
Драгана Стопић 



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

 Ове адресе се називају IP адресе јер их користи IP 
протокол (интернет ниво) из фамилије TCP/IP.  

 IP адресе представљају место мрежне станице 
(клијент, сервер, рутер) у оквиру мреже и могу се 
мењати са променом адресе целе мреже, са 
променом места уређаја у оквиру организације 
локалне мреже, као и према редоследу 
пријављивања на мрежу у зависности од 
расположивих адреса које мрежа има. 



 

 Пре превођења у декадни запис 32-битна адреса се 
дели на четири октета, који се сваки посебно 
преводи у декадни број, који су у запису адресе 
раздвојени тачкама.  



 

 Да би дефинисали који део IP адресе представља 
адресу мреже, а који представља појединачни уређај, 
користимо мрежну маску.  

 Мрежна маска (енгл. Subnet Mask) представља 
бинарну маску за препознавање дела адресе који 
идентификује мрежу.  

 Мрежна маска има формат IP адресе, а има све 
јединице на делу 32-битне адресе која представља 
адресу мреже.  

 У претходним примеру, мрежна маска је 255.255.255.0, 
зато што прва три октета идентификују мрежу  



Мрежна маска 



 
Две мреже повезане рутером 



 Да би подржала овакву хијерархијску организацију IP 
адреса, конфигурација мрежних адреса на сваком 
рачунару који се укључује у TCP/IP мрежу мора 
садржати следеће елементе: 

 IP адресу – у којој су садржани и адреса мреже и 
адреса рачунара, 

 мрежну маску 

 подразумевани излаз из локалне мреже (енгл. 
Default Gateway) – представља адресу мрежног уређаја 
(најчешће рутера) који повезује локалну мрежу са 
спољним светом.  

Преко ове адресе локалне мрежне станице шаљу поруке 
ка другим локалним мрежама или ка интернету. 

 



Класе 

 Све IP адресе у свету су подељене у пет класа:  

    А, B, C, D и Е. 

 
Класа Број резервисаних мрежа Адресе приватних мрежа
  
   А  1   10.0.0.0  
 
   В  16   172.16.0.0 – 172.31.0.0 
  
   С  256   192.168.0.0 – 192.168.255.0  



Класа А  
 

Класу А чине све адресе које почињу цифром 0 у првом 
октету, што значи да је први октет класе А број од 1 до 127 
(од 00000000 до 01111111): 

0xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
 Први октет у класи А представља адресу мреже (мрежна 

маскa је 255.0.0.0), док остала три октета представљају 
адресу рачунара (или било које друге мрежне станице 
или мрежног уређаја) у мрежи. У класи А се укупно 
може дефинисати: 

 126 мрежа: од 1.x.y.z до 126.x.y.z. Број мрежа је 126, зато 
што су прва и последња адреса увек резервисане за 
специјалне намене. 

 224-2 ~ 16 милиона адреса рачунара у свакој мрежи 
(адреса која садржи све нуле и све јединице су опет 
адресе са специјалном наменом) 
 



Класа В  
 

 Класу В чине све адресе које почињу цифрама 10 у 
првом октету, што значи да је први октет класе В 
број од 128 до 191 (од 10000000 до 10111111): 

10xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

 Прва два октета у класи B представљају адресу 
мреже (мрежна маскa је 255.255.0.0), док остала два 
октета представљају адресу рачунара у мрежи. 
Адресе у класи В користе универзитети и велике 
светске корпорације. У класи В се укупно може 
дефинисати: 

 214-2 = 16384 мрежа: од 128.0.x.y до 191.255.x.y  

 216-2 ~ 65 хиљада адреса рачунара у свакој мрежи. 

 



Класа С  

 Класу С чине све адресе које почињу цифрама 110 у 
првом октету, што значи да је први октет класе С број 
од 192 до 223 (од 11000000 до 11011111): 

110xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

 Прва три октета у класи С представљају адресу мреже 
(мрежна маскa је 255.255.255.0), док је преостали 
четврти октет одређен за дефинисање адресе рачунара 
у мрежи.  

 Адресе у класи С користе мала и средња предузећа, 
школе и установе са мањим бројем корисника.  



Класа С  

У класи С се укупно може дефинисати: 

 221 - 2 = 2 милиона мрежа: од 192.0.0.x до 233.255.255.x 

 28 - 2 = 254 адресе рачунара у свакој мрежи. 

 

За сваку од ових класа се може одређени број битова 
предвиђених за адресу уређаја узети за адресу подмреже, 
и на тај начин се могу организовати адресе подмрежа у 
оквиру мреже.  



Класа D и Е 
 

 Класу D чине све адресе које почињу цифрама 1110 у 
првом октету, што значи да је први октет класе D број 
од 224 до 239 (од 11100000 до 11101111). 

 Класу Е чине све адресе које почињу цифрама 1111 у 
првом октету, што значи да је први октет класе Е број од 
240 до 255 (од 11110000 до 11111111). 

Класе D и Е су специјалне класе и имају следеће намене: 

 D – слање порука типа један-ка-више, 

 Е – експериментална употреба.  

 



 

 Систем доменских имена – DNS (енгл. Domain 
Name System) је интернет` сервис чија је основна 
функција да преводи доменска имена у IP адресе.  

 Он је један од протокола у оквиру TCP-IP протокола 
који дефинише правила и начин превођења 
доменских имена у адресе.  

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

 

DNS - Систем доменских имена  



Домен највишег нивоа је група која окупља све 
регистроване сродне домене. Примери неких од 
домена највишег нивоа су: 

 .com – компаније,  

 .edu – образовање,  

 .gov – владе,  

 .net – мреже , 

 .org – непрофитне организације. 

 



 Поред овога, постоје домени за државе које се 
састоје од два слова као што су:  

 .fr  за Француску,  

 .de за Немачку,  

 .ca за Канаду,  

 .rs за Србију...  



 Домен државе се пише на крају и могућа је његова 
комбинација са појединим доменима вишег нивоа (не 
са свима).  

 Тако је: 

.edu.rs група образовних домена у Србији 

.edu.fr група образовних домена у Француској... 

 



Домаћи задатак 
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