
Lekcija 1 

Бежичне мреже, хотспотови и стандарди 

Бежична мрежа 
 

 

Aко сте се скоро нашли на аеродрому или неком кафеу, велика је вероватноћа да Вам је на 
располагању био бежични интернет. Места која нуде јавни бежични приступ интернету 
називају се хотспотови (енгл. hotspots). 

Бежичне мреже стандарда IEEE 802.11, популарно ВајФај (енгл. Wi-Fi – Wireless Fidelity), 
користе се за повезивање рачунара у кућама, школама или  јавним местима. Имају многе 
предности у односу на каблиране мреже. Једноставне су за постављање и јефтине. 

Ове мреже користе радио таласе, баш као радио апарати, телевизори и мобилни телефони. 
Мрежна картица за бежичну комуникацију (енгл. WLAN adapter) са вашег рачунара 
преводи податке у радио сигнал који се путем антене шаље у етар. 

Бежични рутер прима сигнал и декодира га. Рутер шаље информације на интернет 
користећи физичку, жичну везу. Процес такође функционише и у обрнутом смеру где 
рутер прима информације са интернета, преводи их у радио сигнал и шаље ка бежичном 
адаптеру рачунара. 

Везе које се користе у ВајФај комуникацији су веома сличне комуникацији токи вокија, 
мобилних телефона и других уређаја. Могу да емитују и примају радио сигнале, 
конвертују дигиталне сигнале у радио сигнале и обратно. Међутим, постоји пар битних 
разлика у односу на друге уређаје који користе радио таласе: 

1. Сигнали се емитују на фреквенцијама од 2.4GHz или 5GHz. Ово су значајно више 
фреквенције него оне код токи вокија, мобилних и телевизије. Што је фреквенција виша 
то се може више података пренети. 

2. Користе се IEEE 802.11 мрежни стандарди у неколико варијанти: 



· 802.11а преноси сигнал на 5GHz и то може учинити брзином од 54 мегабита у 
секунди. Користи ортогонално мултиплексирање у фреквентном домену (енгл. 
OFDM – Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), нaпредну технику кодирања 
која дели сигнал на више мањих под сигнала пре него што стигну до пријемника. 
Ова техника значајно смањује интерференцију. 

· 802.11b ја најспорији и најјефтинији стандард.  У прво време је узео маха 
првенствено због своје цене, али сада његова популарност јењава јер га бржи 
стандарди стижу по цени. 801.11b преноси сигнал на 2.4GHz радио спектра. Може 
то учинити брзином од 11 мегабита у секунди и користи модулацију 
комплементарног кода (енгл. CCK – Complementary Code Keying). 

· 802.11g стандард преноси податке на 2.4GHz као и 802.11b али много брже јер 
достиже брзине преноса од 54 мегабита у секунди и користи кодирање исто као и 
802.11а . 

· Најновији стандард 802.11n значајно повећава домет мреже и брзину преноса 
података. Сада је теоретски могуће остварити и брзине од 140 мегабита у секунди. 

 

Кућна мрежа и хотспотови 

 

Ако желите да користите бесплатан интернет на јавним местима или пак да бежично 
делите интернет, потребно је да прво имате одговарајућу опрему. Већина лаптопова, а и 
многи десктоп рачунари сада стижу са уграђеним бежичним адаптером. Уколико га 
немају, можете докупити USB бежични модул или картицу за десктоп рачунар која се 
прикључује у PCI подножје за проширење. Већина ових адаптера подржава више 
стандарда, махом b и g стандард. 

Након што прикључите модул или картицу, морате да инсталирате драјвере који ће 
омогућити адаптеру да ради нормално са вашим оперативним системом. Након тога, ваш 



рачунар ће моћи да пронађе све хотспотове у околини и понудиће вам да се на неке од 

њих и вежете.  

Ако већ имате неколико рачунара повезаних у вашој кући и желите да направите међу 
њима бежичну мрежу то можете учинити употребом бежичних приступних тачака (AP – 
Аccess Point). Ако имате неколико рачунара који нису умрежени или ако желите да 
замените вашу жичну мрежу додаћете бежични рутер (WRT – Wireless Router). Овај уређај 
у себи садржи: 

1. један порт на који ћете повезати кабловски или ADSL модем; 
2. рутер; 
3. мрежни комутатор (Switch); 
4. заштитни зид  (Firewall) и 
5. бежичну приступну тачку. 

 

Бежични рутер вам омогућава да бежично или мрежним кабловима умрежите ваше 
рачунаре и међу њима делите интернет конекцију, штампаче и др. Већина бежичних 
рутера омогућава покривање до 30 метара раздаљине у свим правцима, мада зидови и 
врата могу блокирати сигнал. Ако имате велики стан или желите да направите мрежу у 



школи, можете купити јефтиније уређаје за повећање домета, тзв. рипитере (Repeater) како 
би сте повећали домет вашег сигнала. 

Као и са бежичним адаптерима, многи рутери могу користити више од једног IEEE 802.11 
стандарда. 802.11b рутери су јефтинији јер је тај стандард старији и спорији од 802.11a, 
802.11g и 802.11n рутера. Већина се одлучује за 802.11g опцију због своје брзине и 
поузданости. 

Када повежете рутер он би требао да почне да ради са својим подразумеваним 
подешавањима, а већина рутера вам дозвољава да уђете у тзв. веб интерфејс, односно 
страну за конфигурацију, како би променили сва подешавања. Ту можете подесити: 

· Име мреже познато под именом идентификатор скупа сервиса (SSID – Service Set 
Identifier) – подразумевано је постављено име произвођача рутера; 

· Канал који тај рутер користи – већина рутера користи канале 1, 6 или 11. Ако 
станујете у згради и Ваше комшије користе исти канал као и Ви, имаћете 
интерференције па ће Вам и пријем бити слабији. Пребацивање на други канал би 
требало да елиминише овај проблем; 

Безбедносне опције вашег рутера – многи рутери користе стандардно јавно доступно 
пријављивање, па је добра идеја да поставите ваше корисничко име и лозинку који ће вам 
бити тражени кад год се будете повезивали на тај SSID са неким новим рачунаром или бар 
омогућите енкрипцију и друге доступне опције за заштиту. 

 

Гужва у етру 
Раније поменути канало које можете одабрати код конфигурације у великој мери утичу и 
на квалитет, поузданост и саму брзину ваше бежичне мреже. Канал представља 
фреквенцију на којој ће сама мрежа радити. Погледајмо најраспрострањенију мрежу на 2.4 
гигахерца. 

Ова мрежа има 11 званичних канала и то : 

Канал Фреквенца 
(MHz) САД Јапан Остатак света 

1* 2412 Да Да Да 
2 2417 Да Да Да 
3 2422 Да Да Да 
4 2427 Да Да Да 
5* 2432 Да Да Да 
6 2437 Да Да Да 
7 2442 Да Да Да 
8 2447 Да Да Да 
9* 2452 Да Да Да 



10 2457 Да Да Да 
11 2462 Да Да Да 
12 2467 Не Да Да 
13* 2472 Не Да Да 
14 2484 Не 11b само Не 

Ширина једног канала је 22 Мегахерца те тако у групи канала коју видите у горњој табели 
постоји само пар њих који су тзв. носећи.То су канали 1,6 и 11. Они се не преклапају и 
уколико су слободни требало би да одаберете један од њих. 

 
 
 
Као припремну радњу, предлажемо да на лаптоп или мобилни телефон инсталирате неку од 
апликација. Једна од познатијих апликација је NetStumbler  коју бесплатно можете скинути са 
интернета. Још су згодније многобројне апликације за ”паметне” мобилне уређаје које вам у 
сваком тренутку могу дати увид у распоред мрежа око вас и оптерећеност одређених канала, како 
би одабрали адекватан. На наредној слици можете видети оно што један од таквих програма 
презентује кориснику. 

 

На слици се јасно види који је степен преклапања по каналима , те да су канали 6 и 11 
најоптерећенији, што практично значи да треба да користимо канале 1,2 или 3. 

Слични алати постоје и за Виндоус 7 платформу са NDIS 6.0 драјверима. Један од њих је 
Инсајдер , док се други зове Вистамблер : 



http://www.youtube.com/watch?v=9z9OZptBpvE&feature=player_embedded 
 
http://www.metageek.net/products/inssider/ 
http://www.vistumbler.net/ 
 
 

Избор канала на рутеру или приступној тачки 
Сам избор канала врши се у подешавању опција бежичног преноса рутера или приступне 
тачке (овде намерно правимо разлику између рутера и приступне тачке. Та разлика ће 
бити објашњена у једном од инструкционих видеа). На слици можете видети једно такво 
подешавање Линксис рутера. Принцип је исти за све , без обзира на изглед екрана и тип 
рутера. Потребно је пронаћи одељак са опцијама подешавања бежичне мреже (енгл. 
Wireless settings) и ту одабрати канал (енгл. Wireless Channel). Примери за неколико 
најпопуларнијих типова рутера су дати на сликама доле: 

Linksys WRT54GL: 

 
TP Link TP-WR740N: 



 
 
Huawei HG520s: 

 
 



Безбедност 

 

Безбедност је веома важан део локалне бежичне мреже и јавних хот спотова. Ако на 
вашем рутеру оставите отворену аутентификацију (Open Authentication), било ко ко има 
бежични адаптер моћи ће да користи ваш сигнал. Многи би желели да повећају 
приватност на својој мрежи, а тако нешто захтева од вас минимум напора у подешавању 
рутера односно подешавању неких безбедносних опција. 

Први ниво заштите подразумева филтрирање клијената на основу физичких адреса 
њихових бежичних адаптера. Свака мрежна картица за каблиране или бежичне мреже, 
поседује такозвану физичку, односно MAC адресу о којој смо више причали на 
претходним курсевима. На вашем рутеру можете подесити да се на мрежу могу повезати 
само рачунари са наведеним MAC адресама. Ово је својевремено била добра заштита, али 
обрзиром да се MAC адресе адаптера на мрежи лако откривају скенирањем саобраћаја и 
такође лако клонирају, злонамерни корисник може брзо заобићи ову заштиту. Други ниво 
заштите подразумева сакривање имена мреже односно SSIDa. На вашем рутеру можете 
подесити да се SSID мреже не емитује и да се на мрежу могу конектовати само корисници 
који га унапред знају. И ова заштита се може заобићи скенирањем мрежног саобраћаја. 

Трећи ниво заштите подразумева коришћење енкрипције. Застарела WEP (Wired 
Equivalent Privacy) енкрипција подразумева аутентификацију дељеним кључем и због 
слабости криптографског алгоритма брзо је пробијена. Чак и коришћење ове енкрипције у 
комбинацији са филтрирањем MAC адреса и сакривањем SSIDa није безбедно. Међутим, 
коришћење новијих техника енкрипције WPA (Wi-Fi Protected Access) и WPA2 у 
комбинацији са филтрирањем MAC адреса прилично је безбедно и одбиће већину напада. 

Поред свих наведених механизама заштите, бежичне мреже и даље не могу достићи ниво 
каблираних мрежа. Злонамерни корисници, и када не могу пробити заштиту мреже, могу 
тзв. DoS (Denial of Service) нападима осталим корисницима бежичне мреже онемогућити 
нормално коришћење, некада и до нивоа неупотребљивости. 
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Битни делови бежичне мреже 

 

Када креирате бежичну мрежу код куће ствари су поприлично једноставне – потребан је 
један рутер који ћете повезати на вашу постојећу интернет конекцију, конфигурисати га и 
све ће бити у реду. Ако желите да покренете мало комплекснију бежичну мрежу, рецимо 
школску бежичну мрежу мораћете да поведете рачуна о неким детаљима који могу доста 
утицати на квалитет, поузданост и на сам рад ваше бежичне мреже. Ту морамо водити 
рачуна и о конекторима, и о кабловима, и о типовима рутера које ћемо користити као и 
начину њиховог међусобног повезивања. 

У домену стандарда пуно ствари се променило како би корисницима омогућили удобнији 
рад. Наиме док је 802.11g стандард ”био на власти” владао је закон јачега . Иако су 
законска ограничења у EУ и САД веома строга , по питању јачине сигнала, при чему је 
снага лимитирана на 50, односно 100mW респективно, многи провајдери су појачавали 
сигнале на својим базним станицама. Ситуација је код нас почела да личи на ситуацију са 
почетка деведесетих, где су неке приватне ТВ станице толико појачавале своје сигнале да 
су се виделе све до грчке. 802.11n стандард је установљен као много више пријатељски 
настројен према комшијама (енгл. Neighbor friendly). Практично, уколико сте ви и комшија 
на истом каналу уређај ће дати све од себе да не смета комшији. У перспективи је то 
супер, када буду сви имали опрему у овом стандарду. За сада је још увек на снази закон 
јачега , па корисници 802.11n опреме могу имати лошије перформансе уколико се налазе у 
близини 802.1a,g,b опреме . 

 

 

 

Антене 



   
Омнидирекциона антена               Панел антена 
 
Антене за бежични интернет се могу поделити прво у две категорије: оне које раде на 2,4 GHz и оне 
које раде на 5 GHz. Поред ове техничке поделе, постоји још и подела по њиховој намени, односно 
антене за спољашњу уградњу и антене за унутрашњу уградњу. Веома је битно да знате како желите 
да се ваш сигнал простире када будете повезивали своју бежичну мрежу. Дакле битно је да знате да 
ли желите да се сигнал простире у свим правцима, за шта би користили омнидирекциона антену, где 
баш због тога што се сигнал простире у 360° имате велике губитке, или желите да сигнал усмерите да 
добијете јачи али усмеренији сигнал. Све су ово детаљи о којима морате водити рачуна у процесу 
пројектовања саме бежичне мреже. 
Антене можемо поделити по конструкцији на неколико категорија. Прва категорија су 
омнидирекционе антене или популарно „штап“ антене које се постављају вертикално и њихов сигнал 
се простире 360° од саме антене. Обично се користе када желите да направите јавни хот-спот или 
неко такво место са интернетом када ћете користити омнидирекциону антену. Уколико желите да 
направите усмерење користићете рецимо јаги (yagi) антену која подсећа на цев и која се поставља 
хоризонтално у правцу у коме желите да усмерите сигнал. Јаги антена има боље појачање сигнала од 
омнидирекционе антене самим тим што усмерава цео сигнал у једном правцу и угао зрачења од 
неких 20-30°. Ако вам је потребно још веће усмерење можете користити панел антене. Панел антене 
се најчешће користе унутар зграда, јер им је угао зрачења од 20-30° и појачање сигнала од неких 12-
14 dB. Ако морате да пребаците 
 

     
Грид антена                                             кантена 
 
сигнал од места А до места Б, та алтерација се зове бриџовање или премошћавање мрежа, најчешће 
ће ваш избор бити тзв. грид антена, јер грид антена има велико појачање сигнала (око 24 dB) и 
усмерење сигнала од само 3°. Значи, са таквим антенама и квалитетним избором мрежне опреме, 
можете пребацити и раздаљине до 15 km уколико поседујете оптичку видљивост. 



Постоји још неколико типова антена, постоје антене ручне израде које се обично праве од разних 
конзерви (тзв. кантене), за чију производњу можете наћи упутство на интернету и које такође имају 
добре спецификације и добро се понашају у урбаним условима. Међутим, морате бити веома 
пажљиви јер је код израде оваквих антена веома битно какве су мере …. унутар саме кантене. Дакле, 
није једноставно и не може се убацити било која дужина, или било која конзерва и да то 
функционише као нека нормална антена. 
 
Једна од новина у последњој верзији IEEE 802.11 стандарда тиче се управо антена. У 802.11n 
стандарду дефинисана је нова техника конфигурације бежичне мреже названа MIMO (Multiple Input, 
Multiple Output), где и бежични адаптери и приступне тачке користе више антена истовремено. 
Поред антена које су видљиве, за слање и пријем података имплементира се и већи прој предајника 
и пријемника у самим адаптерима, односно приступним тачкама. Како вас не би бунила нотација која 
описује MIMO могућности нових уређаја, општи облик записа TxR описује бројеве предајника 
(Тransmitters) и пријемника (Receivers) који могу бити од 1 до 4. На пример, ако на уређају пише 
MIMO 2х3, значи да има 2 предајника и 3 пријемника. Уколико већ поседујете старију опрему, 
можете је комбиновати са новом – компатибилност постоји, али нећете постићи максималне брзине 
протока које вам 802.11n нуди. 
 

Каблови и конектори 
Када сте одабрали антену, морате прећи на избор каблова и конектора којим ћете антену 
повезати са вашом приступном тачком или рутером. На нашем тржишту имате могућност 
избора једне од три врсте коаксијалног кабла: тип 200, тип 400 и тип 600 

      
ЦФД600 коаксијални кабл                Н-тип женски конектор     РП-СМА конектор     РП-ТНЦ конектор 
са ниским губицима 
 

и они сви спадају у коаксијалне каблове са ниским процентом губитака. Уколико 
уграђујете опрему споља, односно напољу, имајте на уму да коаксијални каблови веома 
брзо труле и да за неких годину дана на киши и снегу изолација коаксијалног кабла се у 
потпуности претвара у прах. Према томе, уколико, као што је раније поменуто, узимате 
опрему за спољашњу уградњу, немојте штедети на коаксијалним кабловима. Када имате 
антену која има рецимо 24 dB појачање, и купујете коаксијални кабл од 5 m, обратите 
пажњу да сваки метар коаксијалног кабла уноси максимално још по 1 dB слабљења у 
зависности од типа коаксијалног кабла и да сами конектори на крајевима кабла уносе још 
по 1 dB слабљења. Тако вам се може десити да имате најквалитетнију антену која има 
појачање од 24 dB и неквалитетан кабл који ће вам унети 5 dB слабљења од самог кабла и 
још 2 dB слабљења на конекторима, што даје 7 dB и тако уместо 24 dB појачања ви 
добијате 17 dB појачања. 



Што се конектора тиче више различитих је у оптицају. Оно што је успешно, колико 
толико стандардизовано у последњих пар година јесте такозвани Н-тип женски конектор 
који можете наћи на полеђини скоро сваке антене. Дакле , уколико правите или набављате 
адаптер кабл који ће спојити вашу јачу антену са вашим кућним рутером , једна страна 
адаптер кабла не захтева размишљање. Биће то Н-тип женски „N-type female“,  конектор 
на антени , па вам је за ваш адаптер кабл потребан Н-тип мушки „N-type male“. Други крај 
адаптер кабла је проблематичан . Ту је гама конектора већа. Када одшрафите антеницу на 
вашој ВајФај картици или рутеру (тзв. „пендрек антена“) наићићете у највећем броју 
случајева на РП-СМА мушки конектор или , уколико је уређај Циско/Линксис 
(Cisco/Linksys) произвођача РП-ТНЦ конектор (он је већи од СМА конектора). На 
уређајима је увек мушки конектор , те ће вам требати женски на адаптер каблу. Топло 
препоручујемо да све ове каблове купујете фабрички направљене , јер код самосталне 
монтаже може доћи до великих губитака на крајевима где су конектори. 

Са дужином кабла не претерујте јер је губитак око 1dBi по дужном метру. 

 

Рутери и приступне тачке 

 

Приступна тачка 

Веома је битно направити разлику између рутера и приступне тачке.  

Приступна тачка може бити подскуп једног рутера. 

Обично рутер има опције аутоматског додељивања адреса (DHCP), фајервол, превођење 
адреса (NAT), контролу приступа и родитељску контролу и подржава неке основне 
протоколе рутирања (RIP, OSPF). Са друге стране, приступну тачку треба гледати као 
адаптер који жичну везу преводи у бежичну. Обично има један мрежни прикључак и 
антену. Повежете приступну тачку на свој свич, ручно доделите адресу и вежете се 
бежично лаптопом. 

Број прикључака би био један од начина да направите разлику између приступних тачака 
и рутера, мада у послење време ни један бежични уређај се не може замислити без опција 
рутирања и неког фајервола. Тако да категорија ”обичне” приступне тачке бива полако 
потиснута рутерима којима можете искључити све опције које вам нису потребне. 

Последњих година пуно се радило на решењима која ће бити бржа, поузданија, једноставнија за 
употребу од досадашњих .Плод тих истраживања је и уређај Јубиквити нетворкс булит (Ubiquity 
Networks bullet). Тај уређај је дизајниран у облику метка, при чему се његова глава шрафи 
директно на леђа антене. На тај начин се губи потреба за кабловима који повезују уређај и антену 



и самим тим се драстично смањују губици које смо имали на кабловима и конекторима. Из булета 
се извлачи један мрежни кабл на коме немате слабљење и који можете развући до 100 m 
раздаљине, а сам уређај се напаја кроз тај мрежни кабл уз помоћ опреме која се зове power over 
ethernet (POE / Напајање преко рачунарске мреже) где се 4 неискоришћене жице мрежног кабла 
користе за напајање самог уређаја. 

У односу на другу мрежну опрему других произвођача, оваква решења су веома јефтина и спадају 
у класу кућних уређаја, али дају изузетно добре перформансе и на великим раздаљинама од по 
неколико километара. Овде практично нема никаквог слабљења сигнала  нити слабљења које би 
се накнадно појавило услед пропадања самог кабла због изложености различитим временским 
условима. Сам уређај трпи температуре од -30 до +45°C, према томе може слободно бити изложен 
и киши, и снегу, и сунцу и неће му се ништа десити. Оваква решења су све популарнија, те се 
коаксијални каблови који повезују антену и уређај полако избацују из употребе. 

Један од најпознатијих програма за рутирање ”Микротик” је временом добио и форму физичких 
рутера , као и бежичних рутера . Микротик је веома распрострањен у источној Европи због 
великог броја опција и велике флексибилности, при чему је скоро достигао и фамозни Cisco 
уређај, али по драстично нижој цени. И Микротик је прихватио концепт ”булет” уређаја, те се сада 
може наћи и Микротик који се директно везује на антену. Постоје такође и  антене у чију 
унутрашњост је уграђен микротик рутер, чиме се опет покушава продужити радни век уређаја и 
смањити губитке. 

  

Ubiquity Networks Bullet                                           Рутер са приступном тачком 

Školska bežična mreža: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QiqbYaQVkHA 

 

 

Напајање преко мреже (енгл. Power over Ethernet) 
Са развојем интернет телефоније (IP телефоније), видео надзора преко интернета (IP 
видео) и бежичних мрежа појавио се проблем напајања уређаја на удаљеним 
локацијама. Наиме, до средине деведесетих било је потребно за сваки уређај који 
монтирате и који желите повезати на интернет паралелно обезбедити мрежну 



инфраструктуру и напонске каблове. Често је измештање постојећих напонских 
каблова или монтирање нових тежак и опасан посао. Решење се појавило у виду 
напајања преко мреже или кратко POE (Power over Ethernet). Концепт је 
једноставан. Уређаји који не захтевају гигабитну мрежу користе четири од укупно 
осам жица етернет кабла. Код гигабитне мреже се користи свих осам. Кроз 
неискоришћене четири жице се пусти 12-48 волти и тако се урећај, који је рецимо 
камера на суседној бандери, напаја једним јединим каблом. 

  

Принцип рада је објашњен на слици доле. Прво се мрежни кабл повеже са вашим активним 
мрежним уређајем (свичем) са једне стране [2] и ињектором са друге стране. Адаптер 220V-12V се 
укључи у струју и повеже са ињектором [3]. На тај начин смо повезали струју и податке у ињектору 
[1]. Једним стандардним етернет каблом повезаћемо две удаљене тачке. На супротном крају ћемо 
искористити сплитер [4] како би опет раздвојили струју и податке. Из сплитера ћемо извући напонски 
кабл [5] и мрежни кабл [6] и укључити у нашу приступну тачку. Ово је такозвани пасивни POE јер нема 
никакве контроле компатибилности уређаја са друге стране. Такође није потребно ни да сама 
приступна тачка подржава POE опцију јер се у њу укључују стандардни напонски и мрежни кабл 
 

Напони код пасивног POE стандарда се крећу од 12V-24V. Што је већа раздаљина коју 
морате премостити требаће вам јачи адптер (1000 mW) и напон од 24v. 

Са друге стране, постоји и такозвани активни POE (802.11af) који подразумева да се на 
обе стране налазе ”интелигентни” уређаји. Можете набавити рецимо 48-портни свич на 
коме јесваки од портова способан да испоручи 1000mW/48V . Када обичним етернет 
каблом повежете уређај који подржава  802.11af стандард, свич аутоматски активира 
напонски део и почне да напаја ваш IP телефон, камеру или приступну тачку(рутер). 
Уколико уређај није 802.11af компатибилан , свич неће пустити никакву струју како 
уређај не би прегорео. Овакви свучеви омогућавају увођење комплетне IP телефоније, 
видео надзора, као и бежичног интернета без икаквих интервенција на напонској 
инфраструктури чиме се много штеди. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lekcija 3 
 

”Кичма” бежичне мреже 

 

ТОПОЛОГИЈЕ БЕЖИЧНИХ МРЕЖА 
Из предходних лекција могли смо закључити да бежична рачунарска мрежа представља 
скуп рачунара који међусобно комуницирају радио таласима помоћу разних 
комуникационих уређаја и опреме. Наспрам каблираних мрежа, овакав вид умрежавања 
има својих предности (мобилност и флексибилност), али и својих мана (квалитет и 
безбедност). Флексибилност бежичног умрежавања подразумева једноставно ширење 
мреже без додатних трошкова и могућност комбиновања различитих начина повезивања 
(топологија). Две основне топологије које су се јасно издвојиле су ад-хок (ad-hoc) и 
инфраструктурна (infrastructure) топологија. 

Бежична мрежа у ад-хок топологији омогућује успостављање директне везе међу 
рачунарима без потребе за приступном тачком или бежичним рутером. Примењују се само 
када је потребно брзо и једноставно поставити привремену мрежу између мањег броја 
рачунара на малом растојању. Сваки рачунар мора бити у домету са сваким, а на њиховим 
бежичним адаптерима мора се експлицитно конфигурисати ад-хок режим рада. Први 
рачунар у ад-хок мрежи преузима поједине улоге приступне тачке – повремено 
„рекламира“ мрежу и брине се о аутентификацији нових чланова.  

Према 802.11 стандарду, максимални број рачунара у мрежи ад-хок топологије не би 
требао бити већи од девет. Ово свакако није добро решење за реализацију школске 
бежичне мреже, и на даље неће бити предмет нашег интересовања. 

У инфраструктурној топологији рачунари међусобно комуницирају искључиво 
посредством централног уређаја тј. приступне тачне или бежичног рутера. 



 
 
Сви рачунари морају бити у домету централног уређаја, а ширење покривености бежичне мреже 
може се постићи на више начина. Један од њих је да кабловима умрежимо више приступних тачака и 
добијемо тзв. ћелијску структуру. Бежични клијенти тада могу у покрету мењати приступне тачне 
преко којих комуницирају са остатком мреже (тзв. роаминг). 
 

 
 
 
Квалитет бежичне мреже у многоме зависи од квалитета примарног линка који имате за ту 
институцију. Примарни линк састоји се из аплинка (uplink) којим се подаци шаљу (upload) од ваше 
институције ка интернету и даунлинка (downlink) којим се подаци преузимају (download) са интернета 
ка вашој институцији. Аплинк може бити и највеће уско грло ваше мреже поготово што највећи број 
комерцијалних интернет провајдера у Србији користи асиметричну везу. То практично значи да дају 
велике брзине преузимања података, а значајно различите и умањене брзине слања података ка 
интернету. Диспропорција може бити чак у односу 1:16 при чему имате 16 Mb/s download, и 1 Mb/s 



upload. Уколико дође до загушења аплинка, у највећем броју случајева доћи ће и до загушења 
примарног линка целокупно. 
 

Према томе, када разматрате ширење бежичне мреже имајте на уму да се бежична мрежа 
много теже контролише од жичне мреже, и да уколико је добро не заштитите, сигурно 
ћете имати кориснике који ће преузимати велике количине података са интернета и тиме 
загушити ваш примарни линк. Ако икако можете пробајте да избегнете решења типа 
ADSL за примарни линк институције, јер је ADSL по самој концепцији асиметричан и 
намењен је углавном резиденцијалним корисницима. Покушајте да своју институцију 
вежете на неки од симетричних линкова, као што је оптички линк, који неки од провајдера 
нуде у Србији по ценама које су веома компетитивне, па самим тим остварите симетричан 
проток података у оба правца. 

Брзина и поузданост мреже зависиће и од рутера који имате на ивици саме мреже. Тај 
рутер ће носити главни део оптерећења целокупне мреже и веома је битно да за ту намену 
имате добар и поуздан рутер. Једно од решења које се само намеће јесу CISCO рутери, 
који су се у прошлости показали као веома поуздани, међутим они су и веома скупи 
тренутно на нашем тржишту, па можете прибећи и неком од алтернативних решења, као 
што је нпр. MikroTik кога има у источној Европи, веома је добро подржан и поуздан и 
нуди огроман број опција за далеко нижу цену од CISCO рутера. Конфигурација MikroTik 
рутера ће вам у некој мери бити компликованија од конфигурације CISCO рутера, али 
када једном све то подесите и снимите конфигурацију, највероватније нећете морати 
ништа више да дирате, осим ако не будете правили неке измене на својој мрежи. 

 
Циско 1841 рутер                                                              Микротик РБ750 
 
 
 

 

Као најјефтиније решење, можете узети неки од рачунара старијег датума производње, јер 
ниједан од данашњих рутера нема процесор који прелази 1 GHz, што значи да ако имате 



неку старију Pentium машину која има процесор до 600 MHz, можете је слободно 
искористити и од ње направити рутер. Пожељно би било да се у ту машину убаци 
серверска мрежна картица. Intel производи такве серверске картице са 2 или 4 порта и оне 
нису скупе, при чему ће у значајној мери повећати поузданост ваше мреже. Као софтвер 
можете искористити неко од бесплатних решења, као што су Vyatta или Zebra, која јесу 
бесплатна, али морате конфигурацију одрадити сами. Такође имате готове Linux 
дистрибуције са неким мало више кориснички оријентисаним интерфејсима, као што је 
Monowall и pfSense које ћемо у четвртом и петом поглављу  курса и проучавати. 

Тај рутер ће бити централно место које ћете морати да надгледате и биће и одговоран за 
даље ширење мреже, те тако покушајте да не користите неквалитетна решења која 
добијате од самог провајдера уколико рецимо имате ADSL линију, већ пробајте да тај 
рутер поставите на нешто што ће одговарати вашим стварним потребама. Дакле, број 
корисника са ширењем бежичне мреже ће се значајно повећати, не можете у потпуности 
предвидети број корисника али можете вашу мрежу поставити тако да буде скалабилна и 
да на крају крајева имате опцију даљег ширења уколико то буде потребно, у смислу 
брзине интернета и пропусног опсега који имате на располагању. 

 

ПРОСТИРАЊЕ СИГНАЛА 
Када поставите примарни линк о коме смо говорили у претходном поглављу и главни 
рутер који ће деловати као гејтвеј (gateway) ваше мреже, рачунар кроз који ће сви 
корисници излазити на интернет, потребно је и да поставите бежичне приступне тачке. 
Оне ће бити задужене за ширење бежичног сигнала по вашој институцији. Постоји пуно 
интегрисаних решења на тржишту бежичних рутера која већ имају уграђене приступне 
тачке, те тако можете, уколико немате велики број корисника и не планирате да много 
ширите мрежу, једноставно поставити рутер који већ има приступну тачку и имаћете и 
бежични и жични приступ интернету у кући или институцији, што су углавном решења 
која вам сами провајдери нуде приликом потписивања уговора. То су решења која 
користите у својим домовима 

Уколико желите да покријете целу институцију бежично, мораћете да користите неку од 
проверених метода за ширење сигнала. Када повежете једну приступну тачку на гејтвеј, 
сви они који се вежу на приступну тачку, имаће приступ гејтвеју који ће бити задужен за 
динамичко додељивање адреса и осталих приступних параметара. У овом случају наше 
приступне тачке служе само као замена жици – уместо да користимо каблове, ми сада 
користимо радио сигнале. Да би смо те сигнале проследили и другим спратовима у 
институцији, можемо користити тзв. понављаче сигнала или рипитере (repeater), који су 
се показали као веома непоуздано решење јер зависе од самог типа уређаја тј. морају бити 
истородни уређаји – не могу бити од различитих произвођач 

 
 
Друга опција која се нуди јесте тзв. сервис дистрибуције сигнала (Wireless Distribution Service – WDS), 
који вам нуди да у степенима прослеђујете бежични сигнал. Дакле, прва линија приступних тачака 
која је директно везана на гејтвеј прослеђује сигнал другој линији, па друга линија прослеђује сигнал 



трећој линији. Имајте на уму да иако у пројектовању све делује да је како треба, у пракси постоји 
безброј проблема и врло често ћете неке од рутера у низу морати да рестартујете или да поново 
конфигуришете. Код WDS-а брзина приступа интернету пада на половину номиналне вредности са 
сваким новим кораком мреже. Дакле, ако је примарни линк брзине 16 Mb/s, на другом степену 
мреже имаћете линк од 8 Mb/s, на трећем 4 Mb/s, итд. jер се половина линка користи за међусобну 
комуникацију између степена мреже 

Линксис рипитер 
 
 
Најпоузданији начин је комбинација жичне и бежичне мреже, што значи да са нашим гејтвејом који 
је на ивици мреже, свe приступне тачке треба да буду повезане каблом. Ако су све приступне тачке 
повезане каблом на гејтвеј, онда ће и веза са гејтвејом бити најбоља могућа, у већини случајева 100 
Mb/s до 1 Gb/s. Такав начин ће вам омогућити да увек можете некој од приступних тачака у низу 
приступити од споља, док код WDS-а, уколико рецимо средњи степен откаже, последњи степен WDS-
а ће бити потпуно одсечен и мораћете да дођете лично до приступне тачке и повежете се каблом 
како би је рестартовали или реконфигурисали (погледајте поново сликау на првој страни). 
 

  WDS у кући 
 



ЕНКРИПЦИЈЕ 
Бежична мрежа је веома подложна нападима од споља. Ви не можете контролисати 
ширење самог сигнала, те постоји велика вероватноћа да и неко ко није унутар ваше 
институције има приступ вашој бежичној мрежи. Најчешћи напади на овакве мреже 
дешавају се употребом тзв. снифера (sniffer) где се саобраћај на бежичној мрежи 
„прислушкује“ хватањем и анализом мрежног саобраћаја који се размењују између 
приступних тачака и бежичних клијената. Ако нисмо дефинисали никакав механизам 
заштите и оставили отворену аутентификацију, нападач ће имати комплетан увид у 
мрежни саобраћај свих бежичних клијената. Такође, ако нисмо променили подразумеване 
приступне параметре за веб интерфејс приступне тачке, нападач може онеспособити 
функционисање мреже у институцији, све док хардверски не ресетујемо приступну тачку. 

Поменули смо да основи нивои заштите подразумевају филтрирање приступа на основу 
MAC адреса и сакривање имена мреже, као и да се они лако заобилазе од стране нападача. 
Управо прислушкивање саобраћаја омогућује нападачима да дознају MAC адресе 
клијената који имају одобрен приступ и да дознају име мреже. Поменули смо и да постоје 
три типа енкрипције који се користе за податке који се крећу путем бежичне мреже. Прва 
и најстарија WEP енкрипција користи RC4 алгоритам за поверљивост и CRC-32 алгоритам 
за проверу интегритета података. Прислушкивањем мрежног саобраћаја и прикупљањем 
довољног броја пакета одређеног типа, нападач може у року од неколико минута сазнати 
WEP кључ, угрозити безбедност ваше бежичне мреже и користити ваше мрежне ресурсе – 
првенствено приступ интернету. 

 
 
Увидевши проблеме при WEP енкрипцији, произвођачи мрежне опреме дошли су до привременог 
решења у виду WPA енкрипције која користи TKIP или AES алгоритам. Сви уређаји који су подржавали 
WEP, могли су подржати и WPA енкрипцију, која се показала као прилично безбедно решење. 
Нападач је могао до приступне лозинке доћи једино „погађањем“, што је процес који може трајати 
предуго и обично у старту одбија већину нападача. Унапређењем хадрвера у бежичним уређајима, 
донето је и тренутно најбоље безбедносно названо WPA2 са најнапреднијим техникама за 
енкрипцију и аутентификацију. И WPA и WPA2 могу радити у режиму са дељеним кључем (Pre-Shared 
Key – PSK) где сви корисници користе исту лозинку за приступ, или у ентерпрајз (Enterprise) режиму 
где се корисници ауторизују помоћу RADIUS сервера, о чему ће више бити речи у наредном поглављу 
и наредним лекцијама. 
 



Иако је WPA- PSK или WPA2-PSK са техничког аспекта прилично безбедна техника, на безбедност 
негативно утиче људски фактор. Пошто сви корисници користе исту лозинку за приступ, било 
непажњом, било са намером, та лозинка може „процурети“ ван ваше организације и безбедност 
мреже може бити угрожена. Нарочито у окружењу као што је једна школа, која има рачунарске 
кабинете и велики број запослених и ученика који евентуално носе и мобилне уређаје са собом које 
везују на интернет, пожељно је увести и неко од ентерпрајз решења за заштиту, што смо и 
прејудицирали предлогом да уведете квалитетан рутер на ивици мреже. Тиме би увели 
централизовану администрацију бежичне мреже тј. централизовану аутентификацију и ауторизацију 
корисника који се везују на мрежу. 

Ово практично значи да ваша мрежа може бити потпуно отворена за све кориснике, али 
најдаље што могу стићи када се вежу на вашу мрежу јесте рецимо веб страница ваше 
институције. Да би добили дозволу за излазак на интернет, морају проћи аутентификацију 
и ауторизацију која иде кроз централну тачку преко које сви излазе на интернет тј. гејтвеј, 
а ради се у односу на неку од познатих база корисника коју имате за вашу институцију као 
што је активни директоријум, о коме смо причали на неком од претходних курсева, а 
обрађиваћемо га и у наредном поглављу. 

Дакле, корисник се повезује на приступну тачку, чим отвори интернет прегледач 
појављује се веб страница где се захтева његово корисничко име и лозинка. Корисник 
уноси корисничко име и лозинку и ти подаци се проверавају у централном регистру 
корисника, односно у активном директоријуму. Уколико је корисник унео исправно 
корисничко име и лозинку, гејтвеј му даје дозволу да изађе на интернет и користи ресурсе 
мреже. Детаљи о томе како ово треба пројектовати, биће дати у неком од наредних 
поглавља. 

Како не би добили лажан осећај апсолутне безбедности, треба напоменути да нападачи налазе 
начина да превазиђу чак и оваква решења, обично скрећући пажњу са инфраструктуре мреже на 
рачунаре корисника. Како се енкрипција тешко разбија, нападачи често покушавају кориснике 
преварити да се повежу на лажне бежичне тачке које су они поставили и конфигурисали и тако дођу 
до њихових података за приступ. Такође, извршавајући нападе за одбијање услуга (Denial of Service – 
DoS) на кориснике директно или на приступне тачке, нападачи могу онемогућити нормално 
коришћење бежичне мреже. 

  
      ‘хаковање’ бежичне мреже није ретка појава 
 



Četvrta lekcija : 
 

Управљање мрежом, корисницима, удаљеним 
локацијама 

 

Када кренете са пројектовањем школске мреже, прво и основно што треба урадити је да 
утврдите са којим ресурсима располажете и какву топологију мреже желите. Једноставна 
решења, где је у центру мреже само један рутер не захтевају много ангажовања. Можете 
подесити лозинку за бежичну мрежу и поделити је са колегама. Опасност од пробоја 
мреже је у том случају велика. Заједничке лозинке се неконтролисано шире, а ви немате 
никакав увид у то ко је све има. 

У овој лекцији ћемо вам показати неке кључне тачке мреже (како жичне тако и бежичне), 
софистициранија решења за аутентификацију и каснију ауторизацију корисника. 
Аутентификација корисника је процес где корисник шаље своје корисничко име и лозинку 
систему на проверу. Систем проверава корисника и уколико су корисничко име и лозинка 
у реду, систем ауторизује корисника да приступи одређеним елементима на мрежи. 

Као основу нашег система користићемо активни директоријум y Windows Server 2008 R2, 
који је и основа ваших дигиталних учионица. Инсталацијом овог оперативног система и 
подизањем активног директоријума смо се бавили на претходним курсевима, те се можете 
вратити на те лекције и обновити процедуру. 

У напреднијој верзији наше мреже користићемо и такозвани RADIUS сервер и специјалну 
врсту фајервола који ћемо поставити на ивицу мреже како би штитили мрежу и 
пропуштали на интернет само аутентификоване кориснике. 

Кренућемо од претпоставке да имате спремне своје бежичне рутере и Windows Server 2008 
R2 са инсталираним активним директоријумом, који ће нам служити као наша база 
корисника. 

 
 



КОНЦЕПТ RADIUS СЕРВЕРА 
Као релативно једноставна клијент сервер архитектура, односно протокол у клијент 
сервер архитектури, RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) је одговоран за 
аутентификацију, ауторизацију и наплату код приступа клијената мрежама, било 
бежичним, било жичним. Дизајниран је да буде централно позициониран на серверу у 
мрежи, и понаша се као слој безбедности између мрежних приступних тачака, базе 
корисника и њихових налога која се налази на сигурном иза фајервола. Клијент за приступ 
мрежи иницира комуникацију према RADIUS серверу и одговор који добија укључује или 
дозволу или забрану приступа у зависности од процене RADIUS сервера, корисничког 
имена и лозинке која је послата њему или пак безбедносног сертификата који корисник 
шаље. 

 
 
Додатно, сервер може утврдити сет привилегија које може одређеном кориснику доделити када га 
ауторизује. Међусобно се RADIUS сервери могу умрежити у тзв. PROXY режиму и ово омогућава да 
рецимо Универзитет у Немачкој има своју базу корисника, Универзитет у Нишу има своју базу 
корисника и међусобним умрежавањем RADIUS сервера студент који оде из Ниша у Немачку може да 
се повеже на њихову универзитетску бежичну мрежу зато што ће се међусобно разменити подаци о 
том кориснику између српског и немачког RADIUS-а. Оваква мрежа већ постоји и у академским 
круговима се назива EDUROAM мрежа и повезује више стотина универзитета углавном у Европи, пар 
универзитета у Јапану и пар у Америци и та мрежа се и даље шири. То омогућава нашим студентима 



да било где у Европи приступе било којој Универзитетској мрежи без икаквих проблема само на 
основу сертификата који им се локално издаје. 
 

Модели имплементације RADIUS-а 

У зависности од мрежне инфраструктуре и различитих потреба, RADIUS сервер може 
бити имплементиран на различите начине. Једна од ствари на коју озбиљно треба 
обратити пажњу јесте тип софтвера који је инсталиран на мрежи. Било да се ради о open 
source апликацијама, Windows-у или било којој другој солуцији најбоље што можете 
имати јесте хомогена мрежа. Највећи проблем настаје када додајете RADIUS 
идентификацију у већ постојећу Windows инфраструктуру. Мање разлике постоје 
приликом прикључивања RADIUS сервера на OPEN LDAP или у односу на Microsoft 
активни директоријум. Једна имплементација укључује open source решења као OPEN 
LDAP или FREE RADIUS. Друга имплементација укључила би потпуно Windows 
окружење које има активни директоријум и ,на вашу срећу од верзије Windows Server 
2008, Microsoft имплементација RADIUS сервера већ постоји у Windows серверу те jу је 
потребно само активирати. Код Microsoft-а се она назива Network Policy Server (NPS) и на 
нашем филму у наредној лекцији ћете моћи да видите како активира и конфигурише NPS. 
Након што се клијент повеже бежично на неку од приступних тачака које имамо у нашој 
институцији и отвори било који browser, њему ће се отворити страница где треба да унесе 
корисничко име и лозинку. Оваква имплементација је само један од начина да 
аутентификујете своје кориснике на мрежи и она се назива CAPTIVE PORTAL. Друге 
имплементације подразумевале би постојање безбедносних сертификата и активацију 
разних протокола енкрипције, те тако се са аспекта корисника ово је најједноставнија 
имплементација за употребу у институцијама. Када корисник на тој страници унесе своје 
корисничко име и лозинку, оне се прослеђују Network Policy Serveru који након тога пита 
активни директоријум постоји ли тај корисник и да ли су корисничко име и лозинка 
одговарајући. Уколико јесу, та конекција би била ауторизована и кориснику се додељује 
нова IP адреса и пропушта се кроз наш заштитни зид на ивици мреже.  

Клијент за приступ мрежи иницира комуникацију према RADIUS серверу и одговор који добија 
укључује или дозволу или забрану приступа у зависности од процене RADIUS сервера, корисничког 
имена и лозинке која је послата њему или пак безбедносног сертификата који корисник шаље. 
 
 

НАЂИМО СЕ НА ПОЛА ПУТА 
Кључ за успешну аутентификацију и ауторизацију корисника у хибридним мрежама које 
садрже Linux, Unix и Windows машине јесте употреба горе поменутог captive портала. 
Дијалог за пријаву корисника се замењује са CGI или PHP (скриптинг програмски језици) 
скриптом и он настаје на веб серверу који већ имате на мрежи. Након успешне конекције 
на приступну тачку и одмах након стартовања било ког интернет прегледача, корисник 
бива усмерен на веб страницу где му се тражи да унесе корисничко име и лозинку. На тај 
начин никакав дијалог оперативног система се не активира и сам процес пријављивања је 
независан од типа оперативног система који клијенти користе. Једини проблем у овом 
окружењу јесте што је пуно сервера укључено у ову операцију. Један захтев прво заврши 



на веб серверу, па се проследи RADIUS серверу, па онда активни директоријум провери 
да ли постоји тај корисник, па враћа назад RADIUS серверу информацију да је све у реду, 
па се онда употребом тзв. DHCP сервера мења адреса корисника и тек онда се пропушта 
на интернет ван тзв. „баште“ у којој је био пре него што је аутентификован. Док је 
корисник у „башти“ њему може бити доступан ваш интерни сајт институције или неке 
основне информације, али не може изаћи на интернет све док не унесе корисничко име и 
лозинку коју има на вашем систему. 

Решења која се нуде у повезивању приступних тачака различитих рутера који обављају ову функцију 
могу бити и једноставнија, али и компликована. Једноставно решење био би рутер који већ има у 
себи captive портал, те тако комплетну RADIUS компоненту и веб компоненту садржи у самом 
софтверу рутера. Фабрички прављених рутера са овом опцијом нема, али се зато неки високо 
прилагодљиви рутери, као што јe Linksys WRT54GL, може прилагодити и та опција му може бити 
придодата употребом тзв. COOVA AP софтвера. Не само да има уграђен веб сервер, већ поседује 
неколико претходно испрограмираних CGI скрипти које могу бити прилагођене, може им бити 
промењен дизајн и тако сам рутер проследи captive портал кориснику и пропусти га на интернет. Ово 
можете користити само у ситуацијама када у вашој институцији постоји само једна приступна тачка. 
Уколико желите да по спратовима имате приступне тачке мораћете прибећи неким компликованијим 
решењима која ће бити објашњена у наредном поглављу до детаља. 
 
 

GATEWAY 
Гејтвеј (Gateway) представља ивицу наше мрежe, рачунар кроз који сви рачунари у нашој 
институцији излазе на интернет. Гејтвеј може бити само рутер који ви користите, ако сте 
рецимо од Телекома добили рутер, повезали више рачунара и неколико клијената 
бежичним путем, тај рутер има улогу гејтвеја у нашој институцији. Међутим, малим 
променама можемо добити веома моћан алат за управљање нашом мрежом и контролу 
наше мреже и администрацију корисника. Уколико искористимо нека јавно доступна 
решења, прављена на неким веома „лаким“ UNIXоликим дистрибуцијама, која могу стати 
на флеш диск или CD, рачунар који ћете користити као гејтвеј не мора имати ни хард 
диск. Потребно је само да прикључите флеш диск малог капацитета (до 3-4 GB) и да на 
њему инсталирате тај софтвер, како би потпуно контролисали мрежу. 

Компанија Мајкрософт поседује изузетно квалитетна решења у домену безбедности. Нека 
од њих су Microsoft ISA сервер и Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 . Та 
решења су веома флексибилна и представљају изузетну безбедносну препреку за било 
какве хакере. Са друге стране, имају и високе хардверске захтеве. Циљ нам је био да 
ангажујемо неке ресурсе које сте можда и заборавили. Рачунаре којима је цркао хард диск 
или су замењени новијим. Једноставно да направимо рутер који ће да буде на ивици наше 
мреже. 

Да би у томе успели  у експерименту који ћемо приказати у наредном поглављу, 
користићемо јавно доступну дистрибуцију звану pfSense која се једноставно инсталира, а 
конфигурише се кроз веб интерфејс те тако нећете имати никаквих конфигурационих 
проблема уколико будете пратили наша упутства.  



Дакле, уколико овај гејтвеј, односно ивицу наше мреже спојимо са радним сервером и са активним 
директоријумом ваше постојеће дигиталне учионице, добићемо веома моћан алат за контролу 
мреже коме можемо придодавати колико год хоћемо приступних тачака, рецимо за сваки спрат по 
две и самим тим имати потпуну контролу над тим ко излази на интернет, када и колики саобраћај 
тражи. У нашем случају, ситуација ће бити још једноставнија, јер ћемо RADIUS сервер и активни 
директоријум интегрисати користећи Windows Server 2008 R2 дигиталне учионице. Тако да ће се 
комуникација између RADIUSа и активног директоријума обављати на само једној машини. Биће вам 
дакле потребaн једaн рачунар са базом корисника коју вероватно већ имате,. Ми ћемо додати само 
одговарајуће групе и кориснике. Биће вам потребан рачунар са инсталираним pfSense-ом, која ће 
морати да има две мрежне картице и онолики број приступних тачака колико желите да додате у 
своју институцију – дакле можете ставити и 16 или 20 приступних тачака, без обзира колико вам је 
год потребно. У овом случају приступне тачке које се користе могу бити најнижег могућег квалитета, 
без икаквих додатних опција, јер вам никакво рутирање ту неће бити потребно, већ само прихватање 
бежичних клијената и њихово прослеђивање на нашем гејтвеју, односно pfSense-у. То је једина 
функција коју ће они обављати на нашој мрежи. 
 
Компанија Мајкрософт поседује изузетно квалитетна решења у домену безбедности. Нека од њих су 
Microsoft ISA сервер и Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 
 
 
(nedostaje deo koji se nalazi u 5-lekciji ..Pf Sense) 
 

 

БЕЖИЧНИ   МОСТ 
Специфичан случај бежичног повезивања јесте бежични мост (енгл. Bridge) . Дешава се 
често да имамо удаљену локацију и желимо да она постане део локалне мреже школе. 
Желимо да све изгледа као да су рачунари са удаљене локације баш ту у нашој дигиталној 
учионици. Да би ово постигли , морамо да смањимо утицај мрежне опреме на најнижи 
ниво. Мрежна опрема треба да постане транспарентна (невидиљива) за корисника. 

У филму је дат опис неких основних поставки. Обратите посебну пажњу на део где се 
наглашава потреба различитог адресног опсега за елементе бежичног моста. 

Конкретна поставка бежичног моста биће дата у наредној лекцији. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hiGLHCYa_VI#! 
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 За потребе курса одабрали смо један мало комликованији случај који ћемо анализирати са вама. Претпоставимо да имамо три 
острва. Наша школа је на острву ”Л”. Одељење на острву ”И” желимо да повежемо са школом и њеном дигиталном учионицом тако 
да се не примети разлика у поставци, а и да наставник у школи може без проблема са свог рачунара управљати рачунарима на 
удаљеној локацији, као и да им држи наставу видео линком. 

На острву ”П” је група извиђача, ученика школе, који имају отворене налоге у рачунарској дигиталној учионици. На острву „П“ на 
коме је популарно место за камповање, школа жели да обезбеди интернет извиђачком кампу како би родитељи могли да користе 
Skype и често се чују са децом. Камп је најбоље покрити сигналом са острва ”И”, тј. са крова истуреног одељења наше школе. 

На слици горе можете прећи мишем преко школе, истуреног одељења или извиђачког кампа како би видели предложену топологију 
мреже за сваки њен сегмент. 

Мрежа школе 

Мрежа у нашој школи се ослања на ADSL везу коју смо добили од телекома. Циљ наставника је да успоставе потпуну контролу над 
мрежом, како жичном, тако и бежичном. У центар мреже постављамо рачунар са инсталираним pfSensom 2.0 која има две мрежне 
картице. Прву картицу повезујемо каблом са телекомовим рутером. То постаје наш WAN интерфејс. 

Другу мрежну картицу повезујемо са свичем у који укључујемо рачунаре по кабинетима и она постаје наш LAN интерфејс. У овај 
свич ћемо укључити и приступну тачку коју ћемо користити за везу са острвом ”И”. Ту приступну тачку, заједно са антеном са 
великим појачањем сигнала, постављамо на кров и усмеравамо ка острву ”И”. 

 
Напомена: Пређите мишем преко институција (школе, истуреног одељења, кампа) како би видели конфигурацију мреже, или преко црвених 
тачака , па покрените филм како би видели конфигурацију међусобних веза. Сви филмови су рађени у 1080i HD технологији, па на самом 
филму у доњем десном углу промените резолуцију како би боље видели : 
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http://www.youtube.com/watch?v=fiUtHE2NeG0&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=nJBqQS2PKH4&feature=player_embedded 

ПОДЕШАВАЊА ПРИСТУПНИХ ТАЧАКА 
Приступне тачке треба различито подесити. Две раде у „мост“ моду (Bridge Mode), док једна или више њих ради у моду приступне 
тачке (AP односно Access Point Mode). У „мост“ моду, једну приступну тачку подешавамо да ради као приступна тачка и прихвата 
клијенте. У нашем случају то ће бити један једини клијент. Такође, адресу јој подешавамо ван свих опсега који су у употреби . У 
нашем случају 10.10.0.1 . 

 



PETA LEKCIJA 
 

 



PETA LEKCIJA 
 

 



PETA LEKCIJA 
 
Други уређај конфигуришемо као клијент станицу. Везу између клијент станице и базе додатно утврђујемо уносом физичке MAC адресе базе 
која ради у моду приступне тачке, како клијент станица не би била ”збуњена” евентуалним копирањем приступне тачке. Адресу постављамо на 
10.10.0.2. Бирамо мод клијент станице (Station Mode) и укуцавамо име мреже (SSID). 
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Све остале приступне тачке конфигуришемо да раде у моду приступне тачке. Дефинишемо им име мреже (SSID), канал и адресу. У нашем 
случају 10.0.0.3. 
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Намерно смо окренули адресну шему у односу на филм како би видели да можете, када је у питању ваша локална мрежа, применити 
адресну шему какву год желите, све док се уређаји налазе на другој подмрежи у односу на pfSense и друге сервере. 

Такође, не дозволите да вас збуне различито организовани веб интерфејси у уређајима различитих произвођача и терминологија која 
се у њима користи (нпр. у некима је написано SSID, а у некима Wireless Network Name или у некима је написано Enable SSID 
Broadcast, а у некима Enable Hidden Wireless итд.). Суштина је иста. Приказаћемо вам, поређења ради, део веб интерфејса за 
подешавање бежичних параметара приступне тачке TP-LINK TL-WA901ND. 
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Ово су генерална подешавања свих приступних тачака: 
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Уколико имате недоумице о логичком адресирању ваших уређаја (IP адресама и подмрежним маскама), подсећамо вас на лекције курса 
„Основе рачунарских мрежа„. (u dodatku na kraju lekcije 
 

ИНСТАЛАЦИЈА pfSensa 
У овом делу лекције бавимо се инсталацијом pfSensa и конфигурацијом мрежних адаптера. Основне операције укључују доделу IP адреса 
сваком од портова и дефинисање улазног (LAN) порта и излазног (WAN) порта. 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i2jAma_Pj8Q 
 
Подсећамо да је основно упутство за преузимање и инсталацију pfSensa дато у предходној лекцији. 
 
 
.............................................. (predhodna lekcija) 

 

 

pfSense  

pfSense је прилагођена дистрибуција бесплатног оперативног система отвореног кôда FreeBSD. Практичну примену налази у 
случајевима када желите да рачунар ставите у функцију заштитног зида, рутера, гејтвеја итд. Ми ћемо је користити као тачку преко 
које ће сви корисници бежичнe мреже излазити на интернет. Хардверски захтеви ове дистрибуције су веома мали (384 мегабајта 
RAM меморије је довољно), па нам је због тога и веома интересантна. Пронађите неки стари рачунар, убаците две мрежне картице 
(претходно утврдите код је типа која, како би их разликовали код подешавања). 

Једну мрежну картицу подешаваћемо као тзв. WAN интерфејс (излаз на интернет). Уколико поседујете ADSL овај интерфејс треба 
подесити да аутоматски добија адресу од провајдера (DHCP) . Прикључак на који ћемо везати, за почетак,  један или више рачунара 
ради пробе (каблом) називамо LAN интерфејс. Дакле на једну мрежну картицу рачунара везујемо ADSL рутер. На другу везујемо 
свич и на свич повезујемо један или више рачунара. Ако везујете само један, није вам потребан свич, већ га можете директно 
укључити у рачунар на који инсталирамо pfSense . Обратите пажњу да тада морате користити Cross-Over кабл. 

 
 
 
 



PETA LEKCIJA 
 

 
 
 
 



PETA LEKCIJA 
 

 
 
Raspored žica na cross-
over 
(ukrštenom) kablu za 
brzine do 1GB 
 

GIGABIT 
CROSSOVER 
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Pravljenje UTP kablova je na linku: 
 
( Instrukcioni video za montiranje konektora na kablove ) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=vQ7oYl8Pl1Y&feature=player_embedded 
 
 
 
....................  
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Детаљном конфигурацијом pfSensa бавићемо се у петој лекцији. За сада ће бити довољно да га инсталирамо и подесимо мрежне 
интерфејсе. На слици горе је дата једна топологија где је pfSense прикзан као заштитни зид. На једну мрежну картицу везујемо свич 
и рачунаре . То ће бити тзв. LAN интерфејс , односно унутрашњи интерфејс. На другу картицу везујемо ADSL рутер који смо 
добили од Телекома. То је такозвани WAN интерфејс. WAN ће добијати адресу од телекомовог рутера. На LAN интерфејсу, односно 
унутрашњем , можемо поставити сопствену адресну шему. Ми смо овде то представили као адресе 10.0.0.1 до 10.0.0.4, при чему ће 
за све рачунаре адреса 10.0.0.1 бити гејтвеј, односно излаз на интернет. 

Први корак ка имплементацији овог решења у нашој бежичној мрежи биће бесплатно преузимање pfSense дистрибуције са сајта 
www.pfsense.org, односно са сервера који хостују ту дистрибуцију. Датотека коју требате преузети, ако желите 32-битну верзију зове 
се pfSense-2.0.1-RELEASE-i386.iso.gz (слика 1.), односно ако желите 64-битну верзију зове се pfSense-2.0.1-RELEASE-amd64.iso.gz. 
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Како су датотеке компресоване помоћу GNU zip архивера, морате их прво распаковати, чиме ћете добити ISO слику диска у 
датотеци pfSense.iso. Ову ISO слику можете снимити на CD или DVD помоћу апликације Windows Disc Image Burner, без потребе да 
инсталирате додатне апликације за снимање дискова (слика 2.). 

 

Затим требате припремити рачунар за инсталацију. Убаците снимљени диск у уређај на рачунару, уђите у BIOS рачунара, поставите 
CD/DVD уређај као први уређај за дизање оперативног система  (слика 3.) и снимите промене. 
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Систем ће тада кренути да се подиже са диска којег сте убацили у CD/DVD уређај. Појавиће се екран добродошлице и понудити вам 
мени (слика 4.). 
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Одаберите подразумевану опцију бр. 1. Boot pfSense (default). Одаберите опцију I за инсталацију (слика 5.) 
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и подесите инсталациону конзолу по жељи (слика 6.). 
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Одаберите једноставну инсталацију, одаберите кернел и на крају дозволите ресет рачунара (слике 7 до 10.). 
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Након рестарта рачунара конфигуришите LAN и WAN мрежне адаптере (слика 11.). 
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Веб интерфејсу можете приступити путем било ког рачунара у локалној мрежи (слика 12.). 
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У сценарију као на илустрацијама, веб интерфејс налази се на адреси 192.168.1.1, а пријављујемо се користећи корисничко име admin и лозинку 
pfsense (слика 13.). 
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Сада сте спремни да приступите даљој конфигурацији pdSense 
 
 
………………………………………………… (nastavak) 
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ИНСТАЛАЦИЈА NPS РОЛЕ И КОНФИГУРАЦИЈА NPS СЕРВЕРА 
Након што смо инсталирали pfSense на једну од машина прелазимо на конфигурацију NPS сервера. Конфигурација обухвата креирање група, 
нових корисника и њихово придруживање групама. Такође лекција обухвата и подешавања NPS-а зa аутентификацију и ауторизацију корисника. 
 
Podešavanje NPS-a 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YPDxJXzOn_A 
 
Подсећамо да је инсталација и конфигурација серверског оперативног система Windows Server 2008 R2 обрађена на курсу „Креирање и 
одржавање школске серверске инфраструктуре“. Лекцијама овог курса можете приступити на страници www.pil-vb.net путем менија 
„Курсеви и лекције“. 
 
 

КОНФИГУРАЦИЈА pfSensa  

Након што смо конфигурисали NPS приступамо конфигурацији pfSensa кроз веб интерфејс. Сви детаљи су дати у наставном филму. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gmBTzTMfhPU 
 
 
kraj 5-lekcije 
 
 
 

DODATAK: 
 
 
OSNOVE RAČUNARSKIH MREŽA 
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OSNOVE RAČUNARSKIH MREŽA 
 
 
Pasivna mrežna oprema 

 

Kada je reč o računarskim mrežama, potrebno je uvek krenuti od najnižeg nivoa, a to su kablovi. Pokušaćemo da vam razjasnimo oznake i 
tipove kablova koji su u upotrebi, a i da vas podučimo kako da montirate konektore i da ih povežete tako da vaša mreža proradi.  

Stara mrežna rešenja, koja polako izlaze iz upotrebe, kao što su 10Mbitne mreže povezane koaksijalnim kablovima su apsolutno NE. Brzina 
kojom se razvija tehnologija mreža je toliko vrtoglava da ćete godinu dana kasnije, kada uspete da osposobite sve školske servise, biti 
potpuno zatečeni novim zahtevima koje tako realizovana mreža ne podržava. Tehnologija će već biti drugačija i moraćete sve da menjate. 
Promene su mnogo teže nego da krećete od početka, a da ne govorimo o novoj investiciji koja vam neće biti odobrena, jer ste je dobili prošle 
godine. 

Takođe, ne treba ni preterivati sa zahtevima. Česta greška je i izbor opreme koja može zadovoljiti nekoliko škola istih kao što je vaša, a 
kasnije se pokaže kako ju je izuzetno teško konfigurisati.  

U sledećim lekcijama probaćemo da napravimo računarsku mrežu u izmišljenoj školi „Boško Buha“ sa dve računarske učionice. Računari su 
stigli, raspakovani su i čekaju da budu povezani. Učionice su na četvrtom i petom spratu (Označimo ih kao 400 i 500 respektivno). Na 
raspolaganju nam je i nastavnička zbornica u kojoj je telefonska linija na koju je vezan ADSL koji planiramo da koristimo kako bi učionice 
izašle na internet.  

U ovom slučaju je potrebno obaviti tzv. horizontalni i vertikalni razvod (kabliranje). Horizontalni razvod podrazumeva povezivanje računara 
unutar učionice i na samom spratu, a vertikalni između spratova.  

Došli smo do prve stavke za koju se treba opredeliti . Osnovu bilo kakve mreže čine kablovi. Njihov izbor nije nimalo lak. Kablovi spadaju u 
kategoriju tzv. pasivne mrežne opreme, dok su uređaji kao što je svič ili hab aktivna mrežna oprema. Ovu mrežu je moguće izevsti i kao 
bežičnu mrežu, štoje dobro rešenje za jednu računarsku učionicu, ali je komplikovano za celu školu. Iz tog razloga ga nećemo trenutno 
detaljnije razmatrati. 
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Aktivna mrežna oprema 

Nakon uvoda u pasivnu mrežnu opremu, na red dolazi opis uređaja koji će upravljati saobraćajem na mreži. To su takozvane aktivne 
komponente. Neke su sofisticiranije od drugih, ali imaju istu namenu, da podatke koje šaljete transportuju do odredišta, kao i da podatke koje 
vi potražujete dopreme do vas. Povezivanjem aktivne mrežne opreme kablovima još uvek nije napravljena računarska mreža, jer ona 
podrazumeva i konfigurisanje mrežne opreme. 

Ako izuzmemo iz jednačine sam tip prenosnog medijuma, aktivni uređaji su manje više isti. Razlikuju se po broju portova, modula, tipu 
mreže za koji su projektovani, ali je filozofija koja stoji iza njih ista.  

Još jedna stvar koju je što pre potrebno razjasniti je terminološke prirode. U mrežama postoji pojam PORTa koji se javlja u dva različita 
konteksta. Prvi predstavlja fizički konektor koji postoji na mrežnom uređaju ili računaru u koji ubadate recimo mrežni kabl, dok je drugi 
kontekst logički i malo kompleksniji.  

Naime, zamislite da od mesta A do mesta B imamo položen telefonski kabl kojim se povezuju centrale u gradovima. Vrlo je verovatno da će 
unutar tih kablova biti veliki broj manjih kablova , tzv. parica . Kada bi smo koristili celi kabl za telefoniranje između dva grada, građani bi 
morali da čekaju da njihov prethodnik obavi razgovor, kako bi dobili vezu. Ovako, ukoliko parice obeležimo brojevima od 0 do 65534 
imaćemo 65535 građana koji će istovremeno komunicirati. Na isti način svaka internet aplikacija ima port na kome funkcioniše. Web stranice 
koriste HTTP protokol koji radi na portu 80. Kada pozovete, recimo www.microsoft.com, Microsoftov server sa vašim računarom otvori 
komunikaciju na portu 80, dok ostali servisi , kao recimo MSN messenger funkcionišu nesmetano i obavljaju svoju komunikaciju na nekom 
drugom portu. Tako imamo više istovremenih komunikacija kroz istu liniju.  

  

Podešavanje IP adrese 

Nakon što povežete mrežu, napravite kablove, podesite ruter i završite sve poslove koji uključuju trčanje unaokolo po školi, na red dolazi 
podešavanje parametara mreže. Postoji jednostavan način da se to uradi. Manje više svaki ruter ima opciju takozvanog DHCP servera, 
programa koji ima u sebi koji dodeljuje automatski parametre svim klijentima u mreži. Vaše je da ubodete kabl i uključite kompjuter. I radiće. 
Bez sumnje. Jedini problem je što će se adrese menjati u određenim vremenskim intervalima. Takva je koncepcija DHCP servera, da ukoliko 
mu eksplicitno nije rečeno vrši zanavljanje adresa svakih , recimo 8 sati.  
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Da bi ovu stavku promenili, biće potrebno da se detaljnije upoznamo sa DHCPom. S obzirom da to nije predmet ovog kursa, prećićemo na 
manuelno podešavanje. Na taj način sami vodimo računa o adresnom prostoru kojim raspolažemo. Što je izuzetno dobro, jer u školi uvek 
želite da znate ko sedi za kojim računarom i šta radi.  

Podešavanja ćemo izvršiti na osnovu šeme koja je data u prethodnoj lekciji. Odlučili smo se da nam računari imaju adrese u opsegu : 

Podešavanje Od Do 

IP adrese u učionici 500 192.168.0.2 192.168.0.16 

IP adrese u učionici 400 192.168.0.17 192.168.0.31 

Subnet maska 255.255.255.0   

Gateway 192.168.0.1 (adr. LAN porta rutera)   

DNS 192.168.0.1   

 

Sam proces podešavanja IP adresa dat je u instrukcionom filmu.  

S obzirom da ova podešavanja zahtevaju više koraka, dato je video uputstvo. Za pregled Vam je potreban Adobe ShockWave Player. Njega 
možete preuzeti ovde. 

Video uputstvo za podešavanje 

http://lekcijepil.elfak.ni.ac.rs/Mreze/3/IPDemo/Podesavanje%20IP%20adrese_demo.htm 
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Nakon što je podešena IP adresa, potrebno je i podesiti radnu grupu kojoj računar pripada. To će nam omogućiti da upotrebom programa My 
Network Places vidimo susedne računare koji pripadaju istoj radnoj grupi.  

Kliknite desnim tasterom na My Computer i izaberite Properties. U dijalogu koji se otvorio potrebno je odabrati jezičak Computer Name. Tu 
vidimo trenutno stanje, tj. koje je ime računara i radna grupa. Kliknite na Change. U novootvorenom dijalogu unesite ime i radnu grupu kojoj 
želite da računar pripada. Kod unosa radne grupe VODITE RAČUNA O VELIKIM I MALIM SLOVIMA. Radne grupe PIL, Pil i pil nisu 
iste. Proces je prikazan na slici : 
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Nakon promene imena, računar će se restartovati. Ukoliko ste sve obavili kako treba, nakon restartovanja aktiviranjem programa My Network 
Places, prikazaće Vam se ostali računari u učionici.  

Upotreba My Network Places je u neku ruku ograničavajuća jer nećete uvek promptno dobiti spisak svih računara. Ovo zavisi od mnogo 
faktora, a najčešće od topologije mreže. Da bi ste direktno prozvali neki računar u mreži možete koristiti jedan trik. On se sastoji u tome da 
kliknete na START , pa RUN i unesete IP adresu računara kome želite pristupiti.  

 

Na ovaj način možete uvek i odmah pristupiti bilo kom računaru na vašoj mreži , a i bilo kom računaru sa javnom IP adresom, koji 
administrativno dozvoljava pristup.  

Protokol koji je zadužen za ovakav pristup resursima na mreži se naziva NetBIOS. On radi na TCP i UDP portovima 135 do 139, pa ukoliko 
branite svoju mrežu firewall -om, a želite od spolja da pristupate deljenim resursima, morate da otvorite ove portove 
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Windows Steady State 

 

Windows SteadyState je naslednik popularne aplikacije Shared Computer Toolkit i namenjen je manjim računarskim mrežama, učionicama u 
kojima deljeni računari nemaju instaliran Windows Server, Internet kafeima, prostorima kao što su školski holovi, ali i za rad kod kuće. 
Windows SteadyState je prikladan za rad u manjim mrežama (čak i sa računarima koji nisu u mreži), sa računarima koji nisu učlanjeni u 
Windows Server domen, zato što u tim mrežama mogu mnogo bolje i efikasnije administrirati takozvanim Grupnim polisama (Group Policy) 
sa servera.  

 
Windows SteadyState vam pomoću administratorskih postavki omogućava da kreirate korisničke profile i da precizno definišete šta će koji 
korisnik moći da uradi. Osim toga, možete definisati ko će moći menjati postavke sistema, postavke u Kontrolnoj tabli (Control Panel) ili 
izlged radne površine ili Start menija (Start Menu). Takođe, ovoj alatki ne predstavlja problem podešavanje pristupa Internetu, dok nastavnici 
mogu imati neograničen pristup Internetu, učenicima se može dozvoliti pristup samo nekim lokacijama. 

 
Napomena: Računar ćete najbolje pripremiti za zajednički rad pomoću aplikacije Microsoft Windows SteadyState tako što ćete instalirati sve 
željene aplikacije, usluge i rešenja pre instalacije alatke Windows SteadyState. Ukoliko sistem pripremite na ovakav način, moći ćete bolje da 
konfigurišete pojedine nivoe pristupa i ograničenja.  
Željene aplikacije naravno, možete instalirati i nakon instalacije alatke Windows SteadyState. Međutim, pre instalacije ove aplikacije, morate 
onemogućiti opciju Windows zaštita diska (Windows Disk protection). 
Sistemski zahtevi  
Da biste mogli da instalirate i koristite alatku Windows SteadyState, računar mora da ispuni sledeći minimum zahteva.  
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Procesor (CPU)  

Preporučuje se procesor Intel Core/Pentium/Celeron brzine 300 MHz ili brži, ali ne manji od 233 MHz, ili AMD iz 
porodice K6/Athlon/Duron, ili drugi procesori kompatibilni sa gore pomenutima.  

Sistem datoteke  NTFS 

RAM memorija Preporučuje se 128 MB ili više, ali ne manje od 64 MB (sa tom količinom memorije neke funkcije i aplikacije neće 
u potpunosti funkcionisati) 

Pravo pristupa Administratorski nivo  

Ostale alatke Računar treba da radi sa Windows Scripting i Windows Management Instrumentation (WMI)  

Operativni sistem (OS) Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows XP Tablet Edition sa instaliranim Servisnim paketom 2, 
Windows Vista  

Čvrsti disk (HDD)  1.5 GB slobodnog prostora na čvrstom disku kada se ne koristi funkcija Windows Disk Protection ili 4 GB 
slobodnog prostora ako koristite funkciju Windows Disk Protection  

 

 

Beleška: Windows SteadyState 2.5 RADI i sa operativnim sistemom Windows Vista.  
Kako nabaviti alatku Windows SteadyState?  
Instalacionu datoteku alatke Windows SteadyState možete besplatno preuzeti sa Interneta na lokaciji Microsoft Download Center ili sa linka. 
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1.Prijavite se na deljeni računar kao administrator ili neki drugi korisnik koji ima administratorske dozvole. 

 

2. Nakon klika na Continue pratite uputstva za izvršavanje provere legalnosti Vašeg Windowsa. 

3.Kliknite na dugme Preuzmi (Download) i na osnovu instrukcija nastavite sa preuzimanjem instalacionog programa. 
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Na taj način ćete dovršiti proces preuzimanja softvera. 

VAŽNO !!! 
Windows SteadyState se može instalirati samo na računarima koji imaju instaliran originalan operativni sistem. Prilikom 
preuzimanja aplikacije proverava se legalnost sistema kao i same instalacije alatke Windows SteadyState. Ako se validacija ne izvrši 
na ispravan način ili se otkrije da je verzija sistema na računaru nelegalna, nećete biti u mogućnosti da instalirate aplikaciju 
Windows SteadyState.  
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Šta je proxy server ? 

U računarskim mrežama termin PROXY server se upotrebljava za označavanje servera (računarskog sistema ili aplikativnog programa) koji 
servisira zahteve svojih korisnika tako što prosleđuje zahteve drugim serverima. U engleskom jeziku termin proxy označava „posrednika“ . 
Klijent se povezuje na proxy server i zahteva neki servis, kao što je recimo dokument, konekcija, web stranica ili neki drugi resurs koji je na 
raspolaganju na nekom drugom računaru . Proxy omogućava upotrebu servisa tako što se povezuje na odgovarajući server i zahteva uslugu u 
ime klijenta. Ponekad proxy modifikuje zahtev klijenta ili sam odgovor servera, a ponekad može i da opsluži zahtev klijenta,a da uopšte ne 
kontaktira server. Ovaj proces se naziva keširanjem i biće kasnije objašnjen. U prethodnim lekcijama nije posebno naglašeno da je gateway u 
suštini vrsta proxy servera koja prosleđuje zahteve klijenata serveru, ali nemodifikovane . Ovakav proxy se obično naziva tunneling proxy. 
Proxy se može postaviti na više tačaka u mreži između korisnika i servera. Najčešća mu je pozicija pak, sam obod mreže. 
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Napredene tehnike administracije mreže 
 

Usled eksponencijalnog širenja računarskih mreža , pojavila se potreba za njihovom centralizovanom administracijom. Krenulo se sa 
umrežavanjem predstavništava na različitim kontinentima i postojao je ogroman broj zaposlenih na administrativno tehničkim poslovima. 
Devedesetih godina je je bio potreban jedan administrator za nekih desetak računara.  

Pojavom koncepta koji je nazvan LDAP (engl. Lightweight Directory Access Protocol - Laki Protokol za Pristup Direktorijumu) broj 
administratora potreban za održavanje korporativne mreže je smanjen. Sada je potreban jedan administrator za 1000 računara.  

LDAP je protokol za komunikaciju sa servisima direktorijuma i njihovu izmenu. Direktorijum je set objekata sa sličnim atributima 
organizovanih na logičan i hijerarhijski način. Telefonski imenik je najbolji primer. On se sastoji od niza imena (osoba ili preduzeća) 
organizovanih alfabetski, pri čemu svako ime ima pridruženu adresu i telefonski broj.  

LDAP je u bliskoj vezi sa DNS servisom. LDAP organizacija se može obaviti na simboličkom nivou, što znači da IP adrese računara u 
kompaniji ostaju zapisane u DNS-u, pa je moguće premeštanje računara iz jedne podružnice u drugu uz jednostavnu promenu u DNS-u ,a bez 
narušavanja LDAP hijerarhije 

Majkrosoftova unapređena implementacija LDAP-a naziva se Active Directory (Aktivni Direktorijum, skraćeno AD). AD omogućava 
napredne tehnike administriranja koje uključuju : 

· Dozvole i zabrane upotrebe određenih opcija na Windows klijent mašina 
· Aktivacija i deaktivacija pojedinih servisa 
· Nadgledanje infrastrukture i prava pristupa  
· Centralizovane instalacije i deinstalacije programa.  

AD struktura je sastavljena od objekata. Objekti se mogu podeliti u tri najšire kategorije: resursi (računari, printeri...), servisi (email, web...) i 
korisnici (korisnički nalozi i korisničke grupe). Svaki objekat je entitet za sebe, bilo da je korisnik, računar ili servis i on ima svoje atribute. 

Objekte je moguće grupisati u grupe i organizacione jedinice. Ovakva hijerarhija omogućava administratoru da definiše bezbednosne polise i 
aplicira ih na pojedince, pojedine uređaje, grupe korisnika ili organizacione jedinice. Iako zvuči komplikovano, u potpunosti se preslikava na 
hijerarhiju jedne firme.  

Ako pretpostavimo da imamo kompaniju Bata,Tata i Ja koja se bavi proizvodnjom krofni. Ova kompanija ima sektor nabavke, sektor 
proizvodnje i sektor prodaje. To će biti organizacione jedinice naše firme. U organizacionoj jedinici nabavka imamo tri računara PC0, PC1 i 
PC2. Na njima rade Pera, Mika i Laza. Direktor firme Tata, rešava da smanji troškove. On to može uraditi pojedinačno, tako što će obići jedan 
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po jedan računar i podesiti ih da se gase nakon jednog sata neaktivnosti čime se štedi el. energija i sresti se pojedinačno sa Perom , Mikom i 
Lazom i objasniti im kako je prinuđen da im ukine pauzu za ručak u trajanju od jednog sata kako bi povećao efikasnost. Ovakvo rukovođenje 
zahteva mnogo vremena.  

Direktor je imao i drugu opciju, a to je da aplicira tzv. grupnu polisu na računare u organizacionoj jedinici nabavka. Polisa bi automatski 
podesila računare da se nakon pola sata neaktivnosti zaključaju, a da samo on Direktor može da ih otključa. Pera, Mika i Laza bi time bili 
prinuđeni da ne prave pauzu od jednog sata jer bi svaki put morali da zovu direktora da im otključa računar, što je , složićete se pogubno po 
njih.  

Centralizovana administracija omogućava da kažete šta želite tako što ćete kreirati grupnu, odnosno bezbednosnu polisu i aplicirati je na 
jednog korisnika ili čitavu grupu.  

…………………… (kraj dodatka) 
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