
Студијски програм:  Интернет технологије (модул: Web програмирање, Администрирање рачунарских мрежа, 
Медицинска информатика, Информационе технологије) 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Мрежни уређаји 2 

Статус предмета: изборни, обавезни, изборни, изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема  
Циљ предмета: 
 
Циљ је да студент научи да користи мрежне уређаје у процесу администритрања и пројектовања 
локалних рачунарских мрежа, као и да примени команде оперативног система рутера у реализацији 
основне конфигурације. Такође, студент треба да буде предузимљив у решавању проблема у реалним 
условима у области рачунарских мрежа. 
Исход предмета: 
 
Очекује се да студент објасни и дефинише како функционишу рачунарске мреже и буде способан да 
подеси основне параметре крајњих и мрежних уређаја. Такође се очекује да студент може самостално 
да процени, лоцира и отклони грешке у конфигурисаној локалној рачунарској мрежи. 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава: 
Теоријска настава је подељена у следећа поглавља: 1. Мрежни уређаји, 2. Router - оперативни систем 
router-a, 3. Основна конфигурација рутера, 4. Рутирање, 5. Статичко рутирање, 6. Динамичко рутирање.  
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад) 
На аудиторним вежбама је предвиђено упознавање студената са командама оперативног система 
рутера које ће се користити на лабораторијским вежбама. 
Раде се следеће лабораторијске вежбе. 1 - Подешавање TCP/IP параметара рачунара и прикључивање 
PC рачунара у мрежу, команде ping и tracert на рачунару. 2 - Прављење правог, укрштеног и рол кабла, 
провера жичне мапе. 3 - Приступ рутеру ради његовог конфигурисања, рад преко Hyper Terminal-a. 4 - 
Основна конфигурација, име рутера, шифре, интерфејси. 5 - Конфигурисање статичке руте и статичке 
default руте. 6 - Конфигурисање динамичког рутинг протокола. 7 - Лоцирање и отклањање грешака у 
конфигурисаној локалној рачунарској мрежи, приступ удаљеном рутеру Telnet конекцијом. 8. Тумачење 
садржаја ARP табела на рачунару и на рутеру. 
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