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Видови на веб презентации

- Информативни

- Комерцијални

- Забавни

- Веб сајтови

- Веб портали



Нови медиуми – веб сајтови



Нови медиуми







Интернет радио





Карактеристики на веб содржините

Актуелност

Хипертекстуалност

Мултимедијалност

Индивидуалност

Интерактивност



Актуелност

Информацијата, стара 15 
минути вреди колку
вчерашниот весник

На е-порака се одговора
најдоцна за 24 часа



Хипертекстуалност / Линкови

Хиперлинк или на анг. Hyperlink – посебно
означен дел од текстот, којшто води кон
друга содржина

ЕВН: Не сакаме судски разрешници, туку дијалог со власта

Првиот човек на ЕВН Македонија Георг Валднер во интервју за TВ А1 изјавува
дека секогаш се надева на дијалог и дека судот е последната инстанца. 
Власта тврди дека ЕВН не ги реализирала во целост инвестициите на кои се
обврзала. Австријците негираат и потенцираат дека до предвидениот рок ќе
го надминеле планираното ниво на инвестиции. 
Владата нема направено ревизија, но во нејзиното соопштение до јавноста
тврди ЕВН Македонија не ги реализирала во целост инвестициите на кои се
обврзала. Сега бара ревизор кој ќе ги проверува инвестициите на австриската
компанија од 2006-та наваму. 

(извор: Нетпрес)



Мултимедијалност и хипермедијалност

Гушкањето е еден од најчестите знаци
за искажување на љубов, внимание,
емоционална топлина. Кај нас започна
една кампања насловена како „Гратис
гушкање“, кој претставува социјално
движење кое вклучува индивидуи кои
нудат прегратка на непознати лица во
јавност. Двајца скопјани дошле до многу
добра идеја, така што и тие ќе направат
нешто што ќе ги развесели луѓето и ќе
направи да се чувствуваат барем малку
сакани.

„Идејата е започната во Австралија (www.freehugscampaign.org), па дојде и кај
нас. Ја презедовме идејата за да им дадеме топла прегратка на луѓето на коишто
им треба во нашата земја, па се одлучивме и супер ни тргна“, рече Славе
Марковски, гушкач.

Гратис гушкање

(Повеќе слики во Фото галерија)



Мултимедијалност и хипермедијалност

Video/Audio on Demand (VoD/AoD)
(нелинеарен сервис)

Video/Audio Streaming 
(линеарен сервис)

Audio Slideshow
(нелинеарен сервис)



Индивидуалност

Корисникот на информациите сам
одлучува за нивното користење: 
редослед, длабочина на
проучување, поминато време итн.



Интерактивност / Комуникација

Е-пошта

Форуми

Чет

Јас репортер

Коментари

Блогови

Моблог-ови



Форуми



Јас, репортер



Јас, репортер



Нови vs. класични медиуми
Печат:

Читателот има целосна
контрола на времето и
моќта на располагање
Линеарен текст,
Оптички текст-елементи
слики.
Новинарот пишува текст
со илустрации и графика.
Фидбек преку пошта,
јавувања, е-пораки.

ТВ:

Линеарен текст,
Оптички текст-елементи
слики. Гледачот е
временски врзан
за емисијата.
Пораката се пренесува
преку звук, движечки и
статични слики.
Новинарот прави
сценарио,
се ангажира пред и зад
камерата, учествува во
монтажата.
Фидбек,Тел. Јавувања, 
пошта, факсови, е-пошта, 
наградни игри

Веб:

Корисникот има целосна
контрола на времето и
моќта на располагање.
Повторување на
содржините по сопствено
наоѓање.
Текст, тон, статични и
подвижни слики – најчесто
редоследот го утврдува
корисникот, аудио-видео.
Новинарот пишува
сценарио за
„само-емитување“.
Е-пораки не само новинар
-корисник, туку и меѓу
корисниците, чет во
реално време, веб-камери,
стриминг, он-деманд,
сопствени аудио-видео
содржини....



Гледање ТВ или интернет – што е поважно?

Повеќето би се откажале од ТВ

Можам да се
откажам од ТВ

Можам да се
откажам од
интернет

Не знам

Извор: www.w3b.de



Гледани видеа/филмови на интернет во неделата

Една третина неделно консумираат вести на интернет

Вести

Музички спотови

Кино/филмски трејлери

Видеа создадени од корисници

Спортски емисии

Играни филмови

Серии, сапуници

Филмови за производи, марки

Еротски емисии

ТВ-шоу емисии

Друго
Извор: www.w3b.de



Пенетрација на широкопојасен интернет во Македонија

45,6% семејства имаат компјутер

23,1 од семејствата имаат широкопојасен интернет

Извор: АЕК, Завод за статистика



Како досега програмата доаѓаше до консументите?

Содржини Понудувачи
на содржини

Оператори
на мрежи

CE
индустрија Консумент



Како дигиталното опкружување ја менува пазарната
шема?

Содржини Понудувачи
на содржини

Оператори
на мрежи

CE
индустрија Консумент

- Мрежите стануваат независни од медиумските услуги
- Интермедиумската конкуренција бара нови бизнис модели

Интернет – кратка патека

- Пристап на интерент, независно од специфична мрежа
- Можат да се реализираат сите медиумски форми, вклучително и радио
- Исчезнуваат границите на мрежно-зависните платформи и
интернет поратлите



„Пренесување“ на медиумите на интернет

Продажба на АВ-содржини на интернет

Download On demand streaming

На индивидуално барање



„Пренесување“ на медиумите на интернет

Медиуми на интернет





„Пренесување“ на медиумите на интернет

Конвергенција на IPTV и интернетTV

ZDF – Mediathek: Конвергенција на PC и TV

Консументот повеќе не може да прави разлика меѓу
IPTV, internetTV и Online



Онлајн редакција во класичен медиум

Содржинско
ниво

ТВ канал Веб
презентација

Техничко-содржинско
ниво

(фидбек)

Платформа
За дистрибуција

Продукција ТВ редакција Онлајн редакција

Информативна
(деск, репортери/ 
кореспонденти од
земјата и странство)

Забавна (култура, 
спорт, филм, музика...)

Документарна
....

Онлајн новинари

Аудио-видео
техничари



Работно место: Онлајн новинар

Веб уредник
Веб репортер
Веб деск-новинар
Веб модератор

Задачи:

- Истражување (агенции, терен, брифинзи, интервјуа..)
- Презентирање (пишување хипертекст, хипермедија)
- Редигирање (дообработка и дооформување на
содржина)
- Архивирање и документирање на содржина (бази на
податоци)
- Модерација на платформи за комуникација
- Организација на текот на работата



Локална содржина на глобален медиум

Локална самоуправа

Полиција

НВО-а

Здруженија на граѓани

Бизнис заедница

Дијаспора

Локален транспорт

Сервисни информации




