
Драгана Стопић 



Интернет 
 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. 

 

 INTERnational NETwork  

    међународна мрежа  



Интернет сервиси  

 Интернет нуди велики број сервиса и апликација. 
 Неки од најчешће коришћених су: 

 
Веб или WWW (енгл. World Wide Web) – колекција 

посебно креираних веб-страница. Странице на вебу 
садрже текст, слике, звук, видео... 

Електронска пошта или мејл – омогућава људима 
тренутно слање поште широм света. Пошта може да 
садржи само текст, а може да буде и пропраћена 
додатним садржајима, као што су слике. 

Трансфер фајлова – премештање или копирање 
фајлова са једног рачунара на други. 



Сервис провајдери  
 

 Рачунари и локалне мреже се повезују на интернет 
тако што се повежу са интернет сервис провајдером 
(енгл. ISP – Internet Service Provider) који им обезбеђује 
везу са интернетом.  

 кабловски интернет 

 приступ путем телефонских линија, ADSL 
интернет 

 oператери мобилне индустрије  

 бежичне тачке приступа (енгл. Access Point) 



Протоколи 
 

 Да би комуникација кроз мрежу била могућа, 
пренос података, као и други аспекти повезивања и 
комуникације преко мреже, регулисани су скупом 
правила који се називају протоколи.  



 

 Протоколи који обезбеђују да порука од извора 
прође кроз комуникациони канал и стигне до 
одредишта на време и без грешака укључују: 

начин кодирања поруке (којим језиком се 
комуницира, како од звучног или видео сигнала 
доћи до бинарног записа у рачунару и обрнуто), 

формат поруке (ко шаље, ко прима, где је почетак, 
а где крај поруке), 

величину поруке (ради боље контроле протока, 
потребна је стандардизација дужине порука), 

 



 

временске оквире преноса (да ли је 
комуникациони канал стално доступан или само у 
одређеним временским интервалима, којом 
брзином преносимо поруку кроз канал, колико 
дуго чекамо на пријем поруке...), 

тип конверзације (један-на-један као телефонски 
разговор, један-ка-више као електронска настава, 
један-ка-свима као ТВ пренос), 

алгоритме за препознавање и исправљање 
грешака.  

 



 Пошиљалац и прималац поруке се препознају на 
основу својих адреса. Као што је већ речено, свич 
препознаје адресе уређаја који су на њега повезани 
и има могућност слања пакета на тачно одређену 
адресу.  

 Адресе које препознаје свич су MAC адресе (енгл. 
Media Access Control). Сваки уређај има MAC адресу 
која представља јединствену физичку адресу 
додељену уређају приликом производње  



 
Рутер повезује две локалне мреже 



МАС адреса  
 

 МАС адреса сваког уређаја идентификује уређај, 
али не препознаје где се у мрежи уређај налази. 
Ради могућности усмеравања саобраћаја у 
сложенијим мрежама, уводе се логичке адресе, 
такозване IP адресе (енгл. Internet Protocol 
Address), или мрежне адресе, које се додељују 
уређајима на основу њиховог положаја у мрежи.  



Рутираое 
 Рутирање може бити статичко или динамичко.  

 Статичко рутирање подразумева да су путање 
преноса пакета конфигурисане приликом 
инсталације мреже и да се не мењају.  

 Динамичко рутирање је квалитетније, зато што 
рутер оптимизује путању података (критеријум 
оптимизације је цена и брзина преноса) у 
зависности од тренутног стања на путевима.  



TCP-IP  
 

 Описана правила комуникације међу рачунарима у 
мрежи и систем њиховог адресирања чине део 
најчешћег скупа протокола који се назива TCP-IP  

 

TCP-IP  

(енгл. Transmission Control Protocol – Internet Protocol).  



Cлојеви 

TCP/IP протокол је подељен по слојевима: 

 Апликациони слој  

 Транспортни слој  

 Интернет слој  

 Приступ мрежи  

 

 

 



Апликациони слој  

 - омогућава корисницима приступ сервисима мреже. 

 HTTP – Hipertext Transfer Protocol: веб странице, 

 HTTPS – Hipertext Transfer Protocol Secured: верзија 
протокола HTTP на којем је безбедност приступа веб 
страницама повећана, 

 FTP – File Тransfer Protocol: пренос фајлова, 

 SMTP – Simple Mail Transport Protocol: долазећа е.пошта,  

 POP3 – Post Office Protocol: одлазећа електронска пошта, 

 DNS – Domain Name System: имена сервера, систем 
доменских имена.  

 

 



Транспортни слој  

 Транспортни слој – узима поруке, сегментира их, 
прави виртуелне везе и преноси.  

 TCP – Transmission Control Protocol: протокол 
задужен за појединачне клијент/сервер 
конверзације уз контролу да ли је порука стигла 
(користе га FTP и HTTP), 

 UDP – User Datagram Protocol: пренос порука у 
којем није неопходна контрола да ли је порука 
стигла (користи га, на пример, интернет радио).  

 

 



 Интернет слој  

Интернет слој (мрежни слој) – задужен за IP адресирање 
и рутирање. 
 IP – Internet Protocol: основни протокол за слање 

порука,  
 ICMP – Internet Control Message Protocol: протокол који 

користе мрежни уређаји, као што су рутери, за слање 
контролних порука, на пример порука о грешкама 
уколико неки захтевани сервис није доступан и слично, 

 Протоколи 13  
 ARP – Address Resolution Protocol: протокол за 

разрешење адреса: 
 ARP – превођење IP адресе у MAC адресу, 
 RARP – превођење MAC адресе у IP адресу. 

 
 
 



Приступ мрежи  
 

 

Приступ мрежи – физички слој задужен за MAC 
адресе и пренос електричног сигнала по преностном 
медијуму. 

 Ethernet: дели поруке на кратке делове ради 
физичког преноса. 

 

 



Tрансппрт крпз мрежу 
 У ТCP/IP протоколу корисничка порука се дели на 

делове стандардне дужине који се затим пакују на 
следећи начин ради транспорта кроз мрежу: 

 На корисничке податке, на TCP нивоу 
(транспортни слој) се додају адресе портова 
пошиљаоца и примаоца и тако се формира 
упакована порука која се зове сегмент. 

  Портови су јединствена ознака виртуелне везе која 
је формирана између апликација на пријемној и 
предајној страни.  

 



Tрансппрт крпз мрежу 
Следе примери неких портова:  

 20 и 21 – транспорт фајлова (FTP Data и FTP Control),  

 25 – долазећа пошта (SMTP),  

 53 – систем доменских имена (DNS),  

 80 – веб странице (HTTP),  

 110 – одлазећа пошта (POP3). 

 



Tрансппрт крпз мрежу 
 

 

 Даље, на IP нивоу (интернет слој), сегменту се 
додају IP адреса пошиљаоца и примаоца, и тако 
запакована порука на овом нивоу се зове пакет.  



Tрансппрт крпз мрежу 

 На нивоу приступа мрежи, пакету се додају MAC 
адресе пошиљаоца и примаоца и додаје се ознака за 
крај поруке.  

 Тако запакована порука се зове Ethernet оквир и 
спремна је за физичко слање путем преносног 
медијума (кабла, или бежично). 



 

 На следећој слици имамо пример комуникације и 
формирања сегмента, пакета и мрежног оквира у 
TCP/IP мрежи за случај преноса у веб апликацији 

која се налази на веб серверу и којој 
корисник/клијент шаље информације... 

Tрансппрт крпз мрежу 



сегмент 

пакет 

Еternet (мрежни) оквир  


