
Улога рачунара у мрежи 

Чворови у мрежи организују се на два начина: 

1. Клијент/сервер  (client/server) 

2. Равноправне мреже (Peer-to-Peer Networks). 

Клијент-сервер је архитектура где су клијент (корисник) и сервер одвојени или 

неравноправни. Kлијент је рачунар који тражи услугу, а сервер онај који пружа услугу. 

Клијент је обично активан корисник, који шаље захтеве и чека док се исти не испуне, док 

је сервер пасиван, чека да добије захтев који испуњава и шаље кориснику. Сервери су 

обично веома јаке машине са добрим конфигурацијама и карактеристикама. 

Peer-to-Peer је мрежа у којој се налази мноштво клијента који су равноправни у учешћу, 

једино ограничење је  брзина интернет везе једног клијента. Овакве мреже се највише 

користе за дељење докумената, видео и аудио података и сл. 

Примена рачунарских мрежа: 

 Електронска пошта – размена електронских порука са другим људима. Ово је 

погодан начин за размену идеја и тражење информација. 

 Брзи пренос података – отклоњена употреба физичког преноса података. 

 Видео конференције – мрежа омогућава да видимо саговорника без обзира где се 

налази. 

 Дељење опреме – нпр. штампача, модема и сл. 

 Тимски рад. 

 Коршћење ресурса интернета и др. 

 

Појам топологија односи се на начин повезивања рачунара и осталих уређаја у мрежи. 

Основне топологије локалних мрежа су:  

 tопологија звезде  

У топологији звезде, централни чвор је сервер и он контролише све остале чворове. У 

случају квара било којег чвора, споредног, цела мрежа наставља са радом, једноставна 

је замена истог чвора. У случају квара централног рачунара односно чвора мрежа 

престаје са радом. 

 tопологија прстена  

У топологији прстена сви рачунари су равноправно присутни у мрежи. Предност ове 

мреже је у томе што је бржи проток података, а недостатак; у случају квара било којег 

чвора мрежа не функционише. 

 топологија магистрале 

У топологији магистрале рачунари су повезани као код звезде, само што је уместо 

централног чвора, централна магистрала. 

 хибридна топологија 

Хибридна топологија представља комбинацију претходно наведених топологија. 
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