована подршка
кориснику преко wеb-а
- Дистрибуција информација путем удаљених националних или
глобалних седишта фирми

•

Интранет се користи и за интерну маркетинг комуникацију пошто
обухвата следеће врсте информација:
- Податке о телефонима запослених
- Процедуре и упутства за запослене
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Информације за агенте (карактеристике производа, курсне листе,
попусти у цени, информације о конкуренцији, планови фабрика и
подаци о залихама)
- Билтене за запослене или вести
- Курсеве за обуку
-

7.1.1.2

Примена екстранета:

•

Екстранет се највише користи као подршка менаџменту ланца набавке
(SCM) у процесу набавке средстава, њихове трансформације у производе
и услуге и у процесу испоруке (Пример: систем испоруке компаније
Marshall Industries: када путем екстранета стигне нова наруџбина она
аутоматски повлачи план требовања из складишта (преко интранета),
признаницу о наруџбини која иде купцу и статус испоруке када
наруџбина крене ка купцу).

•

Да бисмо омогућили међусобно повезивање различитих апликација у
оквиру предузећа (нпр. систем поруџбина и систем управљања залихама),
као и са базама података других компанија, морамо најпре успоставити
унутар предузећа интранет систем, а потом преко екстранета можемо да
комуницирамо са интранет апликацијама других предузећа.

•

Да би различите апликације на интранету могле да комуницирају користи
се посебан софтвер који се назива middleware - омогућава комуникацију
између пословних апликација укључујући пренос и контролу података.

•

Middleware технологија која се користи за повезивање различитих
пословних апликација и њихових база података путем екстранета данас
је позната као enterprise application integration - EAI.

7.1.1.3

Firewall

Да би се осигурало да не дође до неовлашћеног приступа поверљивим
информацијама компаније изван предузећа, неопходно је приликом креирања
интранета и екстранета дизајнирати и firewall.
Firewall је посебна софтверска апликација смештена на серверу компаније
на месту везе са Интернетом. Његова сврха је да спречи неовлашћени приступ
у рачунарску мрежу компаније из окружења.
Firewall софтвер се може подесити тако да прихвата само линкове из
домена од поверења који представљају друга представништва унутар
компаније.

Електронско пословање

77

Слика 7.4 Положај firewall-a у инфраструктури е-пословања В2В компаније
Firewall има импликације за е-маркетинг пошто запослени који приступају
web сајту с посла понекад нису у могућности да дођу до одређеног садржаја,
као што су на пример графички plug-ins.
7.1.1.4

Интернет стандарди

Познавање Интернет стандарда је од кључне важности за свакога ко се
бави менаџментом е-пословања. Постоје:
•
•
•

Мрежни стандарди
Стандарди web-страна
Аудио и видео стандарди

7.1.1.5

Мрежни стандарди: TCP/IP

Transmission Control Protocol (TCP) је протокол транспортног нивоа који
размењује податке између апликација. Internet Protocol (IP) је протокол
мрежног нивоа који размењује податке између хост рачунара.
Четири основна правила описују суштину TCP/IP протокола:
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1. Одвојене мреже моћи ће да комуницирају са другим мрежама
2. Комуникација треба да буде на бази најбољих покушаја, тј. уколико пакет
података не стигне до свог крајњег одредишта, биће поново послат, све
до успешног пријема
3. За повезивање мреже користе се црне кутије; данас познате као routers
анд gateways. Ови уређаји не смеју задржавати информације како би били
једноставни.
4. Не постоји глобална контрола преноса, њом се управља од стране
пошиљаоца и примаоца
TCP/IP одликује: једноставност, брзина и независност од управљања.
Стандарди за пренос података на Интернету (TCP/IP) су део ширег скупа
стандарада познатог као Open Systems Interconection – OSI модел.
OSI модел дефинише вишеслојни модел који омогућава серверима да
комуницирају међусобно и са клијентима. OSI модел има седам нивоа :
1. Физички – најнижи ниво, физички пренос сигнала
2. Везе – дефинише правила за слање и примање информација
3. Мрежни – обухвата протоколе за отварање и одржавање веза између
сервера
4. Транспорта – овај модел омогућава интегритет података који се преносе
5. Сесије – протоколи за пренос података као што су SMTP, HTTP или FTP
6. Презентације – ови протоколи су углавном део оперативног система
7. Апликације – програм као што је wеb претраживач за писање и слање
порука
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Слика 7.5 TCP/IP протокол
7.1.1.6

Мрежни стандарди:

HTTP и HTTPS

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) је стандард који омогућава wеb
претраживачима и серверима да проследе захтев за испоруком wеb странице,
укључујући слике на њима и дефинише начин на који се информација преноси
кроз Интернет између web претраживача и wеb сервера
Tim Berners-Lee, творац протокола описује његову сврху на следећи
начин:
HTTP правила дефинишу ствари као што су: који рачунар „говори“ први
и како они наизменично комуницирају. Када се успостави комуникација између
два рачунара они треба да пронађу заједнички начин да представе податке
тако да их могу разменити.
HTTPS (Hypertext Transfer Protocop Secure) је комбинација Hypertext
Transfer Protocol-a са SSL/TSL протоколом да би се обезбедила енкрипција и
сигурна идентификација сервера. Користи порт 443. HTTPS конекција се често
користи за новчане трансакције преко Интернета и за пренос осетљивих
информација. HTTPS не треба мешати са Secure HTTP (S-HTTP).[29.41] Koд
HTTPS протокола енкрипција почиње пре слања било ког податка протокола,
што значи да се целокупна комуникација двија у оквиру SSL (Secure Sockets
Layer – протокол за криптографију), док се код S-HTTP енкриптују само
подаци.
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7.1.1.7

Мрежни стандарди : URL

URL (Uniform Resource Locator) је техничко име за Web адресе, које се
односе на одређене странице на wеb серверима које хостују компаније или
организације. Другим речима, URL се може схватити као стандардни метод
адресирања који омогућава да се пронађе назив web странице, слично
поштанском или ЗИП коду.

7.1.2

Управљање инфраструктуром е-пословања

Постоје два сегмента техничког управљања инфраструктуром епословања:
1. Инфраструктура технологије – односи се углавном на инфраструктуру
хардвера и обухвата надгледање сервера, клијената, мреже али и
системског софтвера као што су оперативни системи и претраживачи.
2. Инфраструктура апликација – углавном се односе на надгледање софтвера.
То су апликативни програми за пружање услуга запосленима, потрошачима
и/или пословним партнерима
Сваки од ових елемената инфраструктуре је засебно питање са становишта
менаџмента.

Слика 7.6 Модел e-business инфраструктуре са четири нивоа
Са организационог аспекта постоје три нивоа модела инфраструктуре :
1. Инфраструктура – хардвер, софтвер, базе података и телекомуникације;
2. Услуге – софтверске услуге: претраживачи, дигитални новац, сигурносни
систем;

Електронско пословање

81

3. Производи и услуге – web стране индивидуалних компанија и е-тржишта.
Постоји више модела и спецификација информационих система епословања. Основна подела је на четири нивоа (сегмента) :
1.
2.
3.
4.

7.1.3

Апликаткације;
Системски и сервисни софтвер;
Мрежа (транспортни ниво) и
Базе података.

Интеренет сервис провајдери

Interenet Servis Provider-и (ISP) су телекомуникационе компаније које
обезбеђују везу за приступ Интернету и услуге host-овања web сајтова
приватним лицима или пословним субјектима. Примарни предмет управљања
код ISP-а јесте обезбеђење квалитетних услуга по разумним ценама. Две
основне функције ISP-a:
1. обезбеђују компанији/појединцу везу за приступ web-у и слање е-маил
порука
2. обезбеђују постављање web сајта на својим серверима или линк ка
компанијским web серверима те на тај начин компанијски web сајт
постаје доступан потрошачима и другим компанијама
Организације које прате значајне догађаје морају имати web сајтове
великих капацитета да би успешно изашли на крај са повећаним Интернет
„саобраћајем“. (пример: званични сајт Wimbledon-a (www.wimbledon.org.)
2000. godine имао је посећеност од 2,3 милијарде за две недеље).
Елементи који утичу на квалитет Интернет услуга су: брзина,
расположивост и безбедност.
Термин брзина приступа се пре свега односи на брзину приступа
услугама на е-business серверу за потрошача, запосленог или партнера, која је
одређена брзином сервера и брзином мрежне конекције са сервером, и брзину
web сајта, тј. брзину којом крајњи корисник добија захтеване информације.
Брзина приступа зависи од:
• Брзине рачунара: брзина процесора, количина оперативне меморије,
брзина хард-диска;
• Брзине обраде информација на серверу (да ли су сви индексни подаци у
RАМ меморији или не, ...);
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• Броја истовремених корисника;
• Број рачунара (процесора) на којима је реализован сервер.
• Брзине мреже, коју често називамо проток мреже (проток мреже bandwidth је брзина којом се подаци преносе преко одређеног мрежног
медијума). За постизање одређеног квалитета услуга потребно је да проток
буде пропорционалан сложености података који се преносе (слика, текст,
...)
Расположивост је распон времена у ком је wеb сајт доступан
корисницима. За компанију која нуди услуге типа 24x7 расположивост треба
да буде 100%. За е-commerce сајтове пад расположивости испод 100% значи
губитак прихода. Service level agreement (SLA) – дефинише стандарде
расположивости и перформансе у пружању услуга које уговорна страна (ISP)
мора да задовољи

Нови уређаји за приступ Интернету

7.1.4

Примена нових технологија које омогућавају корисницима приступ
садржају на Интернету, као што су мобилна трговина или интерактивна
дигитална ТВ, представља дилему за организације које се баве е-трговином. Да
би се остварила конкурентност, одлуке о улагању морају да се донесу пре него
што постану очигледни резултати њихове примене. Ово се најпре односи на
В2С компаније пошто је садржај којем се може приступити преко нових
уређаја најзначајнији за потрошаче.
Предности од одлуке да се инвестира у надградњу е-commerce система
су:
•
•
•
•
•

Предност “бити први”;
Учење о технологији;
Придобијање потрошача;
Задржавање потрошача и
Побољшање имиџа бренда или корпорације.

Иако се може чинити да постоји дивергенција код уређаја за приступ (РС,
телефон, TV), већина аналитичара очекује да ће временом доћи до
конвергенције технологије. Конвергенција технологије је тренд да се
различити хардверски уређаји (ТV, рачунари, телефони) обједине и добију
сличне функције. Конвергенција технологије се остварује кроз:
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• Конвергенцију инфраструктуре – пораст броја канала за испоруку
Интернет садржаја: телефонске линије, мобилна телефонија, кабловски
системи и сателити
• Конвергенцију информационих уређаја – коришћење различитих
хардверских уређаја за приступ и испоруку Интернет садржаја
• Конвергенцију “снабдевача” – преклапање међу снабдевачима као што су
Internet Service Provider-и, Online Access Provider-и и више
традиционалних снабдевача медија као што су телекомуникационе и
кабловске компаније
7.1.4.1

Мобилни уређаји за приступ Интернету

Мобилна технологија није нова појава; годинама уназад могуће је
приступити Интернету ради слања е-маил порука преко лаптопа који је
повезан преко модема. Мобилни уређаји обезбеђују:
• Свеприсутност (може се приступити са сваке локације);
• Доступност (корисник се може пронаћи изван своје уобичајене локације);
• Прилагодљивост (није потребан извор напајања ни телефонски
прикључак);
• Безбедност (сваки корисник се може идентификовати пошто сваки уређај
има јединствени и-код);
• Већи ниво приватности у поређењу са десктоп PC.
За ове потребе су усвојени стандарди: Wireless Application Protocol (WAP)
– технички стандард за трансфер информација ка бежичним уређајима и
Wirwless Markup Language (WML) – стандард за приказивање мобилних
страница које се преносе путем WAP-а
7.1.4.2

Интерактивна дигитална ТВ

Интерактивна дигитална телевизија (iDTV) се користи у Европи већ
неколико година. Овај облик медија нуди сличне погодности за е-commerce
као и Интернет, али има једноставнији интерфејс који се може контролисати
даљинским управљачем. У односу на Интернет iDTV има мањи број понуђача
услуга јер су почетни трошкови већи. Мања је и количина информација за
кориснике због ограничене пропусне моћи
Услуге интерактивне дигитална ТВ:
• Промоција – услуге интерактивног рекламирања;
• Садржај – дати нову сврху web сајту;
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• Садржај – нове интерактивне услуге и
• Е-трговина – за ограничен скуп производа.

7.2 ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА ПОДАТАКА
Иза сваке комерцијалне трансакције евидентна су два тока:
1. Физички ток робе и
2. Информациони ток, који прати сваку карику физиког тока.
Циљ примене савремених техника пословања заснованих на
информационо комуникационим технологијама јесте обезбеђење тачног и
правовременог информационог тока, јер свако кашњење информација значајно
поскупљује и продужује комерцијалну акцију. Једна од првих техника којом је
требало обезбедити аутоматизацију кретања документа у пословном циклусу
била је електронска размена података (Electronic Data Interchange - EDI). С
техничке стране EDI се дефиние се као ,,размена структурираних
комерцијалних података између рачунара различитих фирми, извршена без
мануелне интервенције, електронским путем, посредством стандардизованих
порука, које замењују традиционална комерцијална документа”. Ту суштину
EDI-ја различити аутори су изражавали на различите начине:
• Clark (1998) сматра да је EDI размена докумената између организација у
стандардној електронској форми, аутоматски, директно са рачунарске
апликације једне организације према апликацији друге организације.
• Sokol (1989) сматра да је EDI комуникација у стандардном формату између
компанија, на релацији рачунар — рачунар, ради релизације стандардних
пословних трансакција (Whiteley, 2000)
• Према DTI (2000), EDI јесте размена структурисаних података од рачунара
до рачунара, послата у форми која омогућава аутоматску обраду, без
мануелне интервенције. Обично се остварује преко специјализованих EDI
мрежа.
Све неведене дефиниције имају четири елемента који су кључни за EDI
систем (Whiteley, 2000):
• Структурирани подаци - EDI трансакције се састоје од кодова, бројева и
(ако је неопходно) кратких делова текста, при чему сваки елемент има
стриктно дефинисану намену. На пример, у поруџбини се налазе кодови
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којима се означавају купац и производ, а бројеви показују на пример
количину која је поручена.
• Договорени стандард порука - EDI трансакција мора да има
стандардизовани формат. Обично је реч о стандарду који није само
уговорен између трговинских партнера, већ је то генерални стандард,
договорен на националном или међународном нивоу. Поруџбеница ће
бити једна од многих уговорених стандардних порука
• Од једног рачунарског система до другог рацунарског sistема - EDI порука
се шаље између две рачунарске апликације. Не постоји потреба за
прекуцавањем порука јер иду директно, на пример, од купчевог набавног
система до система обраде поруџбина снабдевача.
• Путем електронских медија - обично је то комуникација подацима, али
дефиниција EDI-ја обухвата и физички пренос магнетних трака, или флопи
дискова.
Најчешће ће бити у употреби мреже које су специјално дизајниране за
електронску размену података.
Из наведених дефиниција произилази да је EDI форма или подскуп
електронске трговине, а основни став је да се директна комуникација одвија
између апликација - не између рачунара.
Тако дефинисана EDI размена информација има неколико карактеристика
због којих је њена примена веома атрактивна за пословне субјекте:
• Размена информација обавља се између екстерних организација (на
пример између продаваца на велико и произвођача, или продавца на мало)
• Размена се обавља од рачунара ка рачунару, са мало или нимало људске
интервенције, и на тај начин елиминишу се потреба за обрадом папира и
закашњења изазвана поштанским преносом
• Стандардизовани су обрасци помоћу којих се преносе подаци и

дефиниција преношених података, те рачунар не мора да генерише
различите формате истог обрасца зависно од тога ком партнеру се шаљу
подаци. Чињеница да се порука (документ) преноси у структурираној
форми према договореним стандардима доприноси да послата порука буде
,,опште разумљива”, тј. да је разуме свако ко познаје и примењује
договорени стандард (YUEDI, 1997).
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7.3 ОСНОВЕ XML ТЕХНОЛОГИЈА
XML (Extensible Markup Language) језик за дефиницију података, настао
је из потребе да се подаци "уструктуирају", чувају, дистрибуирају и одвоје од
HTML-а (форме без структуре). Наравно, овако структуирани подаци би се
само приказивали у HTML-у, с тим што би се садржај претходно динамички
генерисао. Сам језик је проистекао из циља поједностављења постојећег,
компликованог, SGML језика. Од стране конзорцијума W3C, језик је подигнут
на ниво стандарда, који је пре неколико година здушно прихватио Microsoft, и
почео имплементирати у своје технологије. Тако сада имамо ситуацију да све
апликације пакета Office XP имају могућност увоза, извоза, снимања и
отварања XML докумената. XML је првенствено био намењен за Интернет, али
је сада овај језик и de facto, постао стандардни начин за дефинисање
структуираних података у електронском пословању. Пошто је и XML настао
из SGML језика (као и сам HTML), подаци односно структура је организована
хијерархијски, што значи да се између почетног и крајњег тага налазе други
тагови (таг - специјалана поља ограничена знаковима < i >).

Слика 7.7 Шематски преглед места и улоге XML-a
Сама структура XML-а је дефинисана уз помоћ DTD-а (Document Type
Definition - својеврсна граматика језика), с тим што је корисницима остављена
могућност за слободну дефиницију докумената. Главна особина XML
докумената је јасност, прегледност и логичност, па се због тога документи лако
креирају, читају и одржавају. XML документ се састоји само из података, али
без графичког описа, тако да је претраживање и измена података врло лака.
XML спецификација не захтева стриктну дефиницију граматике докумената,
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али се препоручује DTD дефинисање на основу које парсери аутоматски могу
да изврше проверу синтаксе докумената.

7.4 ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ WEB СЕРВИСА
7.4.1

World Wide Web

World Wide Web је сервис који пружа стандардни метод за размену и
презентацију информација на Интернету. Приступа му се преко web browser-а
који приказује web странице које садрже графику и текст у HTML/XML
формату.
HTML (Hypertext Markup Language) стандард је широко прихваћен пошто:
• Пружа хипервезе које дозвољавају корисницима да се слободно крећу из
једног документа на други – овај процес је познат као 'сурфовање‘.
Хипервезе су корисницима представљене као слике или подвучени текст
друге боје.
• Подржава широк спектар формата што омогућава да се документ лако чита
на разним приступним уређајима
• Омогућава убацивање графике и анимације на web странама
• HTML форме омогућавају потрошачима претраживање, добијање
додатних информација о производу, постављање питања или слање
коментара
Комбинација web претраживача и HTML-а допринела је експанизији
пословања путем Интернета јер обезбеђује низ повољности као што су:
• Лако коришћење - кретање кроз документа је омогућено самим кликом
миша на хипервезу или слику - убрзо постао усвојен начин кретања по
Интернету
• Обезбеђује графичко окружење које подржава мултимедије и представља
визуелни медијум за оглашавање и рекламирање
• Стандардизација Интернет средстава и пораст потражње помажу размени
информација између великог броја фирми и корисника
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7.4.2

Wеb претраживачи и сервери

Wеb претраживачи су софтвери који се користе за приступ информацијама
на wеb-у, које се налазе у виду web докумената на web серверима. Основни
појмови везани за wеb претраживаче и сервере су:
• Претраживачи приказују текст и слике којима се приступа преко web
страна и обезбеђују алате за управљање подацима на web страницама.
• Web сервери се користе за чување, управљање и пружање информација на
Web-у.
• Статичка web страница – страница на web серверу која се не мења.
• Динамичка Web страница – страница која се креира у реалном времену,
често на основу упита над базом података на захтев корисника.
• Transaction log file – Web сервер фајл који региструје све захтеве за
страницама.

7.4.3

Стандарди web страна

Подаци, слике и интерактивни елементи који сачињавају web странице
неког сајта називају се заједничким именом цонтент - садржај. Квалитетан
садржај web странице је кључан за привлачење купаца на web сајт али и за
задржавање њиховог интереса и одлуку о поновној посети сајта.
Постоје следеће врсте информација:
•
•
•
•

Текстуалне информације - HTML (Hypertext Markup Lanuguage)
Текстуалне информације и подаци – XML (Extensible Markup Language)
Графика - слике (GIF и JPEG фајлови)
Анимирана графика (GIF-ови и plug-ins)

7.4.4

Текстуалне информације - HTML

Опције форматирања текста на web страни одговарају онима из word
процесора. Форматирање је могуће пошто web browser примењује формате
према инструкцијама које су саставни део фајла који сачињава web страну.
Web страна се углавном пише у HTML-у.
Овај међународни стандард поставило је World Wide Web Consortium са
намером да обезбеди да се свака web страна писана у складу са овим
стандардом прикаже подједнако на било ком web browser-у. Прва верзија
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HTML-a заснована је на тадашњем стандарду за представљање докумената SGML (Standard Generalized Markup Language, ISO, 1986).
HTML је потврдио своју моћ као стандардан метод за приказивање
информација који се лако учи, али му је недостајала способност да опише
податаке на web страни.

7.4.5

Текстуалне информације и подаци - XML

XML - eXtensible Markup Laguage је стандард за опис структуираних
података који садржи нове таг-ове који омогућавају структуирање,
претраживање и размену података.

7.4.6

Графика и слике – GIF и JPEG

GIF и JPEG су основне врсте стандардних формата који се најчешће
користе за презентацију слика на web странама.
GIF - Grafics Interchange Format је графички формат и алгоритам за
компресију који је најпогоднији за једноставне графичке приказе, као што су
на пример банери реклама. GIF фајлови располажу са 256 боја.
JPEG - Joint Photographics Experts Group је графички формат и алгоритам
за компресију који је најпогоднији за фотографије, односно за веће слике код
којих је битан квалитет

7.4.7

Анимиране графичке информације – GIF-ови и plug-ins

GIF фајлови се такође могу користити и за интерактивне банер рекламе.
Plug-ins су програми који „раде“ заједно са web browser-ом како би
омогућили функције које нису уграђене у базични web browser
Најпознатији plug-ins програми су Adobe Acrobat, који се користи за
издавање докумената у .pdf формату (www.adobe.com) и Macromedia Flash и
Shockwave производи који служе за прављење интерактивне графике
(www.macromedia.com)

7.4.8

Аудио и видео стандарди

Microsoft стандарди са екстензијама .wav и .avi су до сада највише
коришћени за меморисање звука и слике, а касније се појавио стандард за
музичке записе MP3. Ови стандарди се користе на многим web странама, али
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нису погодни за сајтове са којих се емитује програм (на пример BBC:
www.bbc.co.uk), пошто корисник мора да сачека да се превуче цео clip да би
могао да га чује или види.
Данас се на већини мултимедијалних сајтова користи streaming медиа који
омогућава стартовање видео или аудио записа већ после неколико секунди,
при чему није неопходно да се целокупан фајл превуче да би могао да се
стартује. Streaming media је осмислила фирма Real Networks
(www.realnetworks.com).

7.5 ИНТЕРАКТИВНИ КИОСК
Интерактивни киоск је компјутерски терминал који је у могућности да
пружи кориснику различите информације које се могу добити електронским
путем. Већина киоска омогућава ненадгледани приступ мрежним
апликацијама. Смештени су обично на прометним местима како би били
доступни потенцијалним корисницима.
Интеграција технологија омогућава корисницима приступ широком
спектру функција. Нпр. Киосци могу да омогуће онлајн трансакције на мрежи,
преузимање кеша у замену за робу итд. Прилагођене компоненте киоска, као
нпр. читачи картица, кошеви за новчиће, аутомати за прихват новчаница или
термални штампачи могу киосцима да омогуће задовољавање посебних
потреба корисника.
Први самоуслужни, интерактивни киоск развијен је 1977-е године на
Универзитету Илиноис применом PLATO компјутерског система и плазма тач
скрин интерфејса. Омогућавао је студентима и посетиоцима да виде
биоскопски репертоар, мапе, ред вожње аутобуса, курсеве и ваннаставне
програме који су студентима били на располагању и слично. Интересантно је
да је киоск побудио велико интересовање и да су студенти, наставници и
посетиоци стајали у реду да испробају могућности тог „персоналног“
компјутера. Први комерцијални киоск повезан са Интернетом појавио се 1991.
године а коришћена је апликација за проналажење изгубљене деце. Данашњи
киосци спајају класичне аутомате са комуникацијама високе технологије и
комплексним роботичким и механичким компонентама. Такви киосци могу да
садрже линије за аутоматско чекирање, електронско издавање карата, системе
за информисање, усмеравање или продају.
Савремени интерактивни киосци могу да имају:
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индустријску примену; Примењују се на аеродромима, продавницама и
трговинским ланцима као нпр. Wal-Mart, Northwest Airlines, JetBlue
Airways итд.
Примену у државној управи; Неке државе су поставиле е-киоске са
различитим наменама. Нпр. у САД постављени имиграциони киосци где се
страни посетиоци пријављују при уласку у САД, а
постоје и киосци где се посетиоци пријављују при
изласку из САД. Постоје и киосци који су намењени
онима који траже посао итд.
Слика 9.8 Пример изгледа Интернет киоска
Естетски и функционални дизајн интерактивних
киоска су кључни елементи који стимулишу
кориснике да их прихвате, али ништа мање значајни
нису ни укупно време приступа апликацији и
комуникациони интерфејс.

Постоји много фактора које треба узети у обзир
при дизајнирању интерактивних киоска:
−
−

−
−
−

−
−

Естетски дизајн: дизајн кућишта је често главни фактор у прихватању
производа и препознавању бренда од стране корисника;
Обим производње одређује који ће се процес производње и које је
материјале прикладно користити (нпр. лим, термопластични материјали
итд.).
Графичке поруке играју кључну улогу у комуникацији са потенцијалним
корисницима.
Одржавање и термални дизајн су веома битни за скраћење времена
подизања система и времена поправке после кварова или пада.
Компоненте које су уграђене у киоск су најчешће: екран осетљив на додир,
персонални рачунар, указивач (track ball), тастатура, уређај за прихват
новчаница, читач магнетних картица и/ли бар-код скенер, and/ or bar-code
scanner, анти-вандал заштиту, UPS итд.
Ергономија је битна да омогући удобно и лако коришћење киоска.
Усаглашеност са законском регулативом земље у којој се киоск
користи.
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Дизајн интерфејса за интерактивне киоске обично захтева веће тастере и
једноставније решење избора алтернатива него у случају дизајнирања за
веб или у случају на рачунару базираном интерактивном раду. Привлачне
и живе анимације анимације и кратко време одзива су такође важни
елементи.
Безбедност рада и података обезбеђује се тако што се киосци раде тако
да за корисника представљају „црну кутију“. Наиме корисник не сме да
буде упознат са начином функционисања, командама и алгоритмом рада
киоска. То за њега мора да буде и остане тајна. Са друге стране, киоск не
сме ни да памти податке претходних корисника, већ се ти подаци по
завршетку сесије обавезно бришу из меморије киоска. Такође, киоск не сме
да користи функцију кеширања било које странице.

−

У примени је више врста специјализованих киоска.

7.5.1

Телекиоск

Телекиоск се може сматрати технолошким наследником јавне телефонске
говорнице. Представља комплет електронских уређаја доступан јавности у
циљу обезбеђења одговарајуће комуникације. То поред стандардне телефонске
услуге апарата укључује e-mail, факс, SMS. Телекиосци се данас практично
више не срећу у том свом облику у технолошки развијеним земљама. Данас се
тежи ка њиховој примени у Африци и деловима Азије где телекомуникације
нису развијене.

7.5.2

Киоск за финансијске услуге

Киоск за финансијске услуге пружа корисницима могућност вршења
трансакција које нормално захтевају шалтер банке и могу да обављају
сложеније активности од оних које се обављају на банкоматима. Они се
понекад називају "банка-у-кутији", а први примерци Vcom јединица су
распоређени у продавницама 7-Еleven у САД. Ови киосци омогућавају:
уновчавање чекова, плаћање рачуна и издавање кеш картица.
−
−
−
−
−

проверавање депозита,
подизање готовине,
готовинске кредите
плаћање кредита чеком
трансфере са рачуна на рачун у оквиру кредитне уније којој припада члан
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билансе,
историју која показује последњих десет промена ставки са рачуна члана.
Крајем 2010-е године у САД је активно око 2000 Vcom јединица.

7.5.3

Фото киоск

Овакви киосци омогућавају штампање електронских фотографија
корисника. Фирма Kodak је прва отпочела са таквим начином рада и поставила
100.000 оваквих јединица у САД. Постоје две основне врсте фото киоска:
−

−

Станице за дигитално поручивање фотографија омогућавају да
корисници у малопродајним објектима поруче израду фотографија и
фотографских производа. Производи се, у принципу, производе у малим
дигиталним лабораторијама у продајном објекту или на некој другој
локацији, а онда се шаљу директно потрошачу на кућну адресу, или се
враћају у продавницу где их потрошач касније преузме. Станица за
дигитално поручивање може а и не мора да подржава инстант израду
фотографија, а у принципу не подржава плаћање услуге израде
фотографија
Станице за инстант штампање фотографија користе сопствене
штампаче за инстант израду фотографија од донетих електронских
материјала по принципу самоуслуживања уз истовремено плаћање услуге.
Обично се постављају на јавним местима као што су хотели, аеродроми
или школе. Због технологије рада, зато што у реалном времену производе
фотографије, ове станице подржавају плаћање услуге. Новије станице
подржавају израду различитих величина фотографија што отежава
одржавање система и снабдевање репроматеријалом.

7.5.4

Интернет киоск

Интернет киоск представља терминал који омогућава јавни приступ
Интернету. Интернет киоск понекад подсећа на телефонску говорницу, а
обично се поставља на прометним локацијама (холови факултета, хотела,
чекаонице на железничким станицама, аеродромима и слично). Од хардвера
киоск садржи све компоненте персоналног рачунара с тим што се уместо мише
чешће користи трек-бол који је робуснији.
Неки Интернет киосци подржавају плаћање као аутомати за продају или
Интернет кафеи, а неки су бесплатни за употребу, што често зависи од тога да
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ли је власник Интернет киоска истовремено и власник локације на којој се
киоск налази и да ли је власник киоска уједно и Интернет провајдер.
Проблем код Интернет киоска је баш то што су намењени јавности, тако
да су често мета хакерских активности, било да хакери са тих рачунара
нападају друге рачунаре или да на те рачунаре постављају свој хакерски
софтвер којим прате активности других корисника који користе услуге тог
Интернет киоска. Власници Интернет киоска имају посебан интерес да користе
специјални софтвер и процедуре да повећају безбедност киоска и смање
изложеност дејству хакера.

7.5.5

Киоск за издавање карата

Многи забавни паркови али и метро и железничке станице имају своје
непоседнуте киоске за издавање карата који раде на принципу
самоуслуживања.

7.5.6

Киосци за поклоне и донације

Непрофитне организације, цркве, затвори и неке корпорације користе ову
врсту киоска за прикупљање средстава, донација и слично на принципу
самоуслуге. Многи киосци ове врсте прихватају кредитне и PIN базиране
дебитне картице, штампају потврде-рачуне и електронском поштом
обавештавају донора.

7.5.7

Киоск за биоскопске карте

Многи биоскопи и позоришта имају специјализоване машине за издавање
карата које омогућавају корисницима да купе карту и/или да подигну карту
која је купљена преко Интернета онлајн куповином. У овом сегменту су се
посебно истакле фирме Radiant и Fujitsu.

7.5.8

Киосци за продају

Један од примера киоска за продају је и киоск за изнајмљивање DVD-а,
где корисник може да изнајмљује DVD-е по одређеној цени, а осигурање
плаћања и враћања DVD-а је помоћу кредитне картице. Од 2002-е године у
САД ови киосци су повећали понуду тако да поред DVD-а продају и неке
електронске уређаје и козметику. 2010-е године у Јапану било активно око 5,2
милиона киоска за самоуслуживање. У самопродаји је све: од књига, до воћа,
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хране и пића. Интересантно је техничко решење јапанске фирме „Ist Water
Business“ која је направила киоск који уз помоћ савремене технологије и видео
камера очитава црте лица муштерија и на основу скенираних података о полу
и узрасту, али и података о годишњем добу, и добу дана одлучује која ће пића
да понуди муштерији. Начини плаћања су разноврсни, од плаћања новцем и
кредитним картицама, па све до плаћања картама за превоз и кодовима са
мобилних телефона. Током времена ће се усавршавати и моћи ће да раде и на
принципу препорука као што то постоји на сајтовима Амазона и iTunes-a.

7.5.9

Киосци за контролу посетилаца и безбедност

Ови киосци омогућавају идентификацију посетилаца и њихову проверу по
различитим критеријумима, нпр.: да ли су на црној листи или имају
криминалну прошлост. Потом штампају картице посетиоца, беџеве. Могу да
се користе у пословним објектима, школама, спортским објектима, органима
државне или локалне управе итд. Оваква примена киоска омогућава
надгледање објеката и праћење кретања посетилаца.

7.5.10 Киоск за проналажење путева у објектима
Многе савремене болнице користе интерактивне киоске који омогућавају
посетиоцима да пронађу лекарске ординације, одељења и собе у којима леже
пацијенти. На тај начин се смањује лутање пацијената по ходницима, а осбље
се растерећује од давања информација те врсте.

7.5.11 Употреба веб претраживача у киоск моду
7.5.11.1 Internet Explorer у киоск моду
Савремени web претраживачи за персоналне рачунаре омогућавају,
такође, рад у киоск моду. Киоск мод има ограничење у томе што омогућава
једино приступ Интернету, док су његове остале функције блокиране за
корисника. Тitle bar, менији, toolbar-ови и status bar су скривени, а Internet
Explorer ради у Full Screen моду.
За стартовање Internet Explorer-а у киоск моду треба кликнути Start, затим
Run, па у Open box укуцати следећу командну линију:
iexplore -k адреса_странице
Потом треба потврдити наредбу кликом на OK. Адреса_странице је веб
адреса на коју власник киоска или корисник Internet Explorer-а жели да се
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прикључи. Ако се не упише адреса_странице Internet Explorer отвара стартну
страницу. Адреса_странице која се специфицира у командној линији може да
буде веб страница на Интернету, на том коришћеном рачунару или на неком
другом рачунару на мрежи.
Нпр.:
−

За стартовању Internet Explorer-а у киоск моду и за позиционирање на
Google у командној линији треба укуцати:
iexplore -k www.google.com

−

За стартовању Internet Explorer-а у киоск моду и за позиционирање на
primer.htm веб страницу која се налази у фолдеру My Documents тог
корисничког рачунара, треба у командној линији укуцати:
iexplore -k "c:\my documents\primer.htm"

−

За стартовању Internet Explorer-а у киоск моду и за позиционирање на
primer.htm веб страницу која се налази на неком другом рачунару на
мрежи у фолдеру share тог корисничког рачунара, треба у командној
линији укуцати:
iexplore -k \\server\share\primer.htm

За излазак из киоск мода треба притиснути дирке ALT+F4, али се при томе
излази не само из киоск мода већ и из Internet Explorer-а.
7.5.11.2 Firefox у киоск моду
И Firefox може да се користи у Интернет киосцима и на Windows и на
Linux платформи. При инсталисању се активирају само минимално потребне
функције и минималне опције претраживача, а за активирање се додају
одговарајуће скрипте. После тога се тестира конфигурација киоска, систем
заштићује лозинком, па се цео систем рестартује да би се видела исправност
процедура. У случају да су потребне корекције, уносе се неопходне измене и
на крају се подешава линк у /etc/rc2.d на исправну иницијалну скрипту која ће
увек на исти начин омогућавати подизање киоска после сваког прекида рада..

7.6 RFID ТЕХНОЛОГИЈА
Радио фреквентна идентификација (RFID) је систем аутоматске
идентификације коришћењем радио таласа. Може се сматрати да је RFID
наследник изума Леона Термина, руског проналазача, који је 1945.
констурисао шпијунски алат – врсту бубице која је користила енергију радио

Електронско пословање

97

таласа да би слала сигнале. Као такав, овај уређај није могао да буде детектован
осим када је даљински напајан и ослушкиван. Таква конструкција му је
омогућавала, теоријски, неограничен век трајања.
Ипак, несумњиво први публиковани рад, који се сматра претечом ове
технологије, представља рад H. Stockman-a [2].
У апликацијама за праћење, RFID се појавио 1980их година и брзо задобио
велику пажњу због своје способности да прати покретне објекте. Као
префињена технологија, са неслућеним могућностима примене, RFID се
стално развија и спектар могућих употреба ове технологије се стално шири.[1]

7.6.1

Основе RFID технологије

Основне компоненте RFID система чине:
1. транспондери (тагови) који се састоје од микрочипа и антене
2. RFID читач
На слици 7.9 приказане су компоненте RFID система и њихов међузависни
однос. Таг је залепљен или утиснут у производ. Читач шаље или прима податке
и истовремено остварује комуникацијски интерфејс са рачунаром који
аутоматски евидентира сваку насталу промену.
На слици 7.10 на којој је шематски приказан принцип рада RFID
технологије приказане су компоненте и комуникација читача и транспондера,
за случај индуктивне спреге. Индуктивно спрегнути транспондер састоји се од
електронског уређаја за пренос података, обично један микрочип, и широког
намотаја који служи као антена.

Слика 7.9 Компоненте RFID система
Индуктивно спрегнути транспондери скоро увек раде пасивно. То значи
да сва енергија потребна за рад микрочипа мора бити обезбеђена од стране
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читача. За ову сврху, антенски намотај читача ствара јако, високофреквентно,
електромагнетно поље које се простире кроз пресек површине намотаја и
простор око намотаја. Зато што је таласна дужина примењеног фреквентног
опсега (<135kHz: 2400m и 13,56MHz: 22,1m) неколико пута већа од
удаљености између антене читача и транспондера, електро-магнетно поље
може да се третира као једноставно променљиво магнетно поље.

Слика 7.10 Принцип комуникације транспондера и RFID читача [2]
Мали део емитованог поља продире кроз антену намотаја транспондера,
која је удаљена од намотаја читача. У намотају, антени, транспондера
индукцијом се генерише напон Ui. Овај напон се исправља и служи за напајање
уређаја за пренос података (микрочипа). Са намотајем антене транспондера
паралелно је повезан кондензатор, C1, чија је капацитивност изабрана тако да
у комбинацији са индуктивношћу намотаја антене формира резонантно коло,
чија фреквенција одговара преносној фреквенцији читача.
У антенском намотају читача генеришу се веома јаке струје које
омогућавају да се у паралелном резонантном колу генерише поље довољно
јако за функционисање удаљеног транспондера. Напон U у намотају
транспондера постиже свој максимум за време резонанце са паралелним
резонантним колом.
Због релативно високе цене, уместо RFID транспондера у претходним
годинама је примат држало обележавање бар кодом. Роба исте врсте
обележавана је уочљивим низом црних и белих линија различите дебљине које
су оптички читачи у идеалним условима врло ефикасно очитавали. За оне
друге ситуације, када су оптички читачи беспомоћни, испод бар кода се
уписује и оку читљив код, бројчана ознака, тако да продавац на каси може да
је унесе при наплати робе.
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Сл. 7.11 Пример бар код ознаке Сл.7.12 Пример RFID налепнице
коришћене у Wal-Mart-у
За разлику од технологије бар кода, која захтева оптичку видљивост
између бар код налепнице и читача, RFID технологија пружа могућност
очитавања и скривених налепница - транспондера.
Према економској анализи извршеној за потребе америчког ланца
продавница Wal-Mart, тврди се да се недостатак робе на полицама продавнице,
било због задржавања робе у магацинима продавница, било због недостатка
саме робе у продавници, може применом RFID смањити за 30% за производе
који се продају у количинама између 0,1 и 15 јединица на дан [3]. Остале
предности на основу ове анализе огледају се у смањењу трошкова радне снаге,
поједностављењу трошкова пословања и смањењу грешки у инвентарисању.
Интересантно је да је четири године пре ове анализе, 2003-е године, Gilette
урадио студију о увођењу RFID налепница на своје производе за продају у WalMart-овом ланцу продавница и да је објавио да је поручио 500 милиона
налепница од фирме Alien Technology, по цени далеко испод 10 центи . У
јануару 2009. године фирма Envego је објавила цену од 5,9 центи по налепници,
а у марту 2010 Корејска лабораторија је успешно произвела штампани чип
користећи угљеничне нано цевчице којим ће код пасивних UHF RFID тагова
крајем 2011-е године постићи цену од око 3 цента.
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Препрека почетном увођењу RFID технолошког решења јавила се у форми
заштите приватности, јер се код потрошача јавила бојазан да их неко може
помоћу RFID налепница пратити до њихових кућних адреса. Због тога су ове
фирме већ у јулу 2003. изненада одустале од увођења у употребу RFID
транспондера. На сличним мукама је била и фирма Benetton, када је Philips
објавио да има намеру да прода милионе RFID чипова овом произвођачу
одевних предмета. Уместо на продавнице, руководство Wal-Mart-a se
оријентисало на обележавање пошиљки код произвођача и у дистрибутивним
центрима.
Број искоришћених RFID налепница
у милијардама
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Сл. 7.13 Број за купце појединачно пакованих производа обележених
RFID налепницама (у милијардама) [3]
Према тадашњим анкетама у САД, 55% купаца би наставило да купује
робу са RFID чиповима, а 16% би престало да купује робу у продавницама које
имају RFID. Остали су били неодлучни. Произвођачи RFID транспондера су
брзо реаговали и понудили чипове који се под одређеним условима могу трајно
искључити. Иако је Wal-Mart одустао од сарадње са Gilette-om, Gilette је
наставио са истом иницијативом код европских хипер маркета Tesco i Metro.
Примена налепница са могућношћу трајног искључивања RFID чипа,
навикавање на присуство RFID технологије у свакодневном животу и усвајање
закона о могућности примене RFID имплатаната код животиња и људи,
створило је предуслове за масовну примену RFID чипова. Тако је данас
уобичајена примена RFID чипова у возилима за плаћање друмарине, у
привесцима или картицама за евиденцију радног времена.
RFID технологија данас обухвата широко поље примене: у индустријској
производњи, транспорту, контроли приступа, медицини, електронској наплати
итд. Сврха примене ове технологије је праћење јединственог производа од
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његовог настанка до крајњег потрошача. За разлику од бар код етикете која је
иста на сваком производу једне врсте и код које је немогуће издвојити
одређени производ, RFID микро чип поседује идентификатор којим је могуће
пратити сваки примерак производа једне врсте помоћу серијског броја. У
наредним излагањима биће приказано неколико примера примене RFID
технологије у свету и код нас.

7.6.2

Компоненте RFID система

7.6.2.1

RFID таг

RFID таг је носилац података за идентификацију објеката. Састоји се од микро
чипа и антене смештених у кућиште отпорно на разна дејства. Различитих је
облика и величина, може бити величине мање од зрна пиринча па до величине
цигле, у зависности од величине производа.
7.6.2.1.1

Класификација тагова према начину напајања

У зависности од начина напајања тагови могу бити:
- пасивни,
- полупасивни,
- активни.
7.6.2.1.1.1

Пасивни тагови

Слика 7.14 Пример пасивних RFID тагова
Пасивни тагови немају сопствени извор напајања, за рад користе енергију
електромагнетног поља читача. С обзиром на то да немају сопствени извор
напајања (батерију) они су доста мањих димензија у односу на активне тагове.
Самим тим, њихова цена коштања је мања. На слици 7.14 приказан је изглед
пасивног RFID тага са његовим компонентама: антеном, кондензатором и
микро чипом.
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7.6.2.1.1.2

Полупасивни RFID тагови

Полупасивни тагови су веома слични пасивним с том разликом што имају
батерију која служи само за извршење операција на тагу. И ови тагови користе
енергију електромагнетног поља читача за примање и слање сигнала. С
обзиром да полупасивни тагови за одређене операције користе сопствени
извор напајања, одликују се већом брзином рада у односу на пасивне тагове и
могу се очитавати са веће удаљености, око тридесет метара.
7.6.2.1.1.3

Активни тагови

За разлику од пасивних активни тагови имају сопствени извор напајања
(батерију), која може трајати и неколико година. С обзиром да батерија напаја
микрочип, не постоји потреба да се таг налази у електромагнетном пољу
читача. Ова карактеристика омогућава успешну комуникацију између читача
и тага на удаљености и до пар стотина метара.
7.6.2.1.1.4

Класификација
података

тагова

према

могућности

записивања

У зависности од могућности записивања података, тагови се могу
сврстати у следеће групе:
−
−
−

RO (read only) – могуће је само читати податке,
WORM (write once read many) - могућност једног уписивања, а читање
више пута,
RW (read write) – могуће је и уписивати податке и читати их.

7.6.2.2

RFID читач

Главна компонента RFID система је RFID читач. Читач прима
информације са тага, (или их шаље према тагу), при чему се врши очитавање
жељених података. Основне компоненте RFID читача чине: управљачка
јединица, антена и комуникациони интерфејс (углавном PC рачунар).
Управљачка јединица може бити различитих облика и формата, у
оквиру ње се налази више јединица које служе за кодирање и декодирање
сигнала, комуникацију са антеном итд.
Антена може бити интегрисана са читачем или може бити повезана
каблом. Такође, читач може имати две антене, једну за примање а другу за
слање сигнала.
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Слика 7.15 Примери RFID читача
Комуникациони интерфејс служи да се читач повеже са рачунаром,
односно да прима команде од рачунара а затим и враћа тражене податке.

7.6.3
7.6.3.1

Примена RFID технологије
RFID технологија у систему за контролу приступа

Контрола приступа и евиденција радног времена запослених битне су
активности у пословању сваког предузећа. Ово је посебно важно када се ради
о централизованим предузећима која имају експозитуре или радне јединице на
удаљеним локацијама, као нпр. за предузећа која послују у више градова,
држава или на различитим континентима. Са порастом броја запослених
проблем добија на значају. За те намене погодни су системи који подржавају
коришћење LAN, WAN и/или Интернета.
Систем за контролу приступа у суштини представља систем који
омогућава надлежнима да контролишу приступ одређеним подручјима и
ресурсима било физичких постројења, било рачунарских система...
Физичко присуство неке особе може да буде одобрено или на основу
плаћања, или на основу овлашћења или из неког другог разлога.
У данашње време за ове сврхе у најчешћој примени су системи са
магнетним картицама, системи базирани на бар коду и системи базирани на
RFID технологији (Радио Фреквентна Идентификација). RFID је систем
даљинског слања и пријема података помоћу RFID транспондера. RFID
транспондер је мали објекат који се може залепити или уградити у жељени
производ или нпр. идентификациону картицу. RFID транспондери садрже у
себи антену која им омогућава пријем и слање радио таласа од RFID
примопредајника. Уобичајени називи за RFID транспондере су таг или тег,
без обзира на то да ли се јављају у облику плочица или налепница[28].
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Табела 1 Поређење бар код и RFID технологија
Технологија
Критеријум

Бар код

RFID

Захтева оптичку
видљивост

Да

Не

Број ознака које се
могу скенирати
одједном

Једна

Више

Аутоматизација

Ручно
очитавање

Тачност
Количина
ускладиштених
података

Склоност ка
грешкама
Ограничена
због дужине
кода

Примери
предности
RFID-a
Нема потребе за
оријентисање скениране
ознаке
Врло брзо скенирање и
инвентарисање

Потпуно
аутоматизовано
Висока
поузданост
Велика, до
неколико
kB података

Непогрешиво очитавање
и инвентарисање
Приступ у реалном
времену на било којој
локацији

Технологија са магнетним картицама је углавном превазиђена, јер захтева
провлачење магнетне картице кроз одговарајући читач што подразумева, из
технолошких разлога, сразмерну спорост и неколико секунди по једном
очитавању.
Поређењем преостале две технологије, RFID и бар код
технологија, може се доћи до закључака приказаних у табели 1. Поред свега, а
на основу искуства, може се закључити и да је основна предност RFID
технологије у удобности примене и лаком привикавању запослених. Довољно
је једноставно приношење идентификационе картице читачу, без икаквих
других активности.
Табела 2 Основне карактеристике тагова по типовима
Активни или пасивни
Пасивни (без батерија)
Мањи, лакши
Мањи домет (до 3m)
Мањи капацитет за складиштење података
Нижа цена
Активни (са батеријом)
Већи, тежи
Већи домет (и до 300m)
Већи капацитет за складиштење података
Виша цена

Остале поделе
Меморија за складиштење података
Read only
Могућ само један упис података
Read / Write
Радна фреквенција
LF – 135kHz
VHF – 13,5MHz
UHF – 860MHz
Микроталасна – 2,4GHz

Код креирања RFID система и апликација битно је сагледати потребе па
се потом одлучити за један од могћих система, јер се на тржишту појављују
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различити типови налепница (тагова) које нису међусобно компатибилне.
Основне карактеристике тагова прегледно су приказане табелом 2.
Положај RFID радних фреквенција у радио и укупном електромагнетном
спектру приказан је на слици 7.16.
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Слика 7.16 RFID фреквенције у електромагнетном спектру [28]
За контролу приступа и праћење терета данас се најчешће користе пасивни
тагови који раде на ниским фреквенцијама у LF подручју 125/134kHz. У
зависности од жеља наручиоца у примени су и Read only и Read/Write чипови.
7.6.3.1.1. Контрола приступа и евиденција присутности запослених
Имајући у виду специфичности потреба система за евиденцију радног
времена и контролу приступа, систем би требало да се састоји од следећих
компонената:
• најмање један RFID терминал на свакој локацији, мада је повољније по
•
•

•
•

један терминал на сваком улазу/излазу,
електрична брава или рампа на сваком улазу/излазу (опционо),
најмање један персонални рачунар по оранизационој јединици за везу
RFID терминала на LAN, WAN или Интернет, или директно повезивање
RFID терминала на LAN повезан са WAN или Интернетом,
рачунари на портирницама (опционо)
апликациони сервер и сервер база података у дирекцији, а опционо
апликациони сервери и у радним јединицама,
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• ID картице са 1 kB EEPROM-a, пасивне (без сопственог напајања), нпр.

Mifare RFID идентификатор. Mifare RFID идентификатор се може добити
и у форми привеска за кључеве, ручног сата и сл. [28]
• Апликативни софтверски пакет који би требало да се састоји од сервиса
за аквизицију података са терминала, сервиса за обраду података,
администраторских/клијентских апликација и портирске апликације.
Архитектура система
Систем се конфигурише према организационој структури корисника.
Технолошку основу система представља Mifare RFID технологија. Мрежа
терминала се TCP/IP интерфејсом ослања се на постојећу LAN
инфраструктуру корисника. Може се реализовати и верзија терминала са
уграђеним модемом (short distance modem, protoka 2,3 Mb/s), за локације где
постоји само телефонска парица.
На слици 7.17 приказана је архитектура система за претпостављене
организационе целине:
1. дирекција
2. филијала
3. испоставе филијале

WAN ili
Internet

Слика 7.17 Шематски приказ система
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Предложени систем може да буде јединствен без обзира на различитости
организационих јединица и на физичке локације објеката организационих
јединица. Према предложеној архитектури система, премештање запосленог са
локације на локацију не утиче на функционалност и конзистентност система.
У дирекцији могу да буду инсталисани:
1. Сервери и серверске апликације
2. Административне и/или клијентске апликације
3. Портирске апликације
4. Терминали
У филијалама и испоставама филијала се инсталишу:
1. Административне и/или Клијентске апликације
2. Портирске апликације
3. Терминали
Екстерна антена
Екстерна антена изведеног решења има даљину очитавања до 10 cm.
Разлог избора овакве антене је, поред принципских ограничења изабране
технологије, жеља да се спрече нежељена очитавања која могу да настану
проласком запосленог поред антене. Оваквим избором очитавање ће се
извршити само када запослени намерно принесе картицу читачу. На тржишту
се могу наћи три верзије оваквих антена: за индустријске услове, за екстремне
услове амбијента и за нормалне канцеларијске услове. Верзија за
канцеларијске услове обично је опремљена и дисплејем који показује тачно
време и температуру.
Терминали
Сви терминали треба да раде аутономно. 512 kB сопствене Flash меморије
омогућава терминалу чување до 25000 регистрованих догађаја. Сервер
повремено (учестаношћу коју одреди Администратор система) прозива
терминале и преузима податке који су прикупљени од последњег прозивања.
Периода прозивања се обично поставља на 10-15 минута, што значи да ће на
серверу бити подаци о доласцима/одласцима не старији од 10-15 минута.
Терминал обично има помоћни RS232 излаз, који се обично користи на
пријавницама са људском посадом, за везу терминала и PC рачунара.
Приликом евидентирања запосленог, на монитору PC-ja појављује се његова
фотографија. Ово је један вид провере идентитета запослених.
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Терминали могу да имају програмабилне дигиталне улазе и излазе, којима
се могу наменити различите функције (управљање електричним бравама,
подизање рампе, укључивање камере, аларма и сл).
Уз сваки терминал уграђује се обично и часовник текућег времена,
синхронизован са “master clock”-ом корисника. Приликом сваког преузимања
података са терминала сервер врши корекцију овог часовника.
Препоручљиво је да терминали буду опремљени уређајима за непрекидно
напајање, како би функција идентификације корисника била очувана у случају
нестанка напајања. С обзиром на малу потрошњу терминала довољни су
уређаји мањег капацитета. Узимајући у обзир велики капацитет меморије
терминала и малу потрошњу, додатак оваквог уређаја за напајање чини систем
практично неосетљивим на прекиде напајања и испадања LAN/WAN
рачунарске мреже из функције.
Будући да терминал има Flash меморију, регистровани подаци се не губе
у случају нестанка напајања.
Сервери
Сервери се налазе на локацији дирекције и преко LAN-a подржавају рад
дирекције. Сервери дирекције повезани су WAN-om или Интернетом са
локацијама филијала или експозитура. Користе се два сервера:
1. Апликациони сервер
На апликационом серверу раде основни сервиси система и то:
• терминалски сервис који:
 води евиденцију терминала, конекција остварених са њима и
њиховог тренутног стања,
 дистрибуира ажурне табеле права приступа удаљеним
терминалима,
 прихвата податке о догађајима на терминалима аквизиране од
момента претходног преузимања, тако што их прозива задатим
ритмом (програмабилно од стране администратора система).
• сервис за процесирање података који:
 процесира аквизиране податке
 смешта процесиране податке у базу података,
2. Сервер базе података
На серверу базе података налази се база која чува све податке о систему,
административне и аквизиране, брине се о њиховој конзистентности и
безбедности, као и о редовном архивирању.
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Сервери су преко LAN/WAN или LAN/Интернет везе, у сталној
комуникацији са осталим рачунарима у систему, који, у складу са својим
надлежностима, са њега могу скидати одређену врсту података. Параметре
функционисања сервера, као и осталих рачунара у систему, прописује
администратор. Функције оба сервера могу бити обједињене и на једном
физичком рачунару. Тај рачунар треба да је пре свега поуздан, са добрим
процесорским и меморијским ресурсима, да подсклоп дискова омогућава
мирроринг, и да буде на непрекидном напајању.
Центар за издавање картица
Центар за издавање ID картица је место на коме се нови радник укључује у
систем. Чине га камера, принтер ID картица, PC и стони читач. Улога рачунара
је да персонализује ID картицу, односно да је учини препознатљивом у
систему.
Контрола улаза
“Check point” чине персонални рачунар, стони читач и портирска
апликација. Омогућавају да портир преко свог рачунара податке са картице
упореди са подацима из базе, уколико процени да постоји потреба. Портир има
могућност да утврди да ли одређена картица припада запосленом који је носи,
тако што преко свог рачунара упореди податке са ID картице са подацима из
базе података.
Запослени на рецепцији може да проверава и дозволе које су запослени
добили за напуштање комплекса у току радног времена. Он са свог рачунара
има преглед свих издатих пропусница, са подацима о томе ко је коме издао
пропусницу, у коју сврху и за који временски период. Коришћењем
мониторског дела портирске апликације могуће је приказивање фотографија
запослених у тренутку чекирања. Портирска апликација садржи и део који
покрива комплетан рад са посетиоцима (издавање картица, праћење података
о посетама, извештавање).
Клијентски рачунар
У оквиру предложеног решења неопходан је део система кога чини
рачунар са административном апликацијом. Кроз ову апликацију
администратору и оператерима, у зависности од дефинисаних права, на
располагању су следеће функције:
• дефинисање топологије система који укључује, повезано функционисање
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•
•

•
•
•
•

свих хијерархијски повезаних секција, као и запослених у тим радним
јединицама;
евиденција запослених;
дефинисање
свих
врста
радних
времена
(четворобригадно,
дванаесточасовно,
осмочасовно...),
са
дужинама
интервала.
Администратор система има могућност да направи план смена и распоред
радних сати за наредни месец;
дефинисање и аутоматска примена политике права приступа;
комплетан систем извештавања;
тренутни преглед присутности по локацијама у систему;
подршка извештајима за плате у смислу генерисања улазних података у
захтеваној форми и по захтеваном алгоритму.

Софтвер
Повољно је да софтверска апликација, представља отворен, флексибилан
и модуларан систем за евиденцију радног времена и контролу приступа. Може
да буде заснован на Open source софтверским платформама али може да буде
заснован и на Microsoft-ovoj .Net технологији и релационим базама података.
Која ће платформа бити усвојена може да зависи и од тога која се платформа
користи за остале софтверске пакете, што може да дâ и већи степен
компатибилности са остали коришћеним софтвером.
Софтвер треба да омогући прилагођавање, према специфичним потребама
корисника, као и интеграцију у постојећу информатичку структуру (LAN,
RDBMS, постојеће апликације и сл.). Поред скупа стандардних извештаја,
могу се креирати и специфични или ad hoc извештаји.
Извештаји
Предложено решење требало би да може да генерише:
1. Извештаје о присутности:
1. по локацијама
2. по радним јединицама
3. по запосленима
4. месечни извештај о присуству запосленог
5. по типовима проласка.
2. Извештаје о радном времену
1. Извештаји о доласцима запосленог
2. Извештаји о доласцима запослених радне јединице (појединачно и
хијерархијски)
3. Извештај о тренутној локацији запослених
4. Извештај о посетама
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5. Извештај о прекршајима и
6. Видео надзор.
Поред ових, систем може да генерише и графичке извештаје:
1. о присутности и
2. статистичке извештаје радне јединице
7.6.3.1.1

Контрола приступа у конференцијску салу

У условима када је потребно за кратко време доћи до жељених
информација у смислу присутности особа, возила или одређених производа,
односно извршених промена стања, имплементација RFID технологије може
допринети ефикаснијем евидентирању субјеката и објеката.
Претходно приказан систем за контролу приступа и евиденцију радног
времена уз мала прилагођавања може да се искористи и за контролу приступа
и евиденцију присутних у конференцијској сали.
За ову апликацију, под условом да су читачима покривени сви улази у
просторију, довољно је контролисати пролазак особа кроз врата просторије.
Два читача који су постављени један испред, а други иза врата, повезани са
рачунаром скенирају околину у реалном времену. Када особа, која поседује
RFID идентификациону картицу, прође прво поред спољашњег читача, а затим
поред унутрашњег читача, систем ће пријавити улазак власника картице у
просторију. Супротно томе, када идентификацију изврши прво унутрашњи
читач па затим спољашњи, систем ће пријавити да је особа са
идентификационом картицом напустила просторију. На овај начин могу да се
идентификују само особе са RFID идентификационим картицама па је погодно
RFID читаче комбиновати са баријерама које спречавају пролазак особа без
идентификационих картица.
7.6.3.1.2

Примена RFID у спортским халама

Такође, на сличан начин, RFID технологија се може користити и за
евиденцију посетилаца спортских и других приредби са масовним учешћем
публике. Карактеристике примене ове апликације су пре свега масовност и
потреба да се обезбеди неометан улаз великог броја људи у кратком
временском интервалу. Поред тога, због високог ризика таквих манифестација
посебна пажња се мора посветити и безбедности свих учесника.
Једно од таквих решења примењено је у спортском центру „Миленијум“ у
Вршцу. Због своје величине и разноликости садржаја, објекат Арена подељен
је у следеће комплексе:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Благајна и улаз за публику
Улаз за особље
VIP (веома важна особа) улаз
Фитнес центар
Улаз у канцеларијe
Издавање резервисаних улазница.

Постоје две врсте карата за посетиоце спортских догађаја:
1. Дневне карте и
2. Сезонске претплатне карте.
Дневне карте се користе за један улазак у спортски центар, па су, из
практичних разлога, штампане на папиру. Свака улазница поред низа
заштитних елемената има свој серијски број штампан и бројкама и у облику
бар кода.
Сезонске карте су намењене за више улазака и зато су израђене као
пластичне картице са уграђеним електронским чипом. Алтернативно, могу да
се израђују и као привесци за кључеве или наруквице.
Запослени у „Арени“ имају сопствене идентификационе картице које су
по технолошки идентичне сезонским картама. На исти начин су израђене и VIP
карте и карте за кориснике фитнес центра. Да би се обезбедило визуелно
разликовање ових картица, свака од наведених врста картица има себи
својствен дизајн и боју.
Концепција решења
За сезонске картице, картице запослених, VIP карте и карте за кориснике
фитнес центра примењена је Philips Mifare® технологија (ISO14443A). Те
картице су персонализоване јединственим идентификационим параметрима
сваког корисника. Папирне карте се такође персонализују увођењем везе
између броја карте и персоналних података власника карте.
Идентификационе картице и дневне карте омогућавају улазак у објекат
“Арена” према унапред дефинисаној политици приступа. Улаз у спортску халу
обезбеђен је баријерама које одобравају улаз у случају да је карта исправна. У
случају употребе неважеће карте оглашава се звучни аларм и блокира се
баријера. Када корисник прође кроз баријеру софтверски се поништава дневна
карта и није могуће поново је употребити. У случају карата са чипом које
омогућавају већи број улазака, после проласка кроз баријеру преостали број
допуштених улазака се смањује за 1 све док се не достигне вредност 0, после
чега карта постаје неважећа. Нормално, доплатом је могуће поставити неки
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нови број допуштених улазака. У случају да посетилац купи карту а да није у
могућности да посети представу, у предвиђеном року може да врати улазницу
која се потом може продати другом посетиоцу, а улазница ће бити
персонализована његовим подацима.

Слика 7.18 Идентификација посетиоца и баријере на улазној контролисати

Слика 7.19 Мапа седишта у хали са менијем за враћање продате улазнице
На овај начин је могуће водити евиденцију о броју присутних у сали и чак
је могуће и знати тачну позицију сваког од присутних у сали. Претпоставка је
да посетиоци неће међусобно мењати улазнице. Ово у комбинацији са
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сигурносним камерама доприноси безбедности посетилаца. Пример мапе
седишта у хали и мени који се користи у случају враћања продате карте дати
су на слици 9.19.
7.6.3.1.3

RFID техничка решења за превенцију неауторизованог наливања
горива

У аутотранспортним предузећима постоји потреба за вођењем евиденција
о потрошњи горива по појединачним превозним средствима као и по пумпама
са којих се гориво преузима за потребе превозних средстава како због праћења
техничке исправности возила, тако и због спречавања злоупотребе при
манипулацијама са горивом.
Предузећа која су велики потрошачи горива често поседују сопствене
пумпне станице из којих снабдевају своја возила горивом. Ово посебно важи
за предузећа која се баве јавним градским превозом, такси удружења,
аутотранспортна предузећа и сл. У таквим условима воде се различите врсте
евиденција и то почев од евиденција укупно издатог горива на пумпној
станици па до специфичних евиденција потрошње горива по возилима и
возачима. Поређењем евиденција не ретко се долази до закључка да део горива
не заврши у моторима возила за које је гориво намењено. Неовлашћено
преузимање горива је извор губитака фирме и свака фирма има интерес да ради
на његовом спречавању. Једно од решења је и вођење детаљних евиденција о
томе ко је и када био у контакту са горивом и у које је возило гориво сипано.
На тај начин сви учесници процеса су видљиви и статистичким и другим
анализама могуће је утврдити проблематична места у дистрибуцији и
потрошњи горива.
У складу са овом идејом, формирано је техничко решење за сипање горива
у аутобусе Јавног Градског Саобраћајног Предузећа „Нови Сад“.
Ово техничко решење, названо ITGfdc-1, обезбеђује снабдевање горивом
само возилима која су посебно опремљена RFID таговима. Свако пумпно место
има посебан контролер који има способност очитавања тага уграђеног у
наливно грло резевоара горива на возилу и могућност очитавања
идентификационе картице возача и опслужиоца пумпе. Пиштољ за наливање
горива може да налива гориво само у резервоаре возила чије тагове контролер
на пумпи “препозна”. Чим се таг резервоара нађе изван домета читача,
наливање горива се прекида. На тај начин обезбеђено је да се не може
наливање започети у једном резервоару, а продужити у другом. Централни
рачунар и одговарајући апликативни софтвер омогућавају да се формирају
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извештаји о потрошњи горива по возилима, по возачима и радницима који
опслужују пумпе.
Техничко решење
Систем се састоји од:
•
•
•
•
•

Идентификатора возила
Идентификационих картица возача и опслужиоца пумпе
Контролера рада пумпе
Главног рачунара и
Софтвера.

Идентификатор возила је RFID транспондер облика диска (20mm у
пречнику, дебљине 2mm). Монтира се непосредно на наливно грло резервоара,
а садржи релевантне податке о гаражном броју, врсти горива итд.
Идентификатор има свој 32-битни идентификациони број и 256В EEPROM
меморије (“пиши-читај”). Транспондери су пасивног типа и не захтевају неко
посебно одржавање.

Слика 7.20 Пиштољ са антеном, детаљ ID читача и
шема функционалних компонената
Идентификационе картице возача и послужиоца на пумпи су пластичне
картице са RFID чипом и антеном које функционишу на начин већ описан у
претходном поглављу.
Контролер смештен на пумпу базиран је на микроконтролеру повезаном
са централним рачунаром. Антена која се користи за идентификацију возила
смештена је на пиштољу за наливање горива и састоји се од индукционог
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намотаја и пасивних електронских компонената заливених специјалним
материјалом који их штити од оштећења. Антена је повезана са контролером.
Како функционише систем?
• Возач довози возило на пумпну станицу;
• Возач и послужилац пумепе се идентификују помоћу својих ID картица у
складу са дефинисаном процедуром;
• Послужилац пумпе поставља пиштољ у наливно грло резервоара;
• Антена се аутоматски активира и осматра околину у потрази за
одговарајућим транспондерима;
• Транспондер са грла резервоара емитује свој серијски број антени која га
прихвата и прослеђује контролеру пумпе;
• Контролер проверава валидност примљеног серијског броја и записује га
у меморију читача;
• Транспондер шаље податке из своје меморије (регистарски број, врсту
горива итд.) антени која те податке шаље даље контролеру;
• Контролер проверава примљене податке, пореди податке са подацима у
ауторизацијској табели, бележи датум и време и одобрава наливање
горива, одн. ослобађа заштите пиштољ за наливање горива;
• Наливање горива може да траје све док је пиштољ у наливном грлу и док
антена прима сигнал од транспондера уграђеног у наливно грло;
• Кад је наливање завршено, сви параметри (серијски број транспондера,
количина уливеног горива, време и датум почетка и завршетка наливања)
се уписују у меморију контролера;
• Када се пиштољ за наливање врати у лежиште на пумпи антена се
искључује.
Целокупна евиденција води се без употребе папира и чува се у
електронској форми на контролеру и на серверу који користи ауторизовано
лице.
У кризним ситуацијама, када нпр. гориво треба да се налива у канистере
или бурад, користи се супервизорска идентификациона картица и супервизор
и послужилац пумпе морају да буду присутни истакању горива.
Из наведеног се може закључити да технологија издавања горива
посредством уређаја за радиофреквентну идентификацију омогућава вођење
прецизних евиденција о издавању горива и спречавање злоупотреба у овој
области пословања.

Електронско пословање

117

Систем се може врло успешно примењивати и у систему безготовинског
плаћања, на свим пумпним станицама. При томе је, због броја корисника,
њихове мобилности и њихове заштите од злоупотребе њихових
идентификатора, потребно обезбедити поуздану рачунарску мрежу и базу
података, слично као у систему безготовинске наплате друмарине.
7.6.3.1.4

Примена RFID у транспорту робе

Као једно од потенцијалних поља широке употребе RFID технологије
јавља се транспорт роба. Ово ће бити размотрено на примеру употребе гајби за
транспорт воћа и поврћа. Гајбе примењене у овој технологији разликују се од
осталих, јер се у процесу изливања у њих уграђују RFID чипови. Свака гајба
садржи два чипа који су уливени у бочне стране.

Слика 7.21 Гајбице са
уграђеним RFID чипом

Уградња два чипа обезбеђује безбедност чувања података, у случају да се
један поквари подаци се могу очитавати са другог тага. Ради спречавања
могућности да дође до забуне приликом очитавања, односно да читач не би
читао два тага на истој гајбици, посебним процесом се тагови групишу у један.
Уграђују се пасивни тагови који имају могућност уписивања и брисања
података (R/W тагови).
Примарна сврха производње гајбица је изнајмљивање разним
произвођачима који своју робу у њима достављају откупљивачима. Уградњом
RFID чипа у гајбице, омогућава се електронски увид у бројно стање гајбица,
информација ко од произвођача има потребу за одређеним бројем гајбица,
колико гајбица је тренутно код откупљивача и сл.
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Слика 7.22 Фазе транспорта гајбица са RFID чипом
Примена RFID технологије при производњи гајбица за изнајмљивање је у
почетку била везана само за олакшавање евидентирања повратне амбалаже.
Међутим, врло брзо су откривене друге могућности које пружа RFID
технологија. Изнајмљивачу је понуђена могућност да креира декларацију
производа, која би била смештена у меморији чипа и која би садржала
информације о врсти производа, класи, количини, времену бербе итд. Тагови
гајбица које поседују декларацију за време уласка у магацин се очитавају
читачем чиме се стиче увид о стању производа. Приликом изласка робе из
магацина врши се ажурирање података и рачунар показује информације о
издатим производима као и преосталом стању у магацину.
Информатизацијa складишних процеса

7.6.3.1.5

Основна сврха увођења информационог система (ИС) је да контролише
кретање и складиштење робе у оквиру пословних операција. Директно
одлагање, изузимање и попуњавање представљају кључне процесе у оквиру
ИС. Карактеристике и начини рада ИС, различитих корисника разликују се у
зависности од комбинације података коју системи обрађују. Ти подаци могу
бити везани за квантитет (јединице мере), локацију, информације о поруџбини
који се користе за избор начина снабдевања и редоследа одвијања процеса.
Информациони систем за складишта би требао да се састоји од [33]:
−

система који подржавају само основне процесе у складишту,

−

система са проширеним спектром функција који покривају више
складишних процеса и

−

система који подржавају све складишне процесе и повезивање са
партнерима.
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Хардверска основа ИС има улогу да омогући функционисање овог
система и његову једноставну интеграцију у оквиру једног или више
складишта. На тржишту постоји широка понуда делова хардвера ИС са
различитим ценама у зависности од квалитета израде и предвиђених услова за
рад. Када је у питању организација и повезивање ових компоненти у пракси
постоје различита решења, али принцип је свуда сличан и представљен је на
слици 7.23.
Технологије које омогућују аутоматизацију дистрибутивних и
складишних процеса помоћу ИС-а су: мобилни RF терминали (за раднике и
виљушкаре), RFID (Radio Frequency IDentification) тагови за аутоматско
очитавање производа, програмска подршка за терминале, LAN (Local Area
Network) и WLAN (Wиreless Loca Area Network) мрежна инфраструктура са
приступним станицама, бар код штампачи и програм за израду и
распоређивање кодираних података (на пример NiceLabel).
Бежична радио мрежа омогућује размену података у складишту између
фиксних елемената ИС и радника који су у сталном кретању и промени места
рада. Заснива се на приступним станицама (Access Point или базна станица)
које се понашају као антене за предају података и RF терминалима који се
понашају као пријемници и обрнуто. На слици 7.23 (лево) приказана су места
употребе хардверских компоненти ИС у складишном систему, док су те
компоненте издвојене на слици 7.23 (десно).

Слика 7.23 Приказ хардверских компоненти које подржавају ИС систем
На слици 7.24 је приказано идејно решење архитектуре ИС мреже по
нивоима и структура корисника који у мрежу приступају на различите начине.
Језгро ИС мреже чини сервер, представљајући централни рачунар (срце
система) у коме се сакупљају, обрађују и шаљу информације осталим
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периферним корисницима и директно је повезан са сервером ERP система, а
комуникација између њих се врши одговарајућим протоколом.

Слика 7.24 Архитектура мреже ИС за складишта
На слици 7.24 може се видети да архитектура мреже ИС треба да обухвата
највећим делом LAN мрежу, а WAN (Wide Area Network) мрежа се користи за
комуникацију са ERP. У кориснике који приступају посредством LAN мреже
спадају: рачунари контролног центра, штампачи, бежични корисници.
Мобилни RF терминали знатно олакшавају посао складиштарима који
често круже по складишту. Улога ове технологије огледа се у прикупљању
података од корисника и прослеђивању тих података ИС (онлајн) као и
прегледност резултата представљених на екрану RF терминала. Сваки RF
терминал поседује радио пријемник/предајник и антену преко које остварује
везу са мрежом ИС. Приликом избора RF терминала потребно је респектовати
чињеницу да су ово уређаји који највише страдају у раду ИС-а. Разлог овоме
је то што се они стално користе у тешким условима (температура, влага,
прашина), а често су подложни физичким оптерећењима (падови, удари и сл.).
Стога је јако важно да се набаве довољно квалитетна решења, која не смеју да
буду прескупа (добро је анализирати период отплате).
Основни принцип рада ове технологије приказан је на слици 3. Контролни
центар врши трансакцију података са свим мобилним уређајима који се
користе у складишту преко базне станице. Након пријема поруке од стране
рачунара, преко мреже, базна станица проналази тражени уређај и шаље му
поруку. Порука терминалу стиже посредством протокола бежичне мреже.
Бежична мрежа омогућује и слање порука у супротном смеру при чему је
процес исти само се одвија обрнутим редоследом.
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Слика 7.25 Принцип рада РФ терминала
Предвиђено је да се сви подаци које шаље RF терминал аутоматски чувају
у рачунару контролног центра. Рачунар привремено чува податке док се
процес не заврши, а онда податке шаље у сервер ИС, где се подаци трајно
чувају.
Снагу ИС складишних процеса преставља могућност подешавања бројних
поставки чиме се обезбеђује детаљан увид и контрола начина и параметара
одвијања процеса у складишту. На овај начин се омогућава да сваки
функционални аспект пословања буде усклађен са пословном политиком
компаније.
Одлука о имплементацији ИС зависи од анализе повраћаја средстава у
будућности, коју врши менаџмент. Након извршене анализе и дефинисања
варијантног решења информационог система, које би могло задовољити
потребе одређеног складишта, захтева се спровођење студије трошковне
оправданости увођења оваквог система.
Кључна предност ИС је у томе што је он намењен вођењу стања залиха
робе и свих манипулација са робом уз специфичност да је ИС RF конципиран
и омогућује ажурну доступност до података на било којој локацији у
складишту. Квалитативна оправданост увођења се остварује побољшањем
тачности залиха и елиминацијом ручних система и проблема који их прате. Све
ово даје огромну конкурентну предност компанијама које имају развијен ИС
складишних процеса. [34]
7.6.3.1.6

Примена RFID технологије у облику имплантаната

Своју широку примену RFID технологија је доказала и кроз уградњу мини
чипова у људе и животиње. Чип величине зрна пиринча се уграђује у тело,
посебним RFID читачем се активира веза између читача и чипа, што доводи до
очитавања података са чипа. Углавном се користе пасивни чипови због своје
дуговечности (не захтевају коришћење сопственог извора напајања), док као
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извор напајања користе енергију читача. Чип садржи личне податке о носиоцу,
и као такав, у блиској будућности се може користити као лична карта,
здравствена књижица, пасош, итд.

Слика 7.26 Уградња RFID чипа у руку човека
У Европској унији је законом дефинисана обавеза уградње чипа у кућне
љубимце и говеда. Ако би се животиња изгубила, могла би се пронаћи, и
утврдити чија је.
Први чип који је добио дозволу за уградњу у људско тело назива се
VeriChip и производи га америчко предузеће „VeriChip Coproration“. Уградња
чипа у људе је дозвољена од 2002 године и од тада се бележи сталан пораст
броја корисника.

Слика 7.27 Провера носиоца чипа при уласку у ноћни клуб[29.48]
Претпоставља се да ће се у блиској будућности укинути папирнати новац
и кредитне картице и да ће се читаво пословање обављати преко RFID чипова,
што је већ експериментално урађено у неколико хотел. Заговорници уградње
чипа у људско тело као позитивну особину наводе и корисност у медицинске
сврхе. На пример, ако је неко без свести или је психички болесник, помоћу
чипа се може утврдити историја болести.
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Много је поборника и противника уградње RFID чипа у људско тело.
Свакако да постоји више разлога у корист уградње имплантата, али остаје да
време покаже каквих све нежељених последица може донети на здравље и
приватност човека.
7.6.3.2

Примена RFID технологије у ПТТ систему

Поље примене RFID технологије је веома широко и свакако може
допринети ефикаснијем пословању у многим сегментима привреде. Неке од
могућих примена RFID технологије у ПТТ систему су:
- Контрола сакупљања поштанских пошиљки из поштанских сандучића.
Примењујући RFID технологију постоји начин да се процес прикупљања
поште из поштанских сандучића аутоматизује. На свако поштанско сандуче
налепи се таг са својим идентификационим бројем,док свака врећа за
сакупљање поште има микро читач . При селекционирању сакупљене поште
врши се исчитавање садржаја микро читача. На тај начин се стиче евиденција
о сваком поштанском сандучету који је обиђен за време сакупљања поште.
- Праћење возила. С обзиром на велики број возила која се користе у ПТТу, постоји потреба евидентирања времена када је возило изашло из возног
парка, односно када се по обављеном послу вратило. Имајући у виду да се
одређени број возила користи за унапред дефинисана и фиксна одредишта,
постоји могућност аутоматизације праћења возила без директног надзора
човека. На свако возило се фиксира таг, а на улазу/излазу гараже се фиксира
читач који евидентира време сваког поласка и доласка.

Слика 7.28 Пртљаг означен бар кодом и RFID тагом
- Пренос новца. Применом RFID, пренос новца се може подићи на виши
ниво заштите. Свака врећа за новац садржи фиксиран таг, који се очитава
одређеним читачем. Тек када читач препозна таг и идентификује врећу,
остварује се приступ новцу.
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- Закључавање вредносних врећа. С обзиром да је веома тешко осигурати
вредносну врећу од класичног обијања, стручњаци који се баве овим
проблемом, дошли су на идеју да вреће уместо класичних брава, садрже у себи
механичку браву која се откључава механичким кључем са радиофреквентним
примопредајником – тагом. Уређај унутар вреће препознаје идентификациони
код, деблокира механичку браву, и омогућује отварање вреће.
7.6.3.3

Примена RFID технологије у Фордовој фабрици мотора

Фордова фабрика мотора у Канади производи једанаест врсти различитих
мотора. У току једне пословне године произведу око 700.000 мотора. Да би
задржали одређени ниво квалитета, они су помоћу RFID tехнологије морали да
уведу аутоматско праћење производње. Задатак система је да прати сваку
позицију у монтажном процесу и да сигнализира евентуалну грешку. Чип се
уграђује на блок мотора након бушења рупе за клипове. На сваком мотору се
у просеку изврши око две хиљаде операција. Задатак RFID чипа је да после
сваке операције, центру за управљање производњом шаље податке о извршеној
операцији. У случају да операција није успешно извршена, палета са мотором
се преусмерава са покретне траке на место где ће се отклонити грешка у
монтажи.

Слика 7.29Мотор Форд аутомобила [29.49]
Увођењем аутоматског праћења производње, у Фордовој фабрици мотора,
уз помоћ RFID система, лако откривају где је настала грешка у монтажи. Ако
мотор не прође завршни тест, не мора се отварати мотор да би се установило
где је настала грешка,једноставно се прегледају информације које се налазе на
чипу из којих се јасно види на којој операцији је настала грешка.

Електронско пословање

125

Овакав вид детектовања настале грешке омогућује рационалније трошење
радног времена и новчаних средстава компаније, чиме се сам производ
појевтињује а компанија ствара бољу конкурентску позицију.
7.6.3.4

Примена RFID технологије у компанији Goodyear

Да би остварили предност у продаји пнеуматика, инжењери компаније
Goodyear искористили су RFID технологију. RFID чип може да меморише
марку, димензије, носивост, брзину и остале карактеристике пнеуматика. С
обзиром на то да је време доставе одређене поруџбине један од главних
фактора, и чињеница да се ради о великим поруџбинама од по неколико
хиљада комада, примена RFID технологије омогућује ефикаснију логистику
пнеуматика.
Слика 7.30 Контрола гума помоћу RFID
технологије
У самом процесу производње пнеуматика,
у бочну страну се уграђује RFID чип који је
специјално конструисан да истрпи екстремна
оптерећења. Подаци из чипа се очитавају
ручним читачем, као на слици 7.27, и преносе
даље до централне станице. Важно је
напоменути да чипови уграђени у пнеуматике
ни у једном тренутку животног века
пнеуматика, не захтевају никакав вид
одржавања.
Посебна повољност је могућност повезивања пнеуматика са одређеним
возилом, што је постало приоритет код америчких произвођача аутомобила.
Предност обележавања пнеуматика RFID тагом и повезивања сваког
пнуматика са одређеним возилом је ефикасно код одређивања гаранције.
Потрошачи имају корист од повећане безбедности као и мање проблема око
замене пнеуматика.
Лепљењем RFID етикета на друге делове и машине које учествују у
процесу производње осигурала би се провера тренутне локације битних
компонената и осигурање да буду у право време на правом месту.
7.6.3.5

Примена RFID за надгледање залиха крви

Поље примене RFID технологије је заиста широко, а да може допринети и
у медицини, приказано је кроз пример надгледање залиха крви. Будући да је
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добровољних давалаца крви све мање, а потреба за овом драгоценом течношћу
расте, прикупљеној крви треба посветити посебну пажњу да би остала
употребљива у максималној количини.
Слика 7.31 Надгледање залиха крви
уз помоћ RFID [29.50]

Током различитих фаза, од узимања
крви од добровољних давалаца, тестирања,
обраде и трансфузије, до чувања крви,
потребно
је
обезбедити
адекватне
температуре крви.
На свакој кеси у којој се чува крв причвршћен је RFID чип са
температурним сензорима. Из контролне просторије могуће је непрекидно
очитавање температуре крви у свакој кеси. У случају промене температуре
омогућено је правовремено реаговање.
RFID чипови који се користе у ову сврху су специјално конструисани да
издрже екстремна оптерећења, јер се подвргавају процесу стерилизације и
пастеризације. Такође, морају да поседују и отпорност на одређену силу која
настаје приликом процеса центрифугирања.
7.6.3.6

Примена RFID технологије на принципу „паметне полице“

Проблем инвентарисања робе у продавницама и проблем стања залиха у
магацинима једни су од проблема веома блиских свима који се баве продајом.
Што је продавница већа проблем је већи. Нису ретке ни ситуације када
продавнице на више дана прекидају са радом да би извршиле инвентарисање
робе. Такве ситуације су вишеструко неповољне, како са аспекта трошкова
ангажовања особља око инвентара, тако и са аспекта губитка потенцијалне
зараде од продаје свих дана инвентарисања.
Једно од могућих решења за приближно одређивање стања залиха је
успутно захватање података са регистар каса, када се, осим издавања рачуна
купцу, могу добити подаци и о врсти и количини робе коју је купац преузео.
Овај метод даје приближне резултате, јер региструје само ону робу која је
прошла поред регистар касе, али не и робу која на друге начине напусти
продајно место.
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Поред тога, евидентан проблем свих великих самоуслуга је и постојање
одлива робе крађом. Зависно од врсте робе и низа других фактора губици се
мере процентима, а то има утицаја и на продајну цену производа, јер продавци
у цену урачунавају и те губитке. За заштиту од крађе данас се користе
различити системи, у зависности од тога где се крађа очекује. Видео системи
подразумевају постављање већег броја правих и лажних видео камера и
надзорног центра у који се сливају видео сигнали. Нормално, мноштво камера
захтева и мноштво монитора које треба надгледати, а то значи и много особља.
У пракси је честа ситуација да се снимци са видео надзора користе „пост
фестум“, за анализе кризних ситуација.
RFID технологија подразумева да се на производе постављају
транспондери - налепнице које у себи, поред електронских компонената, имају
и антену која омогућава напајање тих компонената електричном енергијом и
комуникацију компонената налепнице са одговарајућим читачима смештеним
на погодним местима, најчешће на улазним и/или излазним вратима
продавнице. При плаћању робе, транспондер се деактивира на одређени начин,
тако да га читач више не региструје. То је регуларан поступак. У случају неке
нерегуларности, као нпр. крађа или непоштовање процедуре на каси, читач
реагује на налепницу и активира аларм.
Међутим, могућности RFID технологије у обележавању робе знатно су
веће од сада примењиваних.
7.6.3.6.1

„Smart shelf“ RFID апликације

Под појмом „Smart shelf“ (паметна полица) подразумевају се полица или
орман опремљени RFID читачем. Идеја је да се оствари комуникација између
купца и производа на ненаметљив начин. „Smart shelf“ има способност да
одреди позицију RFID налепнице, као и да изврши неке активности везане за
манипулацију производом на коме се налази налепница, нпр. да дода нову
налепницу на списак када се производ стави на полицу, или да налепницу
уклони са списка када се производ однесе са полице и из продавнице, да
региструје промену позиције налепнице на полици и слично. Посебно су
погодне за полице где се изложена роба налази у густом распореду, као нпр.
књиге, CD, DVD и слично. Ту је приступ бар код ознакама изузетно тежак, а
код RFID-а једноставан.
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Слика 7.32 Складишта велике густине
Пример једне од изведених конструкција паметне полице мале величине
дат је на слици 8.33

Слика 8.33 Шематски приказ организације паметне полице и
пример њене реализације [35]
У овом примеру полица садржи RFID читаче са 36 антена, свака са
потребним бројем намотаја. Антене су повезане на 3 читача од којих сваки
може да опслужи по 12 антена. Сви читачи раде паралелно и достављају
извештаје главној управљачкој јединици. У конкретном примеру коришћен је
13.56 MHz читач. У просеку, једно очитавање траје 130ms. При очитавању се
одговарајућом процедуром и синхронизацијом избегава двоструко очитавање.
Када се заврше очитавања свих антена, резултати се предају главној
управљачкој јединици која креира матрицу распореда налепница.
Одговарајућим апликативним софтвером могуће је агрегатизовати ове
информације, повезати налепнице са производима и одредити положај сваког
појединачног производа на полици.
Код RFID технологије битну препреку ка унификацији представљала је
непотпуна стандардизација, посебно у областима расположивих фреквенција.
Наиме, у различитим државама слободне фреквенције су различито
распоређене, па опрема која се легално користи у једној, не мора да буде
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легална у другој. Зато се дешавало да је опрема произведена у САД
некомпатибилна са опремом произведеном у Европи или Јапану. Тај проблем
је у највећој мери превазиђен.
Због разноликости стандарда неки од произвођача паметних полица у
своје кабинете уграђују обе технологије да би обезбедили сигурну
регистрацију производа без обзира на земљу порекла. Ово би нарочито могло
да буде интересантно за фармацеутске куће и апотеке које добијају лекове из
различитих географских подручја. Као пример може да послужи решење
Venture Research Inc. приказано на слици 7.34.

Слика 7.34Пример ормана за појединачно и групно паковане артикле
Орман са слике 8.34 подржава и HF и VHF технологију. Орман садржи 16
специјалних антена да би се обезбедила максимална поузданост очитавања без
обзира на положај и оријентацију RFID налепница. Опциони софтвер пружа
могућност аутоматског очитавања налепница и инвентарисања. Тачно стање
залиха обезбеђује се аутоматским ажурирањем података при свакој промени.
Могуће је и постављање критичних вредности залиха. Систем упоређује
постојеће стање са том, критичном, вредношћу залиха и, у случају да залихе
нису веће од минималних, реагује и даје обавештење о томе да су залихе на
критичном нивоу или испод њега.
Сензори уграђени у врата обезбеђују приступ само овлашћеном персоналу
и дојављују надзору сваки приступ орману. Систем врши сталну аутоконтролу уграђеног хардвера и омогућава дуготрајан непрекидан рад.
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7.6.3.6.2

Техничко решење SDD ITG „Smart shelf“ за примену у трезору

Техничко решење SDD ITG „Smart shelf“ намењено је за даљинско
праћење залиха у магацинима паковане робе и може у сваком тренутку да
прецизно и поуздано одговори на следећа питања:
•
•

шта се налази на некој произвољно одабраној полици,
шта се налази на свим полицама или у орманима, одн. да може да
изврши попис.

У овом раду разматрано је решење прилагођено за трезоре. Технолошка
основа понуђеног решења је „паметна полица“, базирана на примени RFID
технологије. Основни елемент паметне полице је RFID читач са својим
антенама, а средство обележавања робе су RFID транспондери налепнице.[35]

Слика 7.35 Паметна полица са дисплејем за приказ садржаја полица
Пано са антенама RFID читача поставља се фиксно у зачеље полице,
вертикално, а димензије су му: ширина_полице x висина_полице. Сви читачи
једног ормана се преко концентратора прикључују на TCP/IP инфраструктуру
банке, одн. на контролни рачунар, сервер, који се може налазити на
произвољном месту у IP простору банке. Све полице повезују се у систем,
надгледан и контролисан са PC рачунара у мрежи (LAN), у складу са правима
приступа, дефинисаним од стране администратора система. Систем се може
опремити и уређајима за непрекидно напајање електричном енергијом, мада је
претпоставка да је трезор већ опремљен таквим системима.
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RFID читач препознаје предмете који се ставе на полицу под следећим
условима:
• носиоци информација - транспондери (RFID налепнице) постављени су на
фолије (оригинална паковања Завода за израду новчаница и кованог
новца, од по 10.000 комада новчаница) на страницу најмање површине;
• предмети који се препознају су фолије са банкнотама;
• свака фолија обележена RFID налепницом претходно је уписана у базу
података, тиме што је RFID налепница, коришћењем одговарајућег стоног
или ручног RFID читача/писача повезаног са PC рачунаром,
персонализована за конкретну фолију (у базу података уписано је шта
дотична фолија садржи, евентуално потпис особе која ју је формирала,
датум формирања итд.); (Напомена: свака RFID налепница има у себи,
поред фабрички уписаног и непроменљивог идентификационог броја, и
електронску меморију, коју RFID читач може да прочита, а у коју се могу
унети подаци помоћу стоног читача/писача),
• фолија је стављена на полицу тако да је њена страница на којој је RFID
налепница прислоњена уз RFID читач.
На слици 7.35 показана је стандардна полица са постављеним RFID
читачем (панел у позадини пакета са новчаницама), а на слици 9.33 приказана
је шема дела система.
На слици 7.36 виде се два комплета антена за комуникацију са RFID
транспондерима налепљеним на паковања новца. Број антена једног комплета
зависи од величине полице, а број комплета зависи од величине регала. Антене
су способне да очитају транспондере удаљене до 5cm. Антене су повезане
свичем на мултиплексер па на RFID читач, а брзина узорковања је до 100Hz. У
једном тренутку очитава се сигнал једне антене, тако да се са сигурношћу може
лоцирати пакет са одговарајућим транспондером. У случају великих полица
свич се директно повезује на RFID читач и онда се за полицу користи више
RFID читача. RFID читачи се преко LAN-a и IP повезују са сервером. Са
терминала се врши инвентарисање и надзор трезора, што може да буде
комбиновано и са видео надзором.
Антене су постављене у шаховском распореду тако да равномерно
покривају целу површину зачеља полице. Свака антене је постављена у
идеалном положају и омогућава очитавање сигнала свог и мањег дела суседних
поља. Пример дијаграма осетљивости једне антене панела приказан је на слици
7.37.
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Слика 7.36 Шематски приказ техничког решења SDD ITG „Smart shelf“
за примену у трезору
Примљена снага: -100dBm минимум

Слика 7.37 Контурни дијагтам осетљивости једне антене панела
Да би могла правилно да очита сигнал антена би требало да са
транспондера прими сигнал јачине минимално -100dBm. На приказаном
дијаграму транспондер и средиште антене су на истој висини, а размера је
таква да сваки квадратић представља површину од 1x1cm. Антене
транспондера и читача имају ширине вертикалног и хоризонталног зрака по
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80° што омогућава да се на оптималном растојању успешно очитава поље од
приближно 7x7cm. Пошто се у једном тренутку очитава само једна антена,
софтверски се једноставно повезује конкретна антена са очитаним
транспондером, ако је он у средини или у близини средине поља.
У случајевима када се транспондер нађе у два или више поља, моћи ће да
га очитају две или више антена. На основу тога које су га антене очитале,
софтверски се лако дефинише тачан положај транспондера и избегава
вишеструки запис транспондера. На овај начин, ако се успостави веза кода
транспондера са одговарајућом сликом или иконом, могуће је на екрану
контролног PC рачунара извршити и визуелизацију полице и ормана на начин
приказан на слици 7.38. Прегледно се виде положаји обележених фолија, сума
по појединим апоенима и укупна сума на полици. Овако запаковане и означене
вредности могуће је знатно брже, прецизније и сигурније примати и предавати,
евидентирати њихово уношење или изношење из трезора, а за пописивање
вредности у трезору није потребно додатно време. Будући да се у сваком
тренутку може знати садржај свих полица, попис више није активност, него
моменат (датум и време) и актуелни садржај свих полица, одн. ормара, у том
моменту.
Слика 7.38 Визуализација садржаја
полице
Коришћењем
информационог
система банке оствариво је праћење
стања и промена вредности у трезорима
филијала банке по полицама и
сегментима полица, по врстама и
категоријама вредности, у реалном
времену.
Због тога што се очитавање врши
фреквенцијом од 100Hz могуће је
регистровање сваког померања или
одношења фолије са новцем са полице. Региструје се и време промене па, ако
се овај податак комбинује са системом за контролу уласка и/или видео надзора,
добија се комплетна реконструкција догађаја. Уз комбиновано коришћење
означавања RFID налепницама и других начина надгледања (видео надзор
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трезорских просторија и предтрезорских простора), праћења издатих налога и
техничких система контроле уласка у трезор (комбиновани RFID и
биометријски систем), безбедност чувања и манипулације вредностима
подиже се на виши ниво.

7.6.4

Недостаци RFID технологије

Најчешће навођени недостаци су:
−
−
−

Угрожавање приватности купаца,
Могућност да се прикупљене информације погрешно употребе,
Технологија није безбедна (постоји студија која доказује да RFID чипови
нису безбедни и да подаци могу да се очитају и буду копирани а касније и
злоупотребљени).

Као пример угрожавања приватности купаца може се навести ситуација
која се догодила пре пар година у једном Немачком граду. Група ученика,
купујући гардеробу у бутику, изненадила се када је на екранима рачунара
угледала своја имена и презимена, годишта рођења, назив школе коју похађају
итд. Сензори у бутику су податке очитавали са картица за превоз ученика у
којима је уграђен RFID чип. Ово је само један пример недостатка RFID
технологије из кога се може закључити да постоји потреба за даљим
усавршавањем ових система.
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8 УТИЦАЈ ИНТЕРНЕТА НА ПОСЛОВНО
ОКРУЖЕЊЕ
Богатство пословних модела у свим секторима е-трговлне (B2B, B2C, P2P
и др.) битно утиче на промену укупног савременог пословног окружења,
мењајући структуру појединих индустријских грана и индустријске ланце
вредности, а исто тако мењајући пословање корпорација и њихове пословне
стратегије.
Интернет мења структуру појединих грана, тако што мења основу
конкуренције између кључних ривала у грани, баријере уласка у грану,
могућност појаве нових супститутивних производа, јачину понуђача и
преговарачку снагу купаца. Интернет сигурно мења обухват могуће
конкуренције, померајући га са локалног и регионалног, на национални и
глобални ниво. Пружајући купцима могућност да се боље упознају са ценама
различитих понуђача у грани, Интернет приморава понуђаче да нуде што
повољније своје производе актуелизирајући питање ценовне конкурентности.
Такође, Интернет отвара нове могућности диференцирања производа од
сличних ривалских, и придобијања по тој основи, веће потрошачке популације.
Обезбеђујући информације по нижим трошковима, Интернет свим
сегментима индустријског ланца вредности од снабдевача, преко произвођача,
дистрибутера, малопродаваца, до потрошача, отвара могућност да
максимизирају своје приходе кроз ниже трошкове и више цене.
На нивоу компаније, Интернет отвара могућност да компанија приступи
outsourcing-у неке од примарних или секундарних активности који спољни
сарадник, специјализован само за ту активност, може уместо саме компаније
обавити боље и јефтиније. Укупна ефикасност компаније се може повећати,
применом Интернета који омогућава бољу координацију свих активности у
корпоративном ланцу вредности и снижење трошкова по том основу.
Интернет подржава четири основне стратегије за остварење
профитабилног пословања компаније и то: диференцијацију производа,
остваривање нижих трошкова по основу веће ефикасности, повећан обухватрасположивост производа у целом свету и могућност креирања производа који
задовољава врло специфичне захтеве одређеног потрошачког сегмента.
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8.1 МЕНАЏМЕНТ ПРОМЕНАМА
8.1.1

Промене које морају да прате увођење елекронског
пословања

Успешна примена електронског пословања значи увођење значајних
промена у компанији - од улоге и деловања појединца, преко промене у
кадровским потенцијалима, до промене структуре укупне компаније и њене
пословне стратегије.
Управљање процесима структурних, техничких, кадровских и културних
промена у оквиру једне организације дефинише се као менаџмент променама.
Свака промена којом треба да се управља има неколико аспеката:
• План (која је фаза погодна за увођење промене);
• Буџет (колико ће да нас кошта прелазак на е-пословање);
• Ресурси (који су ресурси потребни и где се могу набавити).
Менаџмент променама везан за увођење е-пословања посебно се бави
аспектима:
• Променама организационе структуре (мора ли да се мења организациона
структура?);
• Управљањем људским ресурсима у новим условима пословања;
• Технолошком подршком преласка на е-пословање.

8.1.2

Организациона трансформација компаније која послује
електронски

Према резултатима истраживања, ,,организација неће увести е-пословање
само зато што је увођење интелектуално стимулативно, или само зато што је
то технолошки изводљиво, она ће увести е-пословање зато што се ова
технологија уклапа у њене пословне циљеве брзог раста и већег профита, зато
што е-пословање омогућава конкурентније и ефикасније пословање (I&T
Magazine, стр. 16). Дакле, разлог су технологија и економија, које се међусобно
подржавају и условљавају. За остварење економских разлога и ефикасног и
рентабилног пословања, с једне стране, неопходна је информациона
технологија као пут који води ка остварењу постављених циљева. С друге
стране, технолошки развој постаје динамични чинилац, који стално подиже
ниво конкурентног пословања и отежава постизање економских циљева свима
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који нису довољно иновативни, динамични и флексибилни. Односно, како то
формулише аутор Peter Keen, важан чинилац је свест о значају и
импликацијама информационе технологије, као и способност да се удруже
економија и технологија у активностима планирања, инвестирања дизајнирања
пословања (Кеен, 1991). Тако се, говори о ,,партнерству” информатике и
економије као услову успешног пословања у новом глобалном периоду развоја
светског тржишта, односно, о корелацији између нове информационотехнолошке парадигме нове корпоративне парадигме, нове организационе
структуре компаније, која делује у измењеним условима рада и пословања.
Нова информационо - технолошка основа јесте фундаментална промена у
природи и примени технологије у пословању. Она је омогућена, с једне стране,
формирањем све конкурентнијег пословног окружења и, с друге стране,
значајним променама у природи рачунара (pradigm shift).
,,Стара” технолошка основа владала је у периоду од 1950. до 1970. године,
када је технологија првенствено коришћена за аутоматизацију постојећих
начина рада и постојеће пословне праксе. Транзиција у ,,нову технолошку”
парадигму започета је крајем осамдесетих и у деведесетим годинама, када је
технологија наметнула потребу за новим и другачијим осмишљавањем
бизниса-информатизацијом. У оквирима нове технолошке основе, у вези са
којом треба дефинисати нову корпоративну политику, налази се пет
суштинских технолошких помака:
1) Савремени рачунарски системи више
полупроводницима, већ на микро чиповима;

нису

засновани

на

2) Моћ микропроцесора омогућава да се нови рачунарски систем више не
заснива на хостовима, већ се софтвер инсталира ,,кооперативно'' на више
машина, где год то има смисла у мрежи - мрежно рачунарство (network
computing), кооперативна обрада (cooperative processing), рачунарска
архитектура корисник - пружалац услуге (client/server architecture);
3) Отворени систем, заснован на индустријским стандардимa koje не
контролише ниједан појединачни понуђач софтвера, значајно
трансформише целокупну рачунарску индустрију;
4) Долази до интеграције података, текста, гласа и слике у мултимедијалну
комуникацију и
5) Развој софтвера заснива се на инжењерингу, уз коришћење стандардних
модула и делова (Tapscott and Caston, 1993.).
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Нова технолошка основа још је увек незрела и везана за бројне тешкоће и
изазове у примени, али је зато моћна, има мноштво функција, лака је за
употребу, значајно снижава трошкове и многим компанијама омогућава
организациону трансформацију и целокупну промену природе пословања.
Током деведесетих година компаније су почеле да уочавају наведене
технолошке помаке и да препознају шта обезбеђују ново у пословању, а то се
дефинише као нова корпорацијска основа. Нова корпорацијска основа
обухвата:
• Могућност изградње пословне структуре засноване на тимовима
стручњака, односно, систем радних група које користе рачунаре
(workgroup computing) постаје окосница редизајнирања целог пословног
процеса и послова јер систем усмерава процес рада и мења природу посла
у пословној јединици. Резултат су значајна повећања продуктивности и
брзо реаговање на пословне могућности;
• Могућност функционисања интегрисаног пословања и поред високе
аутономије пословних јединица. Архитектура компаније је основа за ново,
отворено, предузеће, предузеће систем, предузеће мрежу (network firm),
које губи стару хијерархију и слојеве менаџмента будући да су
информације електронски одмах расположиве путем интегрисаног
рачунарског система (integrated computing);
• Могућност развоја нових односа са спољашњим организацијама (купци и
добављачи) и формирање тзв. Повезаних, тј. проширених предузећа
(extended enterprise).
Повезују се рачунарски системи различитих компанија и развија
комуникација између њих, тј. интерорганизационо рачунарство. Стандардима,
као што је EDI или друге форме е-пословања, значајно се трарнсформише
дотадашњи начин рада и сарадње партнера у пословној операцији.
Електронско пословање повећава лојалност купца, искључује конкуренцију,
убрзава дистрибуцију роба, побољшава продајне услуге и штеди новац. Дакле,
рачунарски системи повезујупредузећа са купцима и снабдевачима, и тако се
формирајући нови тип тзв. повезаних, тј. проширених предузећа (extended
enterprise).
Поступци којима се остварује нова технолошка основа у новој
корпорацијској основи дефинишу се као три ,,Р” - реинжењеринг
(reengineering), што значи коришћење ефеката нове технолошке основе;
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промена алата (retooling), тј. прелазак предузећа на информациону
технологију; ново партнерство (realing), односно повезивање информационотехнолошког и пословног аспекта предузећа. Технолошка основа тако води ка
новој ,,корпорацијској основи”, у чијем је средишту и даље потрошач, тј.
Задовољење његових потреба. Компанија почиње да користи ИТ да би се
приближила купцу. Технологија је кључ који омогућава да компанија сада буде
проактивна а не реактивна према потребама купца.

8.1.3

Реинжењеринг пословног процеса

Реинжењеринг пословног процеса (business process reengineering - BPR)
значи прелаз на нову корпорацијску основу и идентификовање нових,
радикалних начина обављања пословних операција које су засноване на
информационој технологији.
Зачеци активности у правцу реинжењеринга везују се за почетак
деведесетих година и схватање да пословни процеси, организациона
структура, структура радних тимова и одговорност запослених могу значајно
да се промене и тако да се унапреди и побољша послове предузећа.
У дефиницији BPR-а ваља уочити следеће сегменте:
1. Фундаментална промена у осмишљавању пословних процеса, што указује
на то да се под реинжењенингом обично подразум промена свих значајних
пословних процеса као што су услуге купцима, обрада поруџбина, или
производња;
2. Радикални редизајн пословних процеса, што значи да се реинжењерингом
не подразумевају мале промене, промене ограниченог опсега или
аутоматизација постојећег начина рада. Реч је о дубокој промени и потпуно
новој поставци начина пословања компаније;
3. Значајна побољшања, јен се под великим пноменама подразумевају и
много бољи разултати, односно, да ће се показатељи успеха пословања
повећавати, не у једноцифреним процентима, већ више десетина или више
стотина одсто;
4. Праћење критичних показатеља успешног пословања, показује да процес
промена прати процес мерења и праћења промена у показатељима као што
су трошкови, квалитет и брзина.
Задатак реинжењенинга, међутим, није нимало лак и може успешно да се
обави само у одговарајућим условима. Као прво, предузеће мора да заборави
стару праксу поделе на бирократска царства усмерена на поједине активности,
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као што су продаја, маркетинг, рачуноводство итд., и да се организује око
континуираног пословног процеса чији је основни циљ достава производа
потрошачу Кључна реч у дефинисању реинжењеринга је процес, јер се
предузећа морају концентрисати управо на пословне процесе и обавити три
задатка:
1. Идентификацију пословних процеса,
2. Преузимање адекватних мера за њихово функционисање и
3. Упознавање свих чланова у организацији да су и они учесници у
процесима са личном одговорношћу за то како се ти процеси остварују и
унапређују.
Према замисли, у новом систему специјалисти различитих профила треба
да раде заједно током целог процеса у мешовитим, мултидисциплинарним
тимовима. Будући да сваки учесник има пред очима цео процес, постаје
свестан своје улоге и настоји да свој део посла финализира тако, да касније
нису потребна и скупа прилагођавања и промене. Грешке и закашњења до
којих долази приликом примопредаја између традиционалних одељења
нестају, а укупна продуктивност и ефикасност се подижу на виши ниво.
Радикална промена начина обављања посла условљава дефинисање нових
послова, другачију радну снагу - са новим знањима и способностима, радника
којим се управља на другачији начин и чији се успеси другачије мере,
менаджере који су раније обучавани као надзорници, а сада постају тренери и
лидери.
Бројне новине, чине реинжењеринг тешким послом и компликованим
задатком за спровођење у пракси. У таквим условима оправдани су и отпор и
страх људи пред новим, пред дилемом да ли ће успети или неће да се
адаптирају на ново и непознато, будући да је реч о свеобухватној,
мултидимензионалној и симултаној промени предузећу. С обзиром на то и
улога менаджерског кадра у послу реинжењеринга одговорнија је и тежа.
Веома амбициозни приступ поступку BPR-а и проблем везан управљање
великим информационим системима довели су до неуспеха многих пројеката,
што је изазвало предлоге да се променама приступа опрезно, постепено и у
много мањем обиму. Аутор Devenport предлаже као алтернативу поступак
унапређења пословног процеса (Business Process Improvement - BPI), под којим
се подразумева унапређење постојећих процеса, уз увођење напреднијих ИТ
решења. Односно, организација која разматра поступак BPI, променама

Електронско пословање

141

приступа мање радикално, процењује обим промена које ће реализовати и
одабира активности из ланца снабдевања које ће симултано редизајнирати или
активности које ће се редизајнирати тек у наредној фази.
Према Devenport-у, увођење е-пословања и организационо прилагођавање
компаније обухвата следеће фазе трансформације:
• Идентификовање процеса које треба иновирати;
• Идентификовање покретача тих промена, при чему највеши значај имају
иновативне технологије и организациона култура и структура;
• Постављање визије новог процеса, што значи утврђивање листе разлога
због којих се улази у промене;
• Разумевање постојећих процеса да би се могао мерити напредак у новим
процесима;
• Дизајнирање нових процеса, што значи превођење визије у практичне нове
процесе које компанија може да реализује.
Почетак менаџмента промена јесте поставка циљева, стратегије и тактике
за увођење промена које су неопходне за прелазак на електронско пословање
компаније. Пројектни тим се бави питањем спровођења стратегије која треба
да омогући остварење циљева постављених у процесу планирања пројекта
промене. Следећи елементи морају да буду саставни део процеса управљања
пројектом промена:
1. Процена активности обухваћених пројектом промена;
2. Расподела ресурса према задацима;
3. План потребног времена за обављање сваког задатка, зависно од
располоивости и стручности радне снаге која на њему ради;
4. Мониторниг и контрола пројекта, као и предузимање одређених
корективних акција уколико пројекат одступа од плана.

8.1.4

Кадровски аспект увођења електронског пословања

Полазиште у анализи кадровских захтева који се постављају компанији у
вези с преласком на е-пословање мора да буде питање да ли је правилно
схваћена нова е-пословна технологија, која је много више од просте
аутоматизације статуса кво. Наиме, под њом се подразумева промена
целокупног начина рада и пословања, што ниеизбежно значи и значајне
промене у области кадровског капитала предузећа.
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У пракси се потврдило да је суштина успешне примене било које
информационе технике управо правилно решавање организационих и
кадровских питања. Познат је пример из аутомобилске индустрије који
потврђује важност паралелног рада на увођењу савремених технологија
пословања и реформи у систему људских ресурса. Наиме, упоређене су четири
америчке и једна јапанска фабрике аутомобила у којима су биле заступљене
различите комбинације савремених технологија производње и пословања и
редефинисања кадровске политике
Пример јасно показује да је потенцијално могуће унапређење економских
перформанси пословања остварљиво само уз пажљиву и стратешку примену
савремених технологија и паралелан рад на реструктурирању кадровске
политике и радних односа компаније. Према томе, приликом увођења
електронског пословања, као и сваке технологије која трансформише
организацију предузећа и мења улога радника у њему, мора да се рачуна да ће
се у тим областима наилазити на додатне препреке на путу до потпуне и
правилне примене.
Када се образлажу предности е-пословање у категорији уштеда кључна
ставка су уштеде у трошковима радне снаге. У вези с тим, обично се поставља
питање како е-пословање утиче на број радника у предузећу, индустријској
грани или економији и какав је утицај е-пословања на садржај појединих
послова, односно на потребно образовање кадра и обавезе које се односе на
измењене послове.
Електронским пословањем смањује се број потребних радника у
различитим категоријама послова, на пример, од телефониста и дактилографа,
администрације уопште, до средњих менаджера, или радника у магацину, због
ефикаснијег тока сировина, готове робе и слично Према прорачунима,
повећање капацитета рачунара од 10% изазива смањење броја запослених у
администрацији за 1,8% и броја потребних менаджера за 1,2%. На тај начин, епословање олакшава замену рада капиталом и уз нижи ниво запослености
обезбеђује исти обим и квалитет пословања.То аутоматски значи већу
ефикасност, односно мањи трошак по јединици производа.
Ако е-пословање постане доминантна техника пословања у индустријској
грани, односно националној економији, поставља се питање какве последице
може да има изазвано смањење запослености. Ефекти и последице смањења
потребног броја радника на било којем нивоу: од предузећа, преко гране, до
националне економије, сигурно ће зависити од кадровске политике која се
води на појединим нивоима. Према томе, веома је значајна и ефикасност
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институција тржишта рада, које ће раднике који су остали без заполења моћи
да упути на друга радна места, као и ефикасност система образовања у њиховој
преквалификацији. У вези с причом о искључиво негативном ефекту епосиовања на запосленост, мора се сагледати и следеће: јефтинији производи
могу да значе повећање тражње, што може да изазове додатну запосленост;
поред смањења броја запослених, е-пословање ће условити и повећање броја
запослених у категоријама радника комплементарних са новом техноиогијом
(на пример програмера, радника на одржавању система и слично). Опште је
становиште да је схватање да информациона технологија постепено
елиминише људски рад сувише екстремно, и да је много прихваљивије
говорити о променама у природи запослења, него о масовној незапослености
као последици информационе технологије.
Питање утицаја е-посиовања, односно ИТ уопште, на природу посла
везано је за дилему да ли ИТ утиче на снижење потребног нивоа стручности
радне снаге, будући да послови п остају једноставни и механички, или управо
супротно - за ИТ потребан је виши ниво стручности и обучености радне снаге.
Опште је прихваћено становиште да су разне информационо технолошке
иновације, усмерене првенствено на снижење трошкова, деловале у правцу
обарања нивоа обучености потребне радне снаге, која је радила лакше и
једноставније послове. Међутим, савремену фазу развоја карактеришу
софистицираније информационе техноиогије, чији је првенствени циљ
повећање ефикасности, тако да су последице по радну снагу управо супротне.
Као и остале савремене ИТ, е-пословање има следеће техничке
карактеристике:
• Чвршћа интеграција пословних функција;
• Краће време реакције - одговора на захтев;
• Већа осетљивост система (грешка у систему може да изазове висок ниво
трошкова).
У таквим радним усиовима велики је ризик да послове ради снага која не
разуме цео систем и не може брзо и ефикасно да реагује не евентуалне грешке.
Удео мануелног рада се сигурно смањује, повећава ниво потребне обучености.
Реч је о промени природе обучености радне снаге, која мора да буде све
разноврснија.
Електронско пословање значајно наглашава одговорност, као одлику
новог профила радне снаге, и то одговорност у вези с правовременим
уочавањем и правилним реаговањем на грекше у систему, с обзиром на висину
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трошкова које тако настале грешке могу да изазову. Такође, е-пословање мења
и везу између појединих послова, што је компатибилно с променама које
изазива у организацији предузећа. Као прво, мења се веза између менаджера и
радне снаге. За е-пословање потребно је веће поверење на релацији радник менаджер, као и стално преношење знања са менаджера на раднике. Наиме,
радник може да обави задатак, само ако од менаджера добије потпуну визију
функционисања система као целине.
Повећање значаја тимског рада у е-пословању долази до потпуног
изражаја. У оквиру тимова, улога појединаца се значајно мења, посебно
традиционална улога менаджера, јер се са контроле прелази на сарадњу и
координацију, а подела рада све више уступа место ,,подели знања”. Исто тако,
значајно се смањује потреба за целим слојем средњег менаджерског кадра и
надзорника, чија радна места у е-пословној технологији постају непотребна.
Ту се најбоље потврђује став да информациона технологија утиче на сва радна
места, да нико није заштићен и да се не може игнорисати њен утицај. С друге
стране, велика међузависност у послу (комуницирање и померање кадра у
различите области), утиче да више не постоји стандардни пут на лествици
каријера и напредовања - с новим улогама мењају се и основе промовисања и
напредовања у каријери.
Све наведено чини очекиване последице од е-пословања по кадровски
капитал. Да ли ће оне заиста бити такве зависи од бројних околности. Позната
је тврдња да иста технологија изазива различите последице у различитим
окружењима, односно условима. Једно предузеће уводи е-пословање да би
унапредило квалитет производа и смањило инпут рада по јединици производа,
док друго жели да смањи запосленост. Или, разлика која постоји између
предузећа које обучава оператере да раде са подацима, контролишу
могућности нове технологије пословања и тако управљају производним
процесом, и предузећа које контролу и планирање пребацује на менаджере, а
радницима оставља механички део посла. У таквим предузећима е-пословна
технологија ће евидентно имати различите последице и по организацију
пословања, и по кадрове.
У литератури су дефинисана три услова од којих зависи утицај епословања, или друге савремене ИТ, на кадровски капитал предузећа:
• Фаза животног циклуса производа у којој се предузеће налази;
• Кадровска политика предузећа и
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• Шире окружење у којем предузеће послује, односно посебно систем
образовања и обуке у земљи.

8.2 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ
Интернет маркетинг обухвата све онлајн или електронски засноване
активности базиране на мрежној технологији које координирају истраживање
тржишта, помаже развој производа, развој стратегија и тактика убеђивања
потрошача да купују, обезбеђују онлајн дистрибуцију, одржавају базу
података о купцима, сакупљају повратне реакције од купаца.
E-mail, World Wide Web са интерактивним сајтовима, онлајн дискусионе
групе, интелигентни агенти, онлајн прикази и методе за праћење купаца, итд.
представљају електронска средства која омогућавају боије истраживање
трендова у окружењу, лаки приступ тржиштима, лакше одржавање
комуникација са садашњим и потенцијалним купцима, готово тренутно
добијање повратних информација о производима и услугама. Ова електронска
средства се интегришу у традиционалне маркетиншке програме повећавајући
ефикасност контакта са циљним аудиторијумом. Електронски медијум
омогућава фирмама да лакше дођу до потрошача и да брзо реагују на њихове
жеље и потребе, захваљујући доступности, брзини и тачности информација
што води доношењу бољих одлука.
Интернет маркетинг помаже фирмама при одређивању стратегије
сегментирања пре изношења производа и услуга на тржиште, као и у накнадној
анализи захваљујући онлајн прегледима и повратним информацијама
добијеним од потрошача. Истраживачи тржишта, захваљујући онлајн
комуникацијама, могу да одржавају дијалог са потрошачима, тестирају њихове
ставове и чувају податке о њиховим наруџбинама у бази података. Многе
компаније заинтересоване су да прате навике својих потрошача како би на
основу претходног понашања могле предвидети њихове будуће акције у циљу
развоја дугорочних односа са купцима. Захваљујући интерактивности коју
нуди Web, фирме могу да побољшају дијалог са својим купцима и брзо
одговоре на њихове упите, нудећи им могућност да путем е-маilа шаљу своје
коментаре и жалбе и да претражују листу најчешће постављаних питања или
FAQ (frequently asked questions), изаберу питање и добију одговарајући
одговор. Ова листа покрива информације које корисници најчешће траже.
Фирме користе е-mail системе који омогућују јефтино слање порука
потенцијалним и тренутним купцима и пословним партнерима. Е-маil пружа
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могућност истовременог слања поруке на више различитих адреса и прављење
mailing листа. Ове листе могу бити приватне, надгледане од стране
администратора, односно модератора, или јавне, које омогућавају
појединцима да сами додају своју адресу на листу. Администратор надгледа
приступ листи и одлучује да ли је порука оварајућа и у интересу осталих
чланова листе. Неке листе немају модератора што значи да се поруке примају
без надгледања. Листе, тј. дискусионе групе, без обзира на то да ли имају
модератора или не, могу да садрже обиље важних иформација, али маркетари
морају да буду опрезни, јер често не могу бити сигурни у њихову аутентичност
и тачност.
Прва фаза у процесу онлајн маркетинга, као и у традиционалном
маркетингу, је истраживање тржишта. Електронска средства обезбеђују бржи
и лакши приступ релевантним подацима. Тако нпр. постоје разне статистике и
истраживања о понашању потрошача и демографским подацима које нуде
владине и приватне истраживачке организације или онлајн истраивачке
компаније. Анализа демографских података може помоћи у доношењу
ефикаснијег и ефективнијег маркетиншког програма. На основу истраживања
маркетари боље схватају могућности које оно нуди. Избор циљних тржишта
врши се на основу студија о тржишним трендовима и сегментима тржишта
који су били подцењени и занемарени. Истраживање конкурентских производа
и услуга такође је олакшано коришћењем Интернета, с обзиром на то да Webсајтови садрже мноштво информација, као што су спецификације, цене,
начини испоруке и плаћања што представља вредне податке до којих је у
прошлости било теже доћи. Сви успешни маркетиншки програми заснивају се
на пажљивом истраживању услова на тржишту.
Ове маркетиншке информације које настају као резултат истраживања
тржишта постају основа за маркетинг планирање.
Битан аспект маркетинг плана представљају промоције. Промоције
укључују оглашавање, унапређење продаје, однос са јавношћу, директни
маркетинг и персоналну продају. Интерактивност Интернета може да
побољша перформансе сваког од ових промотивних елемената. Електронски
медиј је у могућности да дође до потенцијалних потрошача, комуницира с
њима, побољша продајну презентацију и интегрише се у традиционални
промотивни програм. On-line медиј је најпогоднији за категорију директног
маркетинга, јер омогућава да се многе трансакције обављају као директна
продаја, елиминишући трговце на велико и на мало. У будућности директни
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маркетинг може бити преименован у интерактивни маркетинг како би се
нагласила могућност двосмерних комуникација.
Маркетари, на основу претходно извршене сегментације тржишта, бирају
један или два примарна кластера који су претходно били занемарени и на које
ће бити усмерена промоција помоћу онлајн оглашавања или дискусионих
група. Различити сегменти различито реагују на одређене промотивне
активности и имају другачије преференце у погледу медија, тако да је немогуће
применити исти план за све. Успех продаје преко Интернета зависи од
изложености исправном циљном тржишту. Предност електронског у односу на
традиционални маркетинг програм је брзина, тачност и интерактивне особине
које помажу успостављању дугорочних односа са садашњим и потенцијалним
купцима.
Маркетинг имплементација, као трећа фаза, покрива више од Web
комуникација. Поред омогућавања комуникација, електронска средства су
једнако битна за скупљање и евидентирање потрошачких преференција, као и
одражвање трајних односа са клијентима. Маркетари покушавају да сакупе
што више података о навикама купаца без угрожавања њихове приватности. У
том циљу могу да креирају базу података, коришћењем једноставних
софтверских пакета, у којој ће чувати податке о потрошачким навикама и
њиховим специјалним интересовањима. Маркетари дефиншиу који подаци
треба да буду саучвани у бази, као што су нпр. име, адреса, године, пол, датум
поруџбине, врста наручене робе, начин плаћања итд. Софтверски пакети који
надгледају сајт могу да дају одговор на разна питања која формулишу
маркетари, и пружају им могућност да прилагоде извештаје својим потребама
за информацијама. Ови софтверски пакети могу нпр. да пруже информације о
комплетној историји поруџбина у последњих неколико година, омогуће
поређење цена разлиитих дистрибутера, дају предлоге, имплементирају
стандардне наруџбине које се понављају како би се могле реализовати у било
које време, орногуће праћење наруџбина по месту испоруке, датуму испоруке,
броју наруџбине итд.
Важност одражвања трајних односа са потрошачима види се из чињенице
да је седам пута скупље привући нове купце него служити и продати
постојећим.
Постоји много начина за одржавање везе са потрошачима. Могуће је
оглашавање нових производа и услуга порноћу е-маила који се шаље купцима
евидентираним у бази података. Следећи начин одржавања везе са купцима је
примање њихових порука и упита о статусу поруџбине, преко стране за поруке
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која се најчешће зове “Contact us”. Mаркетари могу много да сазнају о
потрошачима анализирајући њихове коментаре, жалбе и комплименте.
Захваљујући интерактивности коју омогућава Интернет, маркетари имају
могућност да скупљају и анализирају информације о корисницима, јер
електронске трансакције остављају траг који може бити коришћен за
генерисање профила потенцијалних купаца. Економске импликације
коришћења ових генерисаних информација не могу се игнорисати. Прво,
продавци су у могућности да понуде кастомизиране производе уместо оних
направљених за просечан укус. Такође, потрошачи су често спремни да открију
своје личне податке и информације о њиховим преференцама да би добили
виши квалитет у виду кастомизираних производа. С друге стране, добијене
информације о тражњи могу да утичу на смањење прекомерне производње која
је резултат небезбедности тржишта.
Маркетари треба да буду активни у интеракцији са купцима. Уместо
пасивног приказивања производа и информација о условима куповине на Web
странама, маркетари морају да приме и обраде податке добијене од купаца како
би им помогли у доношењу одлуке у погледу наруџбине и извршили
кастомизацију производа на основу купчевих преференци.

8.3 УСПОСТАВЉАЊЕ ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА НА
ИНТЕРНЕТУ
Постоје два кључна проблема која фирме треба да размотре пре
успостављања присуства на Интернету:
1. Прво питање је колико постојећих или потенцијалних купаца користи
Интернет. Уколико га велики број купаца користи, а трошкови
претраживања и проналажења производа, односно услуга, релативно су
високи, јасно је да је потребно успоставити присуство на Интернету; у
супротном, фирма губи шансу да информише своје потрошаче и ступи с
њима у интеракцију. Интернет је изузетно погодно средство за
информисање, па фирме које немају свој Web-сајт ризикују да се њихови
потенцијални купци преоријентишу на конкуренте који су већ присутни
на Интернету.
2. Друго питање представља интензивност информација о производима
односно услугама. Да бисмо потпуно описали неке производе неопходно
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је много информација. На пример, за опис неког CD-а потребан је текст,
графика, звук и видео запис.
На основу ова два параметра фирме треба да одлуче да ли имају потребу
да инвестирају у изградњу свог Web-сајта на Интернету или не.
Фирме се суочавају са три основна ризика окружења:
• ризик тражње,
• ризик иновација и
• ризик недовољне ефикасности.
Интернет, а посебно Web, може бити оруђе за редуковање ових ризика.
Ризик тражње Значајне промене тражње и колапси тржишта носе велики
ризик за многе фирме. Глобализацијом светског тржишта и порастом
дерегулације, фирме су изложене већој конкуренцији и повећаном ризику
тражње. Да би се супротставиле овом ризику, фирме треба да буду
флексибилније, прилагодљивије и да непрекидно истражују нова тржишта и
стимулишу тражњу за њиховим производима и услугама. У овом случају Web
им пружа могућност коришћења нових стратегија које раније нису биле
доступне. Web је могуће користити као механизам тржишне пенетрације и у
случају када није промењен ни производ ни циљно тржиште учешћем у
заједничком тржишту са конкурентима. С друге стране, он се може
искористити и за проширење тржишта омогућавајући увођење и дистрибуцију
постојећих производа на нова тржишта, с обзиром на интернационални
карактер Интернета.
Фирме са ограниченим ресурсима добијају могућност укључивања у
глобално светско тржиште. Интернет омогућава превазилажење проблема
времена и удаљености, уговарања локалних презентација и високих трошкова
промоција производа. Неки Web-сајтови нуде и могућност персонализације и
прилагођавања конкретним захтевима потрошача, користећи демографске
податке и историју претходних интеракција. Web је, такође, и механизам који
олакшава развој нових производа за постојеће тржиште и, коначно, увођење
нових производа на нова тржишта.
Ризик иновација Фирме сада имају пред собом много софистицираније
потрошаче којима морају да понуде нешто ново и различито. У супротном
долази до њихове стагнације и нестајања. У времену убрзаног технолошког
развоја, фирме које не успевају да континуирано унапређују своје производе и
услуге губе учешће у заједничком тржишту са конкурентима.
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Табела 8-1 Основни пословни процеси на Интернету
Р. бр. Процес
1

2

Оглашавање

Опис процеса


Коришћење Интернета за оглашавање робе или услуга




Слање е-меила појединцима или слање меилинг листа
Сакупљање маркетиншких информација од купаца о
њиховом потрошачким навикама
Обрада маркетиншких инфирмација ради генерисања
профила купаца и демографских информација
Примање наруџбина преко Интернета
Обрада плаћања које је извршено кредитном
картицом, електронским чеком или дигиталним
кешом
Праћење наруџбина ради евиденције о купцима.
Повезивање обраде наруџбина са системом за
контролу залиха
Приступ информацијама на бази претплате (нпр.
онлајн журнал)
Приступ информацијама на базо временског
ограничења

Маркетинг




3

Обрада
наруџбина

4


Претплата на
информације


6

Дистрибуција
информација
и производа
Услуге
трансакција

7

Брокер,
аукције

5






Обезбеђење информација и производа (нпр. софтвера)
преко Интернета



Обављање трансакција у корист купца



Обављање брокерских и аукцијских послова продаје
робе и услуга, наплаћујући по обављеној трансакцији
или на бази фиксне накнаде

Фирме морају омогућити отворен проток идеја и концепата и бити
отворене за потенцијалне иновације. С обзиром на то да су потрошачи један од
извора нових идеја, фирме морају да нађу ефикасан начин за сталну
комуникацију са њима. Интернет технологије пружају могућност повезивања
са купцима на више начина. Е-маил омогућава честу комуникацију са
иновативним потрошачима. Огласне табле могу бити креиране тако да омогуће
потрошачу да захтева промене производа и њихових карактеристика.
Предност огласних табли је у томе што и други потрошачи читајући ове идеје
могу да допринесу њиховој разради и развоју. Такође, фирме могу да прате и
одговарајуће дискусионе групе да би виделе та потрошачи говоре о њиховим
производима и услугама, као и о понуди њихових конкурената.
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Ризик неефикасности Главна потенцијална корист од коришћења
Интернета је у смањењу трошкова дистрибуције информација и дигиталних
производа која се обавља електронски. Трошкови обраде наруџбина могу бити
смањени коришћењем интерактивних форми за преузимање података о
потрошачу и детаља наруџбине које купац директно уноси. Многи Webсајтови имају уграђене тзв. FAQ листе које смањују трошкове комуникација са
потрошачима. Фирме могу да ставе најчешће постављана питања и одговоре
на своју Web страну, с циљем да експедитивно и ефикасно рукују уобичајеним
информационим захтевима који би захтевали приступ службеном
представнику.
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