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Комуникација у мрежи и рутер

 Сврха постојања мреже је комуникација.

 Комуникацију омогућава скуп правила –

протокол

 Најчешћи протокол за локалне мреже је TCP-IP

(Transmission Control Protocol – Internet 

Protokol)



Комуникација у мрежи и рутер

Фајл се не може одједном послати путем мреже рачунара 

Дели се на пакете који се секвенцијално шаљу путем 
преносног медијума

За сваку поруку, као и за сваки њен део (пакет) мора се 
препознати: * ко је пошиљалац,

* ко је прималац,
* шта је порука и
* какав је канал комуникације.



Комуникација у мрежи и рутер

Протоколи који обезбеђују пролазак поруке кроз 
комуникациони канал укључују:

1. начин кодирања поруке
2. формат поруке
3. величину поруке
4. временске оквире преноса
5. тип конверзације
6. алгоритме за препознавање и исправљање грешака



Комуникација у мрежи и рутер

• Пошиљалац и прималац препознају поруке на основу 
својих адреса.

• Свич препознаје MAC (Media Access      
Control) адресу

• MAC адреса идентификује уређај али не препознаје 
где се он налази у мрежи.



Комуникација у мрежи и рутер

• У сложенијим мрежама користе се логичке адресе или 
мрежне адресе, IP адресе (Internet Protocol Address)

• IP адреса се додељује уређају на основу положаја у 
мрежи

• Свака подмрежа има своју IP адресу.



Комуникација у мрежи и рутер

• Рутери за организацију и преусмеравање саобраћаја 
користе IP адресу.

• За превођење IP адресе у MAC адресу рутер користи 
протокол ARP (Address Resolution Protocol) 

• ARP табела садржи све IP и MAC адресе



Комуникација у мрежи и рутер

• Рутери се користи и за проналажење пута од
пошиљаоца до примаоца.

• Табела рутирања садржи: 

* информације о могућим путевима, 
* брзини на сваком путу и 
* транспотне трошкове.



Комуникација у мрежи и рутер

• Рутирање може бити статичко и  динамичко.

• Статичко: путање преноса података конфигурисане су 
приликом инсталације мреже и не мењају се.

• Динамичко: рутер оптимизује путању података у       
зависности од тренутног стања на путевима.



Повезивање са интернетом

Интернет је најпознатија и највећа светска мрежа 

која повезује рачунаре и  рачунарске мреже у једну                       
мрежу, 

у циљу сарадње и преноса информација

употребом заједничких стандарда.



Повезивање са интернетом

• Назив интернет настао је од енглеских речи 
INTERconnecting computer NETworks (повезивање 
рачунарских мрежа). 

• Интернет је мрежа типа клијент-сервер. 

• Интернет има на милионе сервера и клијентских 
рачунара, а количина доступних информација је    
несагледива.



Повезивање са интернетом

Најчешће коришћени сервиси интернета су:
1. веб или WWW(WorldWideWeb) - колекција посебно 

креираних веб-страница (садрже текст, слике, звук, 
видео итд.)

2. електронска пошта или имејл - омогућава тренутно 
слање поште широм света (може садржати само текст 
али се могу послати и други садржаји на пример 
слике).

3. трансфер фајлова - копирање или премештање    
фајлова са једног рачунара на други.



Повезивање са интернетом

Рачунар или локалнa мрежа се повезује на 
интернет преко интернет сервис 

провајдерa (Internet Service Provider)



Повезивање са интернетом

Постоје различити провајдери:
1. Кабловски интернет - код оператера кабловске 

телевизије.
2. ADSL интернет – путем телефонске линије.

Ови провајдери обезбеде кабловску везу до стана. 

До појединачних рачунара у стану или се разведу каблови 
или ако имамо уређај за бежично повезивање преко 

њега бежичним путем.



Повезивање са интернетом

3. Интернет мобилне телефоније – путем канала 
мобилне телефоније.

4. Access Point или бежичне тачке приступа 
интернету – налазе се на многим местима у граду 
(паркови, тргови, градски превоз, итд.)

Када се повезујете на јавну мрежу појавиће вам се 
упозорење да је мрежа небезбедна.

Водите рачуна о подацима које шаљете у тој мрежи.



Повезивање са интернетом

Пример бежичног повезивања на интернет 



Протоколи

• TCP/IP је фамилија протокола на којој је заснована 
интернет-комуникација.

• TCP/IP је дефинисан 1983. године.

• TCP/IP представља начин за размену информација 
међу разнородним рачунарима и мрежама.



Протоколи

TCP/IP протокол је подељен на слојеве:

• апликациони слој 
• транспортни слој

• интернет-слој
• приступ мрежи



Протоколи

1. Aпликациони слој -
омогућава приступ сервисима мреже као што су:

http –веб странице
https –верзија http на којима је безбедност приступа 

повећана
ftp –пренос фајлова

smtp –долазећа електронска пошта
pop3 –одлазећа електронска пошта

dns –имена сервера, систем доменских имена



Протоколи

2. Транспортни слој -
узима поруке, сегментира их, прави виртуелне везе и 

преноси:
TCP –протокол задужен за појединачне клијент/сервер

конверзије уз контролу да ли је порука стигла (користе га
ftp и http)

UDP –пренос порука где није потребна контрола да ли је 
порука стигла (користи га интернет-радио)



Протоколи

3. Интернет слој (мрежни слој) -
задужен за IP адресирање и рутирање:

IP –основни протокол за слање порука 
ICMP –протокол који користе мрежни уређаји, као што су 

рутери
ARP –протокол за разрешење адреса

(ARP превођење IP адресе у MAC адресу, 
RARP превођење MAC адресе у IP адресу)



Протоколи

4. Приступ мрежи -
физички слој задужен за MAC адресе и пренос 

електричног сигнала по преносном медијуму.

Ethernet –дели поруке на кратке делове ради физичког 
преноса.



Протоколи

• У првом слоју порука се дели на делове стандардне 
дужине.

• У другом слоју му се додаје адреса портова пошиљаоца
и примаоца и сад се порука назива сегмент.

• У трећем слоју сегменту се додаје IP адреса 
пошиљаоца и примаоца и сад се порука назива пакет.

• У четвртом слоју пакету се додају MAC адресе 
пошиљаоца и примаоца и ознака за крај поруке и сад се 
порука назива Ethernet оквир и спреман је за физичко 
слање бежично или путем кабла.



IP шема адресирања и DNS

Сваки рачунар на интернету има своју адресу која је 
јединствена у свету.

Та адреса се назива IP адреса.

IP адреса представља место мрежне станице 
(клијент, сервер, рутер) у оквиру мреже.



IP шема адресирања и DNS

Адреса се састоји од четири броја раздвојених 
тачкама, на пример 193.203.17.22.

У рачунару адреса се представља са 32 бита, а сваки 
бит је или 0 или 1.

При превођењу у декадни запис 32-битна адреса 
дели се на четири октета, који се сваки посебно 
преводи у декадни број који се раздваја тачкама.



IP шема адресирања и DNS

Адреса је функционално подељена у два дела.

Први део адресе је дефиниција мреже (иста за све 
рачунаре у тој мрежи).

Други део адресе је адреса уређаја.

Пример: у адреси 192.168.200.3,
први део је 192.168.200 а други део је 3.



IP шема адресирања и DNS

Све IP адресе на свету подељене су у пет класа: 

A, B, C, D и E.

Класу А чине све адресе које почињу цифром 0 у 
првом октету (први октет је број од 1 до 127).



IP шема адресирања и DNS

Класу B чине све адресе које почињу цифром 10 у 
првом октету (први октет је број од 128 до 191). 

Користе је универзитети и велике светске 
корпорације.

Класу C чине све адресе које почињу цифром 110 у 
првом октету (први октет је број од 192 до 223). 
Користе је мала и средња предузећа, школе и 

установе са мањим бројем корисника.



IP шема адресирања и DNS

Класу D чине све адресе које почињу цифром 1110 у 
првом октету (први октет је број од 224 до 239). 

Користе је за слање порука типа један ка више –
специјална класа.

Класу E чине све адресе које почињу цифром 1111 у 
првом октету (први октет је број од 240 до 255). 

Користе је за експерименталну употребу –
специјална класа.



IP шема адресирања и DNS

Веб је колекција посебно креираних страница 
груписаних у сајтове на серверима.

Свака локација на вебу има своју адресу познату као 
URL (Uniform Resource Locator)



IP шема адресирања и DNS

Пример једне адресе на вебу:
http://www.mg.edu.rs/sr/skolovanje/izuzetni-m-radovi

http:// -метод преузимања страница
www -веб-страница

mg.edu.rs -назив сервера где је страница
sr/skolovanje -фолдер и подфолдер на серверу где је 

страница
izuzetni-m-radovi -веб-страница



IP шема адресирања и DNS

Назив сервер  је назив домена.

Састоји се од једне или више речи раздвојених тачком 
и завршава се називом домена највишег нивоа.



IP шема адресирања и DNS

Домен највишег нивоа је група која окупља све 
регистроване сродне домене.

.com -компаније
.edu -образовање

.gov -владе
.net –мреже (често добављач интернет услуга)

.org –непрофитне организације



IP шема адресирања и DNS

Постоје домени за државе који се састоје од два слова.
.fr –за Француску
.de –за Немачку
.ca –за Канаду

.rs –за Србију итд.
Домен државе пише се на крају.

Могућа је његова комбинација са појединим доменима 
вишег нивоа. Пример:

.edu.rs –група образовних домена у Србији.



IP шема адресирања и DNS

Систем доменских имена DNS (Domain Name System) је 
интернет сервис чија је основна функција да преводи 

доменска имена у IP адресе.

DNS је протокол у оквиру TCP-IP протокола који 
дефинише правила и начин превођења доменских имена 

у адресе.


