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РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

Рачунари и друга рачунарска опрема

се повезују да би омогућили

• пренос података и

• дељење уређаја



РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

•Рачунарска мрежа је скуп најмање два рачунара са
могућим периферијским уређајима.

•Одликује је јединствена технологија која спаја
рачунарску опрему у њој.



РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

ПРЕДНОСТИ УМРЕЖАВАЊА СУ: 

1. КОМУНИКАЦИЈА – могућа брза и поуздана размена информација
између рачунара

2. ДЕЉЕЊЕ РЕСУРСА – рачунари деле податке из базе података,  
меморијски простор и периферијске уређаје

3. БРЗИНА ОБРАДЕ ИНФОРМАЦИЈА - могућа расподела једног посла
на више рачунара

4. ПОУЗДАНОСТ – ако један рачунар или периферијски уређај
откаже, други може да преузме његову функцију



РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

Рачунарска мрежа може да буде:

1.  LAN (Local Area Network) – локална рачунарска мрежа – ова

мрежа је на ограниченом простору (стану, канцеларији, школи)

2. WAN (Wide Area Network) – мрежа широког подручја – ова

мрежа је на великим удаљеностима помоћу телефонске линије, 

линије кабловске телевизије, радио-таласа и сателитских

комуникација.  



РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

Основне компоненте мреже су:

1. Мрежне станице (Hosts)

2. Дељене периферне јединице

3. Мрежни уређаји

4. Преносни медијум



РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

•Мрежна станица је најчешће рачунар али може бити и

улазно-излазни уређај који у себи има

хардверске и софтверске компоненте за повезивање на

мрежу, мрежну или бежичну картицу.

Мрежни контролер (NIC-Network Interface Controller) служи за повезивање кабловима

а бежични (WNIC-Wireless Network Interface Controller) за бежично повезивање.

Код стоних рачунара углавном морају да се додатно уграде као картице а код

лаптопова углавном су већ уграђене обе компоненте.



РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

Према улози коју рачунар има у мрежи он може бити

• сервер –пружа своје ресурсе (податке, софтвер, хардвер) и

• клијент –иницира контакт са сервером да би користио ресурсе које он пружа.

Мрежне станице могу бити рачунари различитих конфигурација као и

стони рачунари или преносиви ( лаптоп, таблет, паметни телефон).



РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

•Дељене периферне јединице су улазно-излазни уређаји који су

повезани на мрежну станицу и имају могућност размене података преко ње.

• То су:    штампачи, 

скенери,

факс-уређаји, 

веб-камере итд.

За комуникацију и дељење ресурса у мрежи потребно је да се мрежне

станице препознају а то је могуће јер свака мрежна станица има адресу.



РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
•Мрежни уређаји су посебни комуникациони уређаји који служе за

повезивање и усмеравање саобраћаја у мрежи.

• То су за локалну мрежу:    хаб (Hub) и свич(Switch).

ХАБ -нема софтвер већ само прослеђује поруке које стигну на све

рачунаре који су повезани и кроз њега може да прође само једна порука

у једном тренутку.

СВИЧ -има софтвер, препознаје адресе уређаја и шаље их на ту адресу.



РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

Локалне мреже могу међусобно да комуницирају са другим локалним

мрежама. За то служи рутер.

РУТЕР (Router) – је мрежни уређај помоћу кога се спајају различите

мреже за слање порука кроз њих



РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
• Преносни медијуми су бакарне жице, 

оптички каблови

електромагнетни таласи . 

Они повезују све компоненте у мрежи.

1.КАБЛ СА УПРЕДЕНИМ ПАРИЦАМА –пар упредених изолованих бакарних жица.

Најчешћи -UTP кабл. 

Њихов прикључак је RJ прикључак. RJ-45 је сличан телефонском само мало већи. 

UTP каблови се разликују по броју каблова и броју увртања. 

UTP категорије САТ3 користи се за телефонске линије и пренос у мрежи (АDSL) а

САТ5 за повезивање рачунара у локалним мрежама.



РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

2.КОАКСИЈАЛНИ КАБЛ -има бакарну жицу у средини око које се налази изолација. 

Користе се за повезивање кабловске телевизије и кабловског интернета.

3.ОПТИЧКИ КАБЛ–садрже оптичка влакна кроз која се пренос врши путем светлосних

импулса. Углавном се користе за мреже на великој удаљености јер су поуздани.

4.БЕЖИЧНА ВЕЗА -базира се на преносу информација путем електромагнетних

таласа.  Могу бити кратког домета (Bluetooth),

средњег домета (IEEE 802.11 – локална рачунарска мрежа), 

великог домета (сателитске везе и мобилна телефонија).



ПОДЕЛА РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Према архитектури мреже се деле на мреже типа

• клијент –сервер (Client-Server)

• мрежа равноправних рачунара (Peer-to-Peer)



ПОДЕЛА РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Мрежа типа клијент – сервер садржи рачунар који је сервер

на коме је серверски софтвер а са њим су повезани други

рачунари који су клијенти.

Већина операција се одвија на серверу али се и на

рачунарима клијентима могу обављати неки послови

независно од сервера.



ПОДЕЛА РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Мрежа равноправних рачунара је таква да у њој рачунари

комуницирају директно један са другим.

У оваквој мрежи се углавном деле фајлови и штампачи.

Ресурс сваког рачунара је првенствено намењен кориснику

који ради на том рачунару. 

Овде је тешко постићи сигурност корисничког налога па се

зато користи у кућама и малим фирмама са мало рачунара.



ПОДЕЛА РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Топологија је физички облик мреже и дефинише начине

повезивања и размене података.

Могу бити: 

1. магистрална мрежа

2. прстенаста мрежа

3. звездаста мрежа и

4. хибридне мреже



ПОДЕЛА РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Магистрална мрежа - је мала мрежа од неколико рачунара повезаних

на један кабл. 

На крају мреже је терминатор који треба да заустави сигнал.

Најједноставнија и најјефтинија мрежа.

Недостаци : тешко додавање нових рачунара у мрежу

квар једног рачунара утичр на остале

у једном тренутку један рачунар може да преноси податке



ПОДЕЛА РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Прстенаста мрежа - овде су рачунари повезани у круг.

Пошто нема ни почетак ни крај нема потребу за терминатором.

Недостаци : тешко додавање нових рачунара у мрежу

подаци иду само у једном смеру па је спора.



ПОДЕЛА РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Звездаста мрежа - овде је сваки рачунар повезан са

централном тачком на мрежи.

Најчешћа се користи ова мрежа. 

Предности : лако додавање нових рачунара у мрежу

квар једног рачунара не утичр на остале.

Недостаци : ограничен број рачунара који могу да се додају на

централну тачку која је најчешће хаб.



ПОДЕЛА РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Хибридне мреже - комбинују у себи различите топологије.

На пример може се направити магистрална мрежа са које се

грана неколоко звездастих. 

При избору топологије води се рачуна о цени инсталације мреже

(каблови, уређаји итд.) и цени комуникације (време потребно за

пренос информација у мрежи).


