
Прва нишка гимназија "Стеван  Сремац" 

 

 

 

Семинарски рад 
 

 

 

 

 
 

Александра Савић IV/1 

 



Социјалне мреже 2011 

 

3 

 

 

Прва нишка гимназија "Стеван  Сремац" 

 

 

 

 

 

Семинарски рад 
Социјалне мреже 

 

 

 
 

Проф Љубиша Ивковић  Александра Савић IV/1 

Ниш 2011 



Социјалне мреже 2011 

 

4 

 

 

Садржај 

 

Увод о друштвеним мрежама .................................................................................................................... 5 

1. Facebook .................................................................................................................................................. 6 

1.1 Историјат Facebook-a......................................................................................................................... 6 

1.2 Коришћење Facebook-a..................................................................................................................... 7 

1.2.1 Профил........................................................................................................................................ 7 

1.2.2 Подешавање приватности.......................................................................................................... 8 

1.2.3. Унос слика и видео материјала................................................................................................. 9 

1.2.4. Главна страница (Homepage)................................................................................................... 10 

1.3. Добре стране Facebook-a................................................................................................................ 11 

1.4 Лоше стране Facebook-a.................................................................................................................. 12 

1.5. Занимљивости о Facebook-u .......................................................................................................... 13 

2. Twitter.................................................................................................................................................... 13 

2.1.Историја Twitter-a............................................................................................................................ 14 

2.2 Шта је то Twitter?............................................................................................................................. 14 

2.3. Како се понашати на Twitter-u?...................................................................................................... 15 

2.4 Добре и лоше стране Twitter-a........................................................................................................ 16 

3. Myspace ................................................................................................................................................. 17 

3.1.Основни подаци о Myspace-u ......................................................................................................... 17 

3.2 Изглед профила............................................................................................................................... 18 

3.3 Добре и лоше стране Myspace-a ..................................................................................................... 19 

Закључак ................................................................................................................................................... 20 

Литература ................................................................................................................................................ 21 

 

 

 



Социјалне мреже 2011 

 

5 

 

Увод о друштвеним мрежама 

Друштвене мреже представљају онлине зајeднице које скупљају људе сличних интересовања. 
Игром случаја, људи ово обично схватају као сајтове који окупљају људе који се иначе 
познају, у случају Facebook-a из реалног живота, међутим, много је шира дефиниција 
друштвених мрежа, пре свега што постоје бројни сајтови од раније који нису били попут 
Facebook-a, рецимо као My space који је окупљао људе који слушају исту музику. 

 

Неки зачетак друштвених мрежа почиње већ 1995.године са чувеним сајтом Classmates.com, 
да би се касније, појавио My space који је дуго времена био најпопуларнији сајт тог типа у 
свету, све до ове године. Појавом My space 2003. године друштвене мреже добијају неки свој, 
рецимо, стандардизовани облик. Тај појам се некако заокружио и почели су широм света да 
ничу слични сајтови, да бисмо 2006.године добили и Facebook. У Србији, прве друштвене 
мреже јављају се, рецимо 2006.године и то је био сајт који на жалост више непостоји  
Bleja.com. Онда током 2007.године почиње експанзија друштвених мрежа. Оно што је My 
space, као сајт, унео ново у интернет јесте та могућност да свако креира своју сопствену 
страну коју има на интернету. За блог је потребно направити неки налог, а овде су људи 
добили прилику да направе свој сајт који би окупљао сва њихова интересовања и који би 
окупљао све људе којима се та њихова интересовања свиђају.У даљем навођењу ћу објаснити 
на примерима добре и лоше стране три најпопуларније друштвене странице и њихов начин 
функционисања. 
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1. Facebook 

 

1.1 Историјат Facebook-a 

Marc Zuckerberg, рођен  14. маја 1984. године, амерички је компјутерски програмер и оснивач 
facebook-a, 2004. године, као студентHarwardУниверзитета, са својим колегамаДастин 
Московитчем и Крис Хјугом, основао је данас највећу друштвену мрежу звану Facebook. 

Пре оснивања Facebook-a, Marc Zuckerberg је на Harward Универзитету правио друштвене 
мреже налик Facebook-u како би помогао студентима да пронађу једни друге, да се 
консултују у вези са предавањима, и сл. 

Facebook је основан у фебруару 2004.године. Доступан је свим оперативним системима,  
Linux, Macintosh, Pc… Брзо је доживео успех.У прве две недеље, две трећине студената са 
Harward-a се пријавило.Убрзо се Mark Zuckerberg одлучио да прошири своју друштвену 
мрежу и да је искористи на најбољи могући начин.Проширио ју је прво на америчке 
Универзитете, па полако и на цео свет.Већ на лето 2004.године Facebook се састојао од 45 
школа, са више од 100 хиљада учесника. 

Први циљ Facebook-a био је да споји људе са истих Универзитета, тако што су направљене 
такозване мреже (networks) за сваки Универзитет, и да на тај начин студенти пронађу једни 
друге. Данас је Facebook доступан свима изнад 13.година. Довољно је само укуцати 
www.facebook.com, пријавити се тако што ћете укуцати своје име и презиме, укуцати своју е-
маил адресу, лозинку, и на тај начин добити налог. 

Facebook је у јуну 2004.добио инвестицију од 500.000 долара од компаније Pay-Po. Кинески 
милијардер је у новембру 2007.године уложио 60 милиона долара. Facebook је 2005.године 
одбио понуду Yаhоо-а од једне милијарде долара, јер је оснивач сматрао да вреди много 
више. Данас Facebook за сваког активног члана узме 150 долара и вреди око 15 милијарди 
долара. 
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Изглед профил странице на Facebook-u 

1.2 Коришћење Facebook-a 

Facebook је бесплатан за све своје кориснике.Потребно је само пријавити се и попунити 
privacy settings, односно сигурносне мере, које служе за подешавања приватности, као на 
пример – да ли желите да ваш профил виде само пријатељи које сте прихватили или сви 
корисници Facebook мреже. Facebook својим корисницима даје могућност приступања 
разним мрежама (networks), које олакшавају проналажење пријатеља. Мреже су подељене по 
градовима, школама, унивезитетима, регијама.Један од главних циљева Facebook-а јесте да 
његови корисници могу да пронађу своје пријатеље и да остану у контакту.Коришћење 
Facebook-а се управо састоји од тога.Кад прихватите неку особу, она је у могућности да види 
ваш профил. 

1.2.1 Профил 

Профил је ваша лична страница коју временом допуњујете разноразним апликацијама.Али за 
разлику од Myspace-a, где можете сами да модификујете страницу, тако што ћете променити 
тему, фонт, боју слова и слично, Facebook је идентичан за све кориснике, што олакшава 
коришћење. 

 

 

 

Зид корисника 

Подаци о кориснику (опционално 

закључани) 

Захтеви за 

пријатељство 

Приватне поруке Обавештења  
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1.2.2 Подешавање приватности 

Facebook нуди опцију приватних и јавних порука. Приватне поруке се налазе у Inbox-u , док 
се јавне поруке налазе на Wall-u. Wall (зид) је апликација коју сви корисници поседују. Она 
служи за приказивање јавних порука, а то значи да је сваки корисник који вам је пријатељ у 
могућности да  види ту поруку.Постоји и опција писања статуса, којим обавештавате своје 
пријатеље о дешавањима, о било чему. 

 

 

 

 

 

 

 

Подешавање приватности 
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1.2.3. Унос слика и видео материјала 

Facebook-ova најпопуларнија апликација је апликација Слика. У њу уносите слике, правити 
албуме (до 199 слика по албуму). Од опција можете користити опцију Tag која значи 
означавање. На слици је могуће означити присутне пријатеље. Та слика ће аутоматски бити 
постављена на њихове профиле и ваши пријатељ ће је имати у албуму. Они ту слику могу 
сачувати и на својим компјутерима, што је веома корисна опција, јер олакшава пребацивање 
слика са компјутера на компјутер. Могуће је и постављати коментаре на слике. Постоји и 
апликација Видео, која служи за уношење видео клипова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Албуми 

Убацивање слика и прављење албума 

Убацивање видео записа 
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1.2.4. Главна страница (Homepage) 

News feed се налази на Homepage-u сваког профила тј. главној страници. То је апликација 
која обавештава кориснике о догађајима, рођенданима пријатеља, мењању статуса и сл. 

Апликација Phonebook (телефонски именик) служи за уписивање бројева телефона 
пријатеља, уколико они оставе тај податак. Facebook такође располаже разноразним 
тестовима, квизовима, игрицама… На Facebook-u постоји и поље Search (потрага), путем кога 
проналазите пријатеље, апликације, групе. 

Апликација Chat (ћаскање) служи за директно дописивање пријатеља. Може се користити 
само између две у том тренутку присутне (online) особе, али и више њих који су у једној 
групи или једноставно додати пријатеља по избору у конверзацију.То је једноставан начин 
дописивања, који олакшава комуникацију. 

Такође постоје и апликације које су веома корисне и које могу помоћи на популаризацији 
неког вашег започетог посла. Facebook нуди апликације прављења  Група и Marketplace-a 
(тржишног места). Те апликације служе за бесплатно постављање реклами, огласа. 

У Србији је Facebook постао веома популаран последњих година.Дискотеке, ресторани, 
кафићи, преко ових апликација покушавају да привуку што већи број посетилаца. 

 Изглед Homepage странице 
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1.3. Добре стране Facebook-a   

1. Facebook омогућава да се људи могу чути у свако доба дана. 

2. Можеш свакодневно комуницирати с људима који су удаљени од тебе. 

3. Facebook омогућава упознавање с новим људима. 

4. Facebook ти омогућава виртуално дружење с људима. 

5. Facebook омогућује корисницима повезивање и социјализацију с људима који су им блиски 
и који раде, студирају и живе око њих. 

6. Многи користе Facebook управо како би остали у контакту са својим пријатељима или 
родбином. 

7. Facebook странице омогућавају размену фотографија и видеа са осталим корисницима. 

8. Facebook садржи и многе апликације.Основне апликације су фотографије, видео записи, 
групе, догађаји, уплоадоване ставке, бeлешке и поклони.Осим основних апликација постоји и 
могућност стварања властитих. 

9. Многи до нас су чули да постоје Facebook журке. И ако то делује мало нереално одмах 
помишљамо на виртуалну журку, али није тако. Facebook редовно организује своје журке где 
се људи окупљају, друже и упознају. Чак многи кажу да су такве журке одличне. На сајту се 
могу погледати и слике, као и  коментари учесника. Све у свему журка је забавна и треба јој 
се прикључити. 
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1.4 Лоше стране Facebook-a 

1. Просечни корисник има 100 пријатеља на Facebook профилу 

2. 2.6 милијарди минута проведе се на Facebook-u дневно (у целом свету) 

3. Више од 13 милиона корисника ажурира свој статус бар једном дневно 

4. Више од 2.5 милиона корисника постају фанови страница свакодневно 

5. Поздравите се са слободним временом 

6. Поздравите се с учењем 

7. Додавање пријатеља води у неизлечиву зависност 

8. Припремите се на читање гомиле небитних ствари о људима  које не познајете 

9. Досадни пријатељи којих се не можете решити 

10.Играње невероватно заразних (глупавих) игара 

11. Губитак приватности 

12. Стављање лажних профила 

13. Све је чешћа крађа идентитета 

14. Стављање слика непримереног садржаја 

15. Треба бити умерен у свему у животу, па тако и у коришћењу друштвеног софтвера. 

16. Не смемо заборавити своје стварне пријатеље и не смемо се упуштати у нешто нестварно 
јер то може бити лажно. 

17. Подржава кампање "Како остати мршав", што угрожава здравље многих жена које немају 
самопоуздање. Оне у тим моментима долазе у ситуацију да себе пореде са анорексичним, 
самим таквим поређењем сматрају да поседују вишак килограма.То их подстиче да користе 
разна средства за мршављење, као и обуставу уношења хране. 

18. Политички кандидати су отворили  своје профиле (групе) на Facebook-u где су 
постављали своје интересе, како,када и шта су урадили. Људи су наравно масовно почели да 
се опредељују за одређене групе тј.кандидате. Било је ту свега од кампања до злоупотребе 
противничких. И у овом случају се Facebook показао као користан у сврси  пропагирања 
различитих кампања. 
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1.5. Занимљивости о Facebook-u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter 

 

Један од  најбогатијих људи на 

свету, тачније челни човек 

Microsoft-a, Bill Gates,  дошао је у 

искушење да испроба 

најпопуларнију социјалну мрежу. 

Извори наводе да је Bill Gates  

проводио по 30 минута дневно на 

Facebook-u. Међутим  убрзо су 

ствари одмакле  контроли, 

дневно је добијао по 8000 

"захтева за пријатељство", што га 

је навело да свој профил угаси. 

Запослени у Црној Гори воле да раде уз 

Facebook, што очито смета влади нашег 

суседа.Тако је пала и прва званична забрана, у 

којој Црна Гора забрањује запосленима у свим 

министарствима и другим владиним службама 

да у радно време користе Facebook.Запослени 

од четвртка више неће моћи да се пријаве на 

Facebook, а ако то покушају на екрану ће им се 

појавити порука “приступ одбијен” 

Први симптоми  зависности од Facebook-а су да човек не може да контролише време 

проведено на овом интернет програму и почиње да занемарује своје обавезе. Школарци 

престају да уче, избегавају да излазе са друштвом, док старији занемарују своје пословне 

обавезе.Из ових разлога у последње време у већини фирми забрањен је приступ Facebook-

u.Зависност према овом глобалном феномену код већине корисника подразумева 

задовољство, страст, навику и на крају зависност, и пут између тих карика је најчешће 

неприметан”.Лечење зависника од Facebook-a, спроводи се психосоцијалном терапијом, 

током које је зависницима дозвољен приступ интернету, али не и Facebook-u. 
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2. Тwitter 

Код Twittera ствари су далеко једноставније и осим основног измењивања порука и праћења, 
готово да и нема ни једну другу могућност. 

Twitter је у ствари microblogging сервис и друштвена мрежа која се базира на размењивању 
кратких порука и дружењу, односно праћењу, других корисника. Коришћење је бесплатно, а 
може се користити путем wеba, разних десктоп апликација и мобилних телефона, што му је у 
почетку била и основна намена. 

2.1.Историја Twitter-a 

Целу причу започео је Jack Dorsey, програмер и web ентузијаст, који је с идејом о wеb 
сервису на којем би корисници могли брзо јављати шта раде и где су, дошао екипи "ОDЕО-
а", сајта који агрегира видео и аудио садржај. Идеја се допала покретачу "ОDЕО-а", ветерану  
на подручју друштвених мрежа и корисничког садржаја, Bizz Stone, те су њих двојица у року 
од две седмице сложили прототип Twitter-а. Придружио им се и Evan Williams, човек који је 
сковао израз "blogger" и био један од људи који су покренули масовно блоговање. 

Тројац је убрзо привукао инвеститоре, гомилу вентуре фондова чија новац још увек 
финансира развој Twitter-а. 

2.2 Шта је то Twitter? 

Почетак је врло лак: довољно је отићи на twitter.com и након брзе и једноставне регистрације, 
почети користити најбрже растући wеb феномен. Twitter не тражи никаква подешавања, 
инсталације, чепркање по кôду… након регистрације имате свој twitter профил с адресом 
"twitter.com/имекорисника" и можeте почети цвркутати до миле воље. 

Наравно, цвркутање ће бит и прилично самотно ако с временом не прибавите круг пријатеља, 
односно "follower-a" с којима ћете размењивати поруке и статусе.Почните са пријатељима и 
познаницима из RL (Real Life), а када накупите одређени број порука, почните ширити мрежу 
и пратити занимљиве профиле. 

Follow - Испод фотке на жељеном профилу је мали "дугмић" на којем пише follow. Клик на то 
и пратите га. 

Unfollow - Када Вам неко досади, има превише нерелевантних tweetova и тако Вам "затрпава" 
профил, одете на његов профил, доле испод фотке пише Unfollow. Клик и нема га 
више.Unfollowati можеш и из свог пописа људе које пратиш. 
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2.3. Како се понашати на Twitter-u? 

Twitter није Myspace, па је прилагођавање изгледа профила минимална, али није нити 
Facebook где је уопште нема.  

Можете поставити слику у позадину, своју фотографију и одредити неке основне боје.Само 
пазите на то да буде читко и са укусом, да нападним изгледом не одбијете пријатеље. 

 
 

Дословце "tweet" значи цвркут (мале птичице), док на Twitter-u тај појам представља поруку 
која се приказује на профилу.Поруке могу бити дугачке тачно 140 знакова, што је резултат 
прилагођености Тwitter-a СМС комуникацији, која му и јест прва намена. 

Да, знамо да СМС-ови приказују 160 знакова, али код Тwitter-a је првих 20 остављено за 
корисничко име. 

 

Изглед профила на Twitter-u 

П
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2.4 Добре и лоше стране Twitter-a 

1.Сама природа Twitter-a је таква да са људима нисте по default-u међусобно повезани 
friendship-om, као нпр. на Facebook-u, Myspace-u или сл. Ви пратите оне који вам се на било 
који начин свиђају и вас такође прате они којима се ви свиђате. Када дође до узајамног 
праћења, сасвим је вероватно да сте једно другоме cool и да вас повезују неке заједничке 
ствари. У таквом окружењу, сасвим је природно да се људи међусобно поштују и труде да 
буду од помоћи једни другима. 

2. Ако изузмемо праве геолокацијске сервисе попут Foursquare-a, и сам Twitter поседује 
могућност да се на tweet налепе ГПС координате које означавају одакле је исти послат. Чак и 
без тога, људи често једни другима дојављују какво је стање на путевима, где су застоји, где 
се налазе радарске контроле и сл.Пример - када је неко од twitter-aša јавио да је заглављен у 
колони на ауто-путу пред Београдом, па су остали који наилазе из истог правца знали да 
изађу на претходном искључењу. 

3. Оно што ви видите на вашем timeline-u или home екрану је вероватно јединствено само за 
вас. Зависи искључиво од тога кога ви пратите. У томе имате потпуну слободу и на вама је да 
одлучите чији ће се tweet-ovi ту наћи. Ако вам је TL претрпан, досадан или садржи вама 
небитне ствари,  право је време да поспремите свој налог. Уклоните (unfollow) оне који 
сметају и додајте оне који су вам занимљиви. Искористите најбоље из Twitter-a, уместо да он 
користи вас. 

4. Наравно, профил може бити хакован и подаци на овом сајту се могу злоупотребити и Ваша 
приватност може бити нарушена. 

5. Као и на свакој социјалној мрежи оваквог типа, не треба објављивати све приватности и 
наравно не претеривати са свакодневног употребом која ће заменити прави живот и испијање 
кафе са пријатељима. 
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3. Myspace 

3.1.Основни подаци о Myspace-u 

Myspace је интернет страница која служи као сервис за социјалну мрежу.Почео је са радом у 
августу 2003. Седиште Myspace-a  је у граду Беверли Хилс у Калифорнији. 

Myspace је у јуну 2006.постао најпопуларнија социјална мрежа у Сједињеним Америчким 
Државама и остао је на том јесту све до априла 2008, када га је престигао главни ривал 
Facebook . Власник Myspace-a  је компанија News Corporation. 

Са растом популарности  Facebook-a, Myspace  је почео да губи све више корисника. 
Истраживач тржишта, компанија comScore је проценила да је Myspace само између јануара и 
фебруара 2011, изгубио 10 милиона корисника, а да је у протеклих 12 месеци број 
јединствених корисника Myspace-a пао са 95 на 63 милиона. 

Првобитна намена овог сајта је била спајање људи који слушају сличну музику и деле слична 
интересовања, временом је овај сајт прерастао у сајт на ком можете избацити своје слике, 
мисли , музику, апликације и остало. Чак сте могли дизајнирати и уникатан изглед своје 
профил странице. 
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3.2 Изглед профила 

Најбоља ствар на овом сајту је сам изглед профил странице који корисник сам може 
прилагодити у подешавањима и тиме дати свој лични печат.  
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3.3 Добре и лоше стране Myspace-a 

"Створен је свет где се све брзо мења и прилагођује, међусобни односи окончавају се кликом 
миша, сваки профил може бити обрисан и направљен нови који вам више одговара", изјавио 
је доктор Тyаги те је додао како се особе навикавају на брз ритам живота који није досадан и 
узбудљивији је од стварног што доводи до разграничавања са стварношћу. Овом реченицом 
могу се објаснити истовремено и добре и лоше стране ове друштвене мреже, јер колико год 
се млади људи дружили, истовремено постају робови компјутера и интернета на јако лош 
начин,а Myspace  има све елементе као и све друге друштвене мреже да улази у свачији 
живот и интересовања. 

Основни развој Myspace има више од 110 милиона месечно 
активних корисника широм света 
Најпрометнија америчка страница на 
интернету 

Корисници 85% корисника Myspace-а су изнад 18 година 
Просечно се 300 хиљада нових корисника 
пријављује на Мyspace сваки дан 
10 милијарди међусобних познанстава међу 
корисницима (око 100 по особи) 
Преко 8 милиона извођача поседују своје 
профиле (углавном музичари) 

Интернационални развој Странице су локализиоване (на матерњем 
језику) у 20 држава: САД, УК, Јапан, 
Аустралија, Француска, Немачка... 
Сваки четврти американац је на Myspace-u 
У Уједињеном Краљевсту је често користити 
Myspace једнако као и имати пса 

Myspace у бројкама 100 милијарди линија података 
14 милијарди коментара на странице 
20 милијарди маилова на страницама укупно 
50 милиона маилова по дану (више од Yahoo-
a, Hotmail-a или Googl-a) 
8 милиона фотографија се додаје свакодневно 
1.5 милијарди фотографија 
60 хиљада нових видео садржаја се додаје 
свакодневно 
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Закључак 

Колико нешто може бити добро, толико може бити и лоше, данашња технологија која скоро 
као да сваким тренутком све више напредује и омогућава нам да буквално са једног места 
пратимо нечији живот до последњег детаља. Али да ли то значи да неког стварно познајемо 
онако како то треба. Без погледа очи у очи и пријатељског разговора, правог приказивања, 
без дораде у Photoshop-u, патетичних статуса и изигравања нечега што нисмо, је једини начин 
да се ствари врате у нормалу, као када смо се некада играли напољу од јутра до мрака, а не 
седели 12 сати дневно за компјутером и имали виртуалне пријатеље. 
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