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

Статус предмета: изборни, обавезни, изборни, изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема  
Циљ предмета: 
 
Циљ је да студент користи мрежне уређаје у процесу администритрања рачунарских мрежа, и буде 
оспособљен за конфигурисање и одржавање рутера и свичева и протокола за рутирање. Такође, циљ је 
да студент може самостално да решава сложене проблеме у области администритрања рачунарских 
мрежа и буде предузимљив у решавању проблема у реалним условима у области рачунарских мрежа. 
Исход предмета: 
 
Очекује се да студент самостално конфигурише рутере и свиче, што потврђује на практичном делу 
испита. Такође се очекује да студент може самостално да препозна, лоцира и отклони грешке у 
конфигурисаној локалној рачунарској мрежи. 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава: 
Теоријска настава је подељена у следећа поглавља: 
• Конфигурисање протокола за рутирање, OSPF, EIGRP 
• Конфигурисање виртуалних LAN-ова на свичу и рутирање између различитих виртуелних   LAN-ова 
• Конфигурисање приступне листе 
• Конфигурисање DHCP, NAT  
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад) 
У оквиру аудиторних вежби се савладавају приступне листе. Такође, на аудиторним вежбама је 
предвиђено упознавање студената са командама оперативног система рутера које ће се користити на 
лабораторијским вежбама. 
У оквиру часова лабораторијских вежби студенти се обучавају како на правим уређајима тако и на 
симулаторима у рачунарским учионицама да повежу мрежу и конфигуришу рутере и свичеве из области 
које се разматрају на предавањима и аудиторним вежбама. 
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