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• 1996. BackRub

• Назив: погрешно изговорена реч “гугол” 

– број 10100

• Септембар 1998. • Септембар 1998. 

• Данас – Mountain View, California (Силицијумска 
долина)

• Скоро 50.000 запослених 

• 2014. – 11.944 милијарди прегледа месечно

• 67,5% (САД)



Како до информација и помоћи

• https://www.google.com/about/company/

• https://www.google.com/about/company/timeline/

Помоћ

• https://support.google.com/



Претрага на Гуглу



Подешавања



Подешавање језика



Временско ограничење



Претрага по типу датотеке



Листа PDF докумената



Научни чланак



Претрага слика ДНК



Слике у боји анимиране



Анимација



Убаците директно слику у поље за претрагу слика



Веза до КоБСОН-а



Informatics и веза до КоБСОН-а



Коришћење наводника



Чланак преко КоБСОН-а



www.metak.com



www.preslovljavanje.com



SEO

оптимизација за претраживаче



Како Гугл ради?

Скупо питање!Скупо питање!



Претрага и паукови

• Формирање Гугл индекса

• Spiders & Crawling

• Стотине хиљада резултата



Како Гугл одлучује?

• Колико пута страница садржи речи?

• Да ли су у наслову странице?

• URL?

• У самом тексту?

• Садржи ли страница синониме?

• Да ли страница припада сајту који је 

квалитетан?

• Који је PageRank странице?









SEO

• PageRank

• Кључне речи

• Наслов

• Опис: homepage / landing page

• Текст

• Алгоритам Hummingbird

• Слике

• 2004 & 2014

• Google+ 

• Видео



Линкови

• PageRank Checker https://www.prchecker.net/

Google Trends http://www.google.com/trends/

• Google Trends

Serbia http://www.google.com/trends/topcharts#vmSerbia http://www.google.com/trends/topcharts#vm

=cat&geo=RS&date=2013&cid

• Think with 

Google https://www.thinkwithgoogle.com/

• Google Analytics http://www.google.com/analytics/



Гугл Академик
Отварање профила



















За избор литературе користи се 

опција “Моја библиотека”.





Могу се претраживати 

чланци унутар фолдера 

“Моја библиотека” или 

читав Академик преко 

линка “Чланци”.



Текстови који се већ 

налазе у нашој 

библиотеци биће 

означени као 

сачувани.





Креирање обавештења (alerts) о новим 

радовима на одређену тему или о новим 

цитатима. 





Информацију о новим 

радовима на одређену тему 

ћемо добити путем мејла.



Ако желимо да 

направимо обавештење 

да је неки рад цитиран, 

кликнемо на линк о 

броју цитата и потом 

бирамо опцију “направи 

обавештење”.





Уколико неки аутор има отворен 

профил, тај линк ће бити први 

међу резултатима претраге по 

имену аутора.



Гугл књиге

Постављање 

Доступност



Ранијеије ...

• Од 2004.

• Гугл принт

• Гугл и библиотеке – Пројекат “Библиотека”

• Гугл партнерски програм  

• Сада

• https://play.google.com/books/publish/







Отварање налога

Податке о налогу попуњавате само 

Обавезно попуните “назив 

издавача” и потврдите да сте 

власник ауторских права.

Податке о налогу попуњавате само 

када се први пут пријављујете.



Прихватити услове коришћења













Први корак: основни 

библиографски подаци. 



Други корак: додавање 

књиге.





Подешавања; знак питања 

поред сваког поља као 

помоћ.



Можете да изаберете 

проценат садржаја који ће 

у прегледу књиге бити 

видљив. У пољу 

“територије” може да “територије” може да 

стоји “world”.



Искључивање слика из 

прегледа (због ауторских 

права); могуће 

преузимање књиге.преузимање књиге.





Информације о статусу и 

допступности књига.допступности књига.





Књига је у 

статусу 

обраде 

мање од 24 

сата, а 

потом 

добија 

статус 

“Уживо у 

Google 

књигама”



Сваку књигу коју сте унели 

можете да деактивирате.можете да деактивирате.





Књига више неће бити у 

вашем каталогу књига.



Књиге се могу претраживати на адреси 

books.google.com.

Унета књига, иако има статус “уживо у 

Google књигама”, појавиће се у 

резултатима претраге после неколико 

дана.



Гугл мејл подешавања - само једна

категорија



Подешавања



Подешавање приказа слика у мејлу



Подешавање стила текста



Обележавање мејлова звездицама



Инсертовање фотографије на налог



Обавезан потпис код слања мејла



Аутоматски одговор уколико сте одсутни



Не заборавите да сачувате промене



Groups.google.com



Моје групе



Придружите се групи едукација УБСМ



Позивница важи 7 дана

Уколико се не придружите за 7 дана, позивница

више неће важити. Наравно, можете и да

откажете учествовање у групи за мејл.



Гугл календар



Креирати календар







Назив догађаја









Гугл Диск

(Google Drive)







Дељење 

текста

Коментари текста:  иконица  
на врху или десни клик.

текста







Унос документа из ворда и др. у Гугл диск



Преузети документ може 

само да се прегледа. Ако 

желимо да га мењамо, 

морамо да га отворимо уз 

помоћ опција Гугл диска.





Преузимање докумената из Гугл диска



Гугл анкета

(Google Form)





Преузимање докумената из Гугл диска







Променити 

питање 

Пошто смо формулисали 

питање, кликнемо на 

“готово”. За следеће 

питање, кликнемо на 

“додај ставку”. 



Стрелица отвара 

додатне 

могућности.



Слање анкете



Одговори на Гугл диску



Одговори у ексел табели 



Приказ резултата


