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1. Концепт мреже 

Модерно индустријско друштво се ослања на многим мрежама које су од виталног значаја за 

његово функционисање и постојање. Оне обухватају мреже које се односе на  

 транспорт (друмске, железничке, ваздушне и водне) 

 пренос енергије (електрицитет, гас, нафта) 

 воду (водоснабдевање и отпадне воде) 

 информације (обрада, пренос и складиштење информација) као информационо 

телекомуникационе (ИТ) мреже 

 све друге мреже којима се може изразити начин повезивања између одговарајућих ентитета 

(види Додатак 1.2). 

Поменуте категорије мрежа омогућавају преношење и дистрибуцију наведених ресурса до (и 

од) милиона појединаца на различитим местима чиме се остварују предуслови за успешан 

живот заједнице.  

Неизоставан супстрат наведених мрежа су припадне ИТ мреже које служе за регулисање 

њиховог рада. Уопште, ИТ мреже су суштински фактор и предуслов свих врста друштвених и 

економских активности.  

ИТ мреже су веома комплексне јер су обрада и пренос информација толико испреплетани да не 

омогућавају јасно сагледавање тих процеса. Зато ћемо у уводу проучити телефонску 

телекомункациону мрежу.  

Поменуте категорије мрежа су специфичне у погледу начина на које повезују кориснике као и 

начина како "доносе" услугу до њега 

 

1.1 Видови мрежа 

Сл.1.1. A map of the study area showing the road network, traffic 
intensities, and residences (на https://www.researchgate.net/figure/40759010_fig1_Map-of-the-study-area-Rotterdam-North-showing-the-road-network-
and-traffic-intensities) (десно: https://www.researchgate.net/figure/295857498_fig1_FIGURE-1-Map-of-modeled-road-network-in-Detroit-area-
containing-9701-links-and 

 



Ранко Бабић   Интернет телефонија и телевизија 

 4 

Сл.1.2 Мрежа улица централног дела Лондона. Улога улица је да 
омогуће доступ из сваке куће/стана до јединствене мреже улица.  

Проучавање путне мапе неке државе показује очигледну 

разлику између мреже путева који повезују насеља и мреже 

улица унутар насеља (Сл.1.1, Сл.1.2). Посебно су занимљива 

чворишта путне мреже, као места укрштања путева. У том 

смислу посебно су занимљива чворишта у великим градовима 

(Сл.1.3). 

Сл.1.3 Типичне конфигурације великих раскрсница (петљи, 
"шпагета") у великим градовима представљају вишеспратна укрсна 
места, или права комутациона чворишта која се могу третирати 
формализовано и као комутатори са великим бројем улаза и излаза.  

 

     

Проучити чланак на страници  http://www.geogsci.com/article/2015/1009-637X/23016,   Chengjin WANG, 
César DUCRUET, Wei WANG. Evolution, accessibility and dynamics of road networks in China from 1600 BC 
to 1900 AD[J]. Journal of Geographical Sciences,2015, 25(4): 451-484   

Ако велико чвориште са Сл.1.3 третирамо као комутациони систем са више улаза и излаза који 

је специфичан по томе што сами објекти комутације изводе комутацију сами, чиме постају 

субјекти комутације, а на основу система потоказа ((видети Додатак 1.1)).  

 
Сл.1.4 Map of railways in Europe with main operational lines 
shown in black, heritage railway lines in green and former 
routes in light blue   https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport. 

Десно је показано разграњавање колосека у железничкој станици. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heritage_railway
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Железничка мрежа је специфична у односу на друмску јер је возилима предодређено да се 

крећу само по шинама, при чему постоји и огромна разлика у носивости. У овом случају не 

постоји мрежа у насељима слична путној (Сл.1.4, 1.5).  

Сл.1.5 Детаљна мрежа железничких пруга у јужној 
Енглеској одсликава начин повезивања тачака 
(насеља) железничким транспортом. 

Електроенергетска мрежа повезује постројења за 

производњу електричне енергије са потроша-

чима, који се налазе по читавој територији неке 

државе. Посебно су густе мреже за снабдевање у 

урбаним срединама (Сл.1.6).  

 

Сл.1.6 Ове слике пружају тек провизорну представу о 
комплексности електроенергетске мреже. Може се рећи да 
је њен структурно најпростији део онај који иде од 
постројења за производњу (електричних централа свих врста) и транспорт (мреже далековода и припадних 
трафостаница, нпр до нивоа 35 kV). Одатле се, посебно према урбаим подручјима, разграњава врло сложена мрежа 
која иде до сваког потрошача (свих категорија) (увеличати слику ради проучавања детаља) 

Постоје велике разлике у начину функциони-

сања мрежа у зависности шта испоручују 

корисницима.  

Сл.1.7 Изглед мреже водоснабдевања са приказаним 
притисцима и протоком (на:  
http://www.fzingenieros.es/en/abastecimiento-de-agua-
potable/) (увеличати слику при проучавању) 

Мрежа водоснабдевања свим корисницима 

испоручује једнак ресурс тако да нема посебних 

корисничких линија или канала од центра 

испоруке. Све водоводне цеви у становима неке 

зграде су повезане на исту цев а ова на уличну доводну цев и тд. Слично је и са електричном  
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Сл.1.7а Example for water supply networks and land use catchments (на: 
http://urbanwatercyclesolutions.com/networkcatchment/) 

мрежом где је читава инсталација у стану спојена 

на доводне проводнике а сви они на довод у 

зграду. Тако да се једна вода и једна струја просто 

разводи до тачака коришћења - славина и 

утичница. 

За разлику од тога телефонска мрежа мора да 

пружи појединачну услугу јер се корисници 

повезују у паровима, иако потенцијално сваки 

може да се повеже са сваким. То је израз начина 

на који људи најчешће комуницирају. С друге 

стране, постоји и комуникација слична снабдевању водом или струјом а то је радио (ТВ) 

дифузија где се исти садржај испоручује корисницима. Међутим, у оовом случају не постоји 

материјални довод (водоводне цеви или проводници до станова). 

1.1.2 Мрежа поштанског система  

Поштански систем служи за пренос писаних порука – писама (не разматрамо пренос пакета). 

Пошто се за пренос порука користи материјални носилац морају се употребити танспортна 

средства. Зато је поштански систем неодвојив од транспорта (друмског, железничког, 

авионског, пешак). 

Поштански систем је врло сложен и функционално разуђен. Овде ћемо дати његов 

поједностављен приказ.  

Ради што веће доступности корисницима, сваки мањи град или кварт већег града има пошту где 

сваки корисник може да донесе и „баци писмо“. Поштански сандучићи следе исти принцип.  

Поштански систем може користити свако ко зна да пише, неписменима помажу писмени 

посредници.  

 

Сл. 1.8 Поједностављена шема функционисања поштанског система. Укрштеним испрекиданим линијама са 

стрелицама означена је мануелно сортирање писама у свежњеве и свежњева у поштанске вреће.   
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Писмо се мора непосредно однети у пошту, адекватно опремљено (адресирано) да као 

самосталан ентитет може посредством поштанског система стићи до свог одредишта. 

Одступање у том смислу изазива неправилно функционисање система и губитак писма.  

Пошто садржај и обим информација у самом писму јако варира и редовно је недовољан за 

тачну испоруку, поштански систем, уз обезбеђивање херметичности садржаја писма, налаже 

припрему сваког писма на одговарајући начин пре него уђе у сам систем.  

Зато се за пренос писма користи коверта на којој се по прописаним правилима стављају 

координате (адресе) примаоца и пошиљаоца. Пошто се они налазе у простору потребне су 

минимално три координате, град, улица, број, мада су честе и додатне - држава, регија, спрат, 

стан.  

Тако писми постаје потпуно самосталан објекат (ентитет) преноса, и, фигуративно речено, да се 

нађе било где на планети, и неко га пронађе и однесе у најближи поштански уред, оно ће 

посредством поштанског система, тј. пошптанске мреже, стићи до примаоца.  

Писма са достављене гомиле се сортирају по одредиштима (Сл.1.8). Како се њихов пренос 

обавља саобраћајем, мора се водити рачуна о сливању праваца траса транспорта између 

градова. Зато се приликом сортирања писама она групишу по крајњим одредиштима у 

свежњеве. На сваки свежањ се ставља одредишна групна адреса.  

У главним поштанским центрима врши се обједињавање свежњева из различитих пошта а 

намењених истим групним одредиштима тако што се они стављају у поштанске вреће. На сваку 

врећу се ставља ознака танспортног правца и одредишног центра.  

Што се тиче самих писама, посебно када је у питању међународна достава писама, не може се 

од сваког поштара захтевати да зна сва места на свету, или бар у својој земљи. Зато се у 

адресирање уводе нумерички кодови тако се да се разврставање писама врши по бројчаним 

ознакама места.  

1.2 Телекомуникационе мреже 

Свака мрежа (железничка, електроенергетска итд.), поготову данас, или има своју сопствену 

телекомуникациону мрежу или користи услуге постојеће, јавне телекомуникационе мреже. 

Овде под јавном мрежом подразумевамо телефонску фиксну и мобилну, као и Интернет. При 

томе треба приметити да поменуте мреже користе исту основну мрежну инфраструктуру.  

Посматрајући структуру телекомуникационе мреже, уосталом и сваке друге мреже, лако 

уочавамо велику разлику између њених периферних делова и тзв. језгра мреже које повезује 

периферију. Периферни делови су јако разгранати, разуђени зато што услугу, па била она вода, 

струја, пут или телефон, да доведу до свих корисника. Само упоредимо мрежу улица у граду и 

мрежу путева који повезују поједина насеља. 

1.2.1 Приступна мрежа (Access Network) 

Управо зато је периферни део мреже најзахтевнији како у техничком тако и у економском 

смислу. Периферни део мреже се зове и приступна мрежа јер омогућава сваком корисниуку да 

приступи тачки где може да добије услугу коју мрежа нуди.  

Тако нпр. код класичне телефонске мреже, где је примењен принип централизованог 

повезивања, корисници су својим водовима повезани за локалне централе, ове за централе 

вишег ранга чиме се долази до телефонске мреже великих подручја, држава па и глобалне 
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телефонске мреже или телекомуникационе мреже која 

повезује све централе а преко њих и све кориснике 

(Сл.1.9). Таква мрежа се одликује хијерархијом централа 

(комутационих система ).  

Према ранијој номенклатури централе на које се везују 

кориснички уређаји се зову крајње централе а њима 

надређене су чворне централе. Продужавајући са овим 

принципом повезивања долазимо до хијерархијске 

структуре националне телефонске мреже.  

Сл.1.9 Увеличана слика подручја крајње централе (КЦ) показује 
шематски како су на њу везани крајњи уређаји (ТУ), било 
директно или преко подцентрале (ПЦ). Неколико КЦ је повезано 
на чворну централу (ЧЦ) чиме подручја КЦ образују подручје ЧЦ. 

Слично томе, неколико ЧЦ је повезано на главну цнетралу (ГЦ) чиме се образује и подручје ГЦ. Спојни 
путеви представљају телекомуникациону мрежу. 

У ранијој фази развоја телекомуникационих мрежа прављене су посебне мреже за поједине 

услуге. Тако су постојале, одвојено, телефонска мрежа, телеграфска мрежа, са одвојеним 

централама, мада су постојале и телеграфске везе преко телефонске мреже (Сл.1.10).  

 

Сл.1.10 (лево) Размештај транзитних и главних централа и подела телефонске мреже некадашње СФРЈ на 
транзитна подручја и мрежне групе према Генералном плану ЗЈПТТ (Заједнице Југословенских ПТТ) из 1983. Ову 

мапу треба посматрати кроз Сл.1.9 да би се сагледала структура читаве телефонске мреже. (десно) Организација 
телеграфске мреже у СФРЈ, са ознакама теле-графских централа. Везе између централа су приказане структурно, 
реалне лиије имају другачије трасе. (увећати слике за преглед детаља) 

Почетком '80-тих година 20. века на тржишту ТК услуга издвајала су се три независна сегмента: 

јавни фиксни телефонски сервис, сервис кабловске ТВ (Cable  TV,  CaTV), и повезивање 

рачунара у локалне речунарске мреже, тако да су постојале и три независне приступне мреже.  

У овим случајевима лако је идентификовати приступну мрежу - то су корисничке линије од 

корисниких терминала до места где се услуга пружа (телефонски апарат - кориднички вод - 

телефонска централа на коју је вод везан). (или канал) 

Историјски гледано, приступ различитим мрежама био је покретач економског и 

друштвеног развоја. Као један од првих примера је раст повезан са ширењем железничког 

система током 19. века. Лако је пратити развој и раст насеља и градова уз железничку 
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мрежу. Како се железничка мрежа ширила приступ роби и услугама је растао и 

индустријско друштво се нагло развијало.  

Овде треба имати у виду да поменути градови нису били саобраћајно изоловани пре 

појаве железнице, јер су наравно били повезави друмовима. Межутим, капацитет 

тадашњег, а и садашњег друмског транспорта био је несравњиво мањи од железничког, 

како по тонажи робе тако и по броју путника.  

'90-тих година, као израз повећаног интересовања корисника за мултимедијалне сервисе, ова 

три сегмента се обједињују са циљем да се корисницима понуди универзални широкопојасни 

сервис, преко јединствене приступне мреже.  

Управо се овде може направити паралела телекомуникационих мреже са транспортним - 

ако би телефон и телеграф, као ускопојасни пренос, одговарао друмском саобраћају, тада 

би железнички саобраћај одговарао широкопојасном универзалном преносу. 

Последње две деценије присуствујемо потпуној транзицији економије и друштва са 

индустријске на информациону основу. Проширујући претходно поређење можемо рећи 

да је Интернет постао модерни железнички систем, при чему узимамо у обзир увођење 

брзих железница, посебно у путничком тако а и у теретном саобраћају (где се конкурише 

авионском и пловидбеном саобраћају.  

Са доласком е-пословања, он-лајн државних услуга, преноса података у реалном времену 

доживљавамо још један искорак у друштвеном и економско развоју. Управо онако како је 

железница донела промену у пословној пракси у 19. веку тако данас Интернет најављује не 

само редефинисање постојећег пословног модела већ повећава приступ информацијама и 

истински тренутну комуникацију широм света. Оно што је некад (1960-тих)  Маршал Маклуан 

назвао глобалним селом данас је постала стварност.  

Основа за то су широкопојасне технологије преноса, тј. приступа, и то путем водова - xDSL 

(Digital Subscriber Line), светловод, тј. FTTx - Fiber To The x (Home, Office, etc) или радио путем 

- GSM, WiFi, MMDS итд..  

Обједињавање сервиса, кроз приступ Интернету, отежава дефинисање приступне мреже, тј. 

дефинисање тачке у мрежи где се завршава приступ. Сам појам терминалног уређаја, кроз 

увођење личног рачунара (био он класични рачунар, паметни телефон или паметни ТВ), кроз 

концепт клијент-сервер апликација, постаје неодређен јер је њему дата значајнија улога у 

комуникацији него чворовима мреже кроз коју се пренос обавља. 

 
Сл.1.11. (Left) A sample of a mobile 
phone network studied in [94,95]. 
After the strong ties have been 
removed, the network still retains its 
global connectivity. (Right) Removal 
of weak ties leads, through a phase 
transition, to a disintegration of the 
network. (Figure adapted from [94].) 
(http://www.ams.org/notices/200909
/rtx090901082p.pdf Communities in 
Networks Mason A. Porter, Jukka-
Pekka Onnela, and Peter J. Mucha) 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Comm
unity_structure) 
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Сл.1.12 Partial map of the Internet based on the January 15, 
2005 data found on opte.org. Each line is drawn between two 
nodes, representing two IP addresses. The length of the lines 
are indicative of the delay between those two nodes. This 
graph represents less than 30% of the Class C networks 
reachable by the data collection program in early 2005. Lines 
are color-coded according to their corresponding RFC 1918 
allocation as follows: Dark blue: net, ca, us Green: com, org 
Red: mil, gov, edu Yellow: jp, cn, tw, au, de Magenta: uk, it, 
pl, fr Gold: br, kr, nl White: unknown 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Network_topology) 
Размере разгранатости показује увеличани део, са 
интернет адресама. Треба запазити да је мрежа 
структурна а не физичка па да показује реалне трасе 
корисничких водова.  

Представу о разгранатости мрежа, посебно 

приступних, стичемо и са Сл.1.11  и Сл.1.12.  

Зато ћемо прво проучити класичне телефонске 

мреже, како бисмо на њима дефинисали и 

схватили основне концепте који су својствени 

свим мрежама, а који су у њима јасно препознатљиви. Појам приступне мреже неодвојив је од 

начина функционисања дела мреже који пружа услогу, тако да ћемо проучити и 

функкционисање телефонских централа. 

Иначе, проучавање функционисања мрежа тесно је повезано са тзв. системима за масовно 

послуживање (нпр. низ каса у велетрговинама, наплатна рампа на аутопуту, телефонска 

централа, сервер, аеродром, аутобуска станица итд.) 

 

Додатак 1.1 

Занимљиво је погледати мрежу главних путева Римске империје јер управљање великим 

пространством захтева брз транспорт вести, трупа а ту је, наравно и трговина.  

 

 

 

http://www.opte.org/maps/
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
https://en.wikipedia.org/wiki/Classful_network
https://tools.ietf.org/html/rfc1918
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Although it broadly reflects conditions around 200 CE, it also covers a sites and roads created in late 

antiquity. A total of 301 sites serve as sea ports. The baseline road network covers 52,587 miles 

(84,631 km) of road or desert tracks, in addition to 17,567 miles (28,272 km) of navigable rivers and 

canals (pictured)  (http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2687371/Google-CAESAR-View-

Interactive-map-ancient-Roman-roads-reveal-long-took-cost-travel-CHARIOT.html) 

 

Додатак 1.2 
 

The largest component of the Santa Fe Institute 

collaboration network, with the primary divisions detected 

by our algorithm indicated by different vertex shapes. 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC122977/) 

 

http://www.ams.org/notices/200909/rtx090901082p.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ранко Бабић   Интернет телефонија и телевизија 

 12 

1. Увод 

1.1 Структура телекомуникационе мреже 

1.1.1 Месна мрежа 

Телекомуникациона мрежа представља веома комплексан систем који омогућава успостављање 

веза између великог броја корисника, најчешће по принципу „један-један“ или „тачка-тачка“ 

које подразумева успостављање везе између два удаљена корисника. Тиме се, са становишта та 

два корисника, мрежа своди на телекомуникациони систем типа тачка-тачка. Такав 

конфигурација преносног система се најчешће представља у уџбеницима телекомуникација као 

основни модел преносног система. Међутим, мрежа се разликује од таквог система „тачка-

тачка“ јер омогућава истовремено повезивање великог броја парова корисника.  

Ово ћемо објаснити на примеру јавне фиксне телефонске мреже (ЈФТМ). 

Најједноставнији вид телекомуникационе мреже је класична телефонска месна мрежа.  

 

Сл.1.1 Сви 

кориснички 

уређаји (KU) у 

једном подручју 

су припадним 

водовима 

повезани са 

централом. 

Претпостављено 

је да су КU фиксни и да их могу користити корисници који су унутар 

означених поља (тања испрекидана линија). Централа је у горњем десном углу приказана увећано где су 

представљене успостављене везе између појединих учесничких водова као и неактивне везе (хоризонталне линије).  

Месни услови, нарочито у насељеним местима, технички и економски захтеви, чине немогућим 

праволинијско и посебно постављање корисничких водова до централе, како је то представљено 

на Сл.1.1. Зато се врши уснопљавање корисничких водова у каблове који се лакше и јевтиније 

постављају (Сл.1.2).  

Сл.1.2 Ради лакшег постављања водови од свих КU 

из неког подручја се уместо директно на KS доводе 

до првог спојног места (sm1) одакле настављају као 

сноп водова Sv1 до другог спојног места (спојног 

места другог реда) sm2 где се уснопљавају са 

сличним сноповима из других подручја, образујући 

већи сноп водова Sv2, који долази до прикључног 

места (разделника R) у KS.  

На тај начин, сваки KU се доводи на свој 

прикључак у KS или, другачије речено, 

сваки прикључак на разделнику (R) у KS, 

преко одговарајућег вида, представља 

галванско продужење до дотичног KU. Тако се преспајање између прикључака у R је 

преспајање између одговарајућих KU.  
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Мрежа корисничких водова, који су уснопљени у каблове одговарајућег капацитета, спојних 

места (кабловских шахтова) представља тзв. приступну мрежу. 

Централизована конфигурација месне мреже у којој су сви кориснички уређаји централно 

(звездасто) везани на централу, која у том случају представља крајњу централу, не може се 

применити у случају велике густине корисника или пространог подручја. Тада се примењују 

конфигурације децентрализоване месне мреже у којој, према приликама и намени, треба 

разликовати (Сл.1.3): 

□ реонске централе (RC) које врше улогу крајње централе за ТА из припадног реона, који су 

прикључени на њу, и по потреби посредује у саобраћају подцентрала 

□ подцентрале (PC) које нису посве самосталне него делују као сателити реонске централе, 

□ тандем централе (TC) транзитују саобраћај RC које су на њих звездасто везане. Разликујемо 

и тандем централе тандем централа, које служе да само тразитују њихов саобраћај према 

међумесној мрежи. (Јосип Жупан) 

                

Сл.1.3 Централизована месна мрежа (лево) у којој су сви ТА везани директно на месну централу која се тада зове 

крајња централа. У густим мрежема уводе се подцентрале (РС) које можемо схватити као помоћне централе 

реонских централа (RC) а које су, приметимо, петљасто а не звездасто повезане (средина). На тандем (локалне) 

централе (ТL) звездасто су везане припадне реонске централе, при чему су ТС међусобно повезане петљасто с 

обзиром на своју улогу тразитовања саобраћаја реонских централа. У том случају се поставља и тандем централа 

(ТМ) која скупља међумесни саобраћај свих ових централа и прослеђује га ка међумесној централи (ММС) тј 

међумесној мрежи. Треба запазити да су сва ова децентрализована решења заснована на принципу изоловања 

локалног саобраћаја ових централа од остатка мреже како би се смањило укупно њено оптерећење. Од раније 

знамо да у укупном саобраћају које посредује месна централа највећи део отпада на локални саобраћај.  

 

Повезивање водова од KU који су спојени на једну централу представља успостављање локалне 

или месне везе. 

1.1.2 Међумесна мрежа 

С обзиром да су KU прикључени обичним водовима (парицама у кабловима) на централу, 

њихов домет је ограничен а тиме и подручје приступне мреже. Да би се могле успоставити везе 

између корисника удаљених централа морају се и припадне централе међусобно повезати 

спојним водовима или системима преноса (Сл.1.4). Тако се остварује тзв. међумесна веза. Овде 

треба имати у виду да и у локалним подручјима у којима постоји велика густина претплатника 

(корисника) не повезују се сви они на једну централу већ се то подручје дели на неколико 

подподручја, свако са својом месном централом, а затим се те централе повезују међусобно у 

локалну мрежу. 
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Сл.1.4 Повезивање учесника из међусобно удаљених 

подручја се остварује усаглашеним тј. заједничким 

функционисањем припадних централа (комутационих 

система).  

1.1.3 Национална телефонска мрежа 

Проширујући принцип везивања корисничких 

уређаја за централу на саме централе долазимо 

до звездасте топологије веза између централа, 

при чему централа у средишту овакве 

конфигурације очигледно има у односу на 

периферне централе значајнију улогу јер 

посредује њихов спољни саобраћај и представља 

њихов излаз у виши ниво мреже. Према 

номенклатури која је усвојена у нашој земљи, 

централе на које се везују кориснички уређаји се зову крајње централе а њима надређене су 

чворне централе. Продужавајући са овим принципом повезивања долазимо до хијерархијске 

структуре националне телефонске мреже (Сл.1.5).  

Сл.1.5  Шематски приказ односа између надређених 

централа у националној телефонској мрежи (или: јавној 

фиксној телефонској мрежи ЈФТМ) – на енглеском: Public 

Switched Telephone Network –PSTN). Скраћенице на слици 

означавају: TA – телефонски апарат, KC – крајња централа, 

ČC – чворна централа, GC – главна централа, TC – транзитна 

централа, MC – међународна централа.  

У западној номенклатури нивои централа имају 

другачије називе и дати су на Сл.1.6.   

Сл.1.6  Структурни и слојевити 

приказ хијерархије централа по 

западној номенклатури. Customers 

(Individual Subscribers) – корисници, 

(појединачни претплатници), End 

Offices, Tandem Offices, Central 

Office, Local Exchange – крајње 

централе, тандем централе, 

централа, локална централа, Toll 

Offices – тарифне централе, Primary 

Centers – примарни центри, 

Sectional Centers – центри подручја, Regional Centers – 

центри регије. 

На Сл.1.7 приказан је пут успостављене везе 

између крајњих корисника кроз различите нивое 

телефонске мреже. 
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Сл.1.7 Приказ успостављања везе између 

појединих корисничких уређаја кроз хијерархију 

телефонске мреже према западној номенклатури.  

1.1.4 Основна структура GSM 

мобилне телефонске мреже 

Код мобилне телефонске мреже ТУ је 

мобилни уређај (Mobile Station - MS) који 

преко радио канала, тј. радио везе (тзв. Air 

Interface) добија свој приступ ка базној 

станици (Base Transiver Station - BTS) , 

што је приказано на Сл.1.8. 

 
Сл.1.8  Веза између мобиног уређаја и базне станисе посредством 

радио канала је радио еквивалент претплатничке парице код 

фиксне телефонске месне мреже. 

 

Базна станица је тачка приступа за мобилне станице 

(мобилне телефоне) и одговара крајњој централи код 

фиксне телефонске мреже, мада се комутација одвија 

унеколико другачије. BTS је надлежна да оствари и пружи радио везу између мреже и MS, да 

управља кодовање говора, шифровање, мултиплексирање као и модулацију и демодулације 

радио сигнала. Такође омогућава и брзу измену радио канала текућем кориснику ако у његовом 

квалитет везе падне испод прихватљивог нивоа.  

Једна BTS обично покрива сектор од 120о ћелије. Обично стуб са 3 BTS ће покрити свих 360о 

подручја припадне ћелије. Међутим, зависно од топографије терена и распореда и понашања 

корисника у том подручју, ћелија може бити подељена на један или два сектора, или могу је 

покривати две ли више BTS са редундантним покривањем сектора. 

Базне станице комутационо обједињује тзв. контролер базних станица (Base Station Controller -

BSC) који управља доделом радио канала, фреквенција (јер свака фреквенција има 8 TDM 

канала), што је приказано на Сл.1.9, мери и управља снагом сигнала од MS, врши преузимање 

корисника MS од једне до друге BTS (наравно уколико обе 

BTS припадају истом BSC). BSC такође има своју 

комутациону функцију и преспаја локалне везе чиме 

растерећује мобилни комутациони центар (Mobile Switching 

Center - MSC) и тако му увећава његов комутациони 

капацитет.. 

Сл.1.9 Базне станице су повезане на контролер који у ствари обавља 

комутацију односно преспајање мобилних корисника те заправо он 

предстваља еквивалент крајњој централи код фиксне телефонске мреже 

Базна станица и (BTS) и контролер базних станица (BSC) 

заједно чине систем базних станица (Base Station System-

(BSS), што је приказано на Сл.1.10.  
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Сл.1.10 Систем базних станица 

Мобилни комутациони центар (Mobile Switching Center - 

MSC) – представља срце GSM мреже (Сл.11). Он управља 

рутирањем позива, успостављањем веза и обавља основне 

комутационе функције. Такође управља са многим BSC и 

комуницира са осталим MSC. Управља интерно BSC 

преузимање и координира са осталим MSC интер MSC преузимање.  

 
Сл.1.11 Шематски приказ основних функција MSC кроз 

топшологију GSM mreže. 
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2. Дистрибуирана комутација у телефонским 

мрежама 
 

2.1 Дистрибуирана комутација у фиксним 

      телефонским мрежама 

2.1.1 Расподељена комутација између две централе 

Сваки кориснички уређај је својим водом (различите дужине) прикључен на централу, како је 

то шематски приказано на сл.2.1. 

Сл.2.1 Блок-шема, односно прегледна шема крозбар централе ARF 

102 при успостављању локалне везе између корисничких уређаја 

(лево).  

Унутар месне мреже се већ јављају елементи 

дистрбуиране комутације увођењем пословних централа, 

издвојених комутационих стуњева и концентратора. Чак 

и двојник, тј. двојнички учеснички склоп, представља 

примитивни облик дистрибуиране комутације 

За велике радне организације које имају претежно интерни (унутрашњи) телефонски саобраћај, 

неекономмично је да користе телефонске апарате који су прикључени на јавну (градску) 

телефонску централу. Зато овакве организације (предузећа) уводе пословне телефонске 

централе.  

Поред интерног–локалног телефонског саобраћаја, пословне Тлф централе омогућавају одлазни 

и долазни саобраћај са јавном (градском) централом са којом је повезана посредством једног 

или неколико спојних водова. Према томе, таква централа, сем унутрашњег саобраћаја, тј. 

повезивања телефона на радним местима, мора да омогући да се са сваког телефона у предузећу 

може добити веза до градске централе као и да позив по воду из градске централе може да се 

спроведе до сваког телефона у предузећу.  

Да би се омогућила таква обострана доступност, излаз и улаз у пословну централу се остварује 

на каскади групних бирача, како се види на прегледној шеми на сл.2.2.   
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Сл.2.2 Локална веза у приказаној централи „корак по корак“ 

успоставља се аутоматски. KU имају троцифрене позивне 

бројеве. KU са правом на градску везу бирањем „нуле“ заузимају 

спојни вод ка градској централи. Позив из градске централе се 

доводи на долазни групни бирач (DGB) који је мулитиплициран 

са групним бирачима из те каскаде и преко магистрале има 

доступ до свих линијских бирача (LB), тј. до свих KU овог 

предузећа. Преносник служи да би обезбедио још један вид везе 

(који нас овде не занима) као и интервенцију посредника 

(оператора на пословној централи).  

Уопштавајући овај принцип на сличан начин можемо 

повезати крозбар централу ARF 50 са корачном 

централом (Сл.2.3 лево). Сада се види због чега је 

ступањ GV бирача раздвојен на два дела. да би створио место где се могу довести водови из 

друге централе. На тај начин једна централа постаје саставни функционални део друге 

централе, јер су им водови укрштени на месту са којег могу да буду комутационо доведени до 

било којег KU. Другим речима, овакви укрштањем групни бирачи из једне централе постају 

саставни део каскаде групних бирача у другој централи и тако обе централе постају обједињене, 

као да представљају јединствену централу. Ово се може посматрати и на други начин: одвоји се 

један групни бирач из дате централе, удаљи се без прекидања веза из ње и укључи се у каскаду 

групних бирача друге централе. 

         

Сл.2.3 Начин комутационог обједињавања две (удаљене) централе путем укрштања снопова водова из припадних 

групних бирача. Лево је приказана веза између крозбар централе ARF 50 и корачне централе а десно веза између 

две крозбар централе ARF 102. Ознаке FIR и FUR се односе на долазне и одлазне преноснике, као прилагодне 

склопове при повезивању централа.  

На тај начин две централе су комутационо обједињене и заједнички координирају комутационе 

процесе између њих ради успостављања веза између њима припадних учесника. Ефекат овакве 

топологије је скраћење претплатничких водова и амњење приступне (месне) мреже што је 

надокнађено знатно мањима бројем спојних водова између самих централа, посебно 

захваљујући особини телефонског саобраћаја да његов највећи део отпада на месни а тек 

неколико процената на међумесни или мрежни саобраћај. Ово се подноси и на саобраћај у 

децентрализованим месним мрежама (видети Сл.1.3) што је одређено активностима корисника 

у локалу и у читавој области коју покрива месна мрежа. 
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2.1.2 Расподељена комутација у националној телефонској мрежи 

Проширујући принцип везивања корисничких уређаја за централу на саме централе долазимо 

до звездасте топологије веза између централа, при чему централа у средишту овакве 

конфигурације очигледно има у односу на периферне централе значајнију улогу јер посредује 

њихов спољни саобраћај и представља њихов излаз у виши ниво мреже. Према номенклатури 

која је усвојена у нашој земљи, централе на које се везују кориснички уређаји се зову крајње 

централе а њима надређене су чворне централе. Продужавајући са овим принципом повезивања 

долазимо до хијерархијске структуре националне телефонске мреже (сл.1.5). Њена топологија је 

дата на Сл.2.4. Очигледнија представа ове мреже је дата на Сл.2.4. 

Сл.2.4 Шематизована топологија вишеслојне телефонске мреже где су ради 

једноставности приказа представљена само три хијерархијска нивоа (локалне 

централе, централе прцог и другог реда), повезане спојним водовима првог, 

другог и трећег реда, где се ред односи на капацитет преноса, кој одговара 

концентрации саобраћаја. Црне тачке означавају учесничке апарате.  

Хијерархија мреже са акцентом представљања приступне и 

преносне мреже је дата на Сл. 2.5.  

 

Сл.2.5 Крајња централа је крајња тачка приступне мреже која може да укључи ниже комутационе уређаје, попут 

концентратора. Слика је унеколико неправилна јер је крајња центала везана за главну/транзитну, што се не слаже 

са номенклатурома датом на Сл.1.5  

Зато је на Сл.2.6 илустрована шематска структура са Сл.1.5.  
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Сл.2.6 Хијерархија са Сл.1.5 приказана на непосреднији начин показује начин звездастог повезивања централа до 

нивоа транзитне централе. 

 

2.1.4  Систем нумерације у класичној телефонској мрежи 
 

У телефонској мрежи (ТлфМ или ЈФТМ) сваки кориснички (претплатнички) уређај је посебан и 

јединствен у мрежи на физички и на комутациони мачин. Физички, тако што је повезан својиом 

јекдинственим корисничким водом за централу најнижег ранга у мрежи, а комутационо тако 

што је са становишта читаве мреже јединствено означен, у облику јединственог теелфонског 

броја. То је његова нумеричка адреса у ТлфМ одређена административно-технички, доделом 

броја али и праћена повезивањем KU претплатничким водом на одређени прикључак припадне 

централе.  

На Сл.2.7 приказана је подела телефонске мреже некадашње СФРЈ на подручја телефонског 

саобраћаја и то 

- транзитна подручја и 

- мрежне групе 

Подела је извршена планом нумерације који проистиче из комбинације географских, 

територијалних, економских, техничких и других услова.  

Ову поделу свакако треба посматрати кроз Сл.1.5. 

 

Сл.2.7 Подела телефонске мреже некадашње СФРЈ на транзитна подручја и мрежне групе према Генералном плану 

ЗЈПТТ из 1983.  

У мрежи је примењен комбиновани систем нумерисања  
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- затворени у мрежној групи, и 

- отворени ван мрежне групе.  

Сл.2.8 Пример нумерације претплатника у затвореном систему 

нумерисања у мрежној групи. 

У затвореном систему нумерисања позивни број садржи и 

претплатнички позивни број (ППБ) и позивни број централе 

на коју је овај прикључен. Затворени систем је корисницима 

једноставнији за коришћење али захтева скупље комутационе 

системе и дуже претплатничке бројеве (више цифара). 

Комутационо средиште мрежне групе је главна централа 

(GC).  

За позиве који иду ван мрежне групе треба бирати прво 

међумесни префикс (Мпф) (у нашој мрежи то је „0“) а затим 

и карактеристични број мрежне групе (КБМГ), чије се позив усмерава ка одређеној мрежној 

групи, тј. главној централи те мрежне групе (види табелу).  

 Мпф КБМГ ППБ 

Већа насеља 0 ХХ ХХХ ХХХ 

Мања насеља 0 ХХ(0) ХХ ХХХ 

На сл.2.7 се могу јасно уочити све мрежне групе, тј. њихови карактеристични бројеви. 

Према одлуци Рател-а из 2006. карактеристични бројеви мрежних група у Србији су дати у 

табели 1 а према њима је показано успостављање везе између мрежних група Београд и Нови 

Сад (Сл.2.9). Такође је на Сл.2.9 илустрован систем нумерисања од међународне до крајње 

централе. 

Табела 1 
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Сл.2.9 Распоред и међусобне везе транзитних и главних централа у мрежним групама 011 и 021, према њиховом 

географском распореду. Обратити пажњу да у седишту транзитне централе постоји и одговарајућа главна централа 

као комутациони центар мрежне групе. На доњој слици је показан ток бирања изван мрежне групе.  

Све је спојено унапред према врло прецизном плану и само преостаје централама да између тих 

фиксираних прикључака изврше преспајања да би оствариле тражену везу. Ма колико била 

сложена таква мрежа се за било која два претплатничка уређаја своди на двожични вод 

(Сл.2.10). Према томе, унутар мреже се дешава процес преспајања или комутације водова. 

Телефонска мрежа, ма колико њу својство комутације чинило еластичном, у суштини је једна 

крута структура.  

Сл.2.10 Телефонска мрежа је представљена облаком, како се данас обично 

представљају мреже да би се избегло приказивање њене изузетно сложене 

структуре.  

На овој слици приказани су типични кориснички уређаји који се 

прикључују на телефонску мрежу. То су телефонски апарати са 

бројчаником. Њихова улога је једноставна: корисници помоћу 

њих могу само да иницирају везу и да генеришу за потребе мреже позивни број траженог 

телефона. Чак је и та функција резултат простије јер бројчаник у једном циклусу може да 

генерише само једну цифру позиваног телефона тако да позивајући корисник мора операцију да 

понавља онолико пута колико позивни број има цифара. Сав остали посао око успостављања 

спојног пута кроз телефонску мрежу препуштен је самој мрежи, тј. чворовимаа или централама. 

Зато постоји велика разлика у сложености централа и корисничких уређаја.  

На Сл.2.11 приказана је транспортна ТК мрежа Србије или ТК мрежа у непосредном ужем 

смислу речи. У комбинацији са Сл.2.7 на којој је приказана подела територије СФРЈ на мрежне 

и транзитна подручја, може се стећи представа о сложености мреже али и о сложености 

комутационог процеса који кроз усаглашено функционисање централа може да успостави везу 

између било која два корисника.  

Тој слици посебно доприносе прикази телефонске мреже у САД, дати на Сл.12 и Сл.13. 

Приметимо да осим што ове ове слике дају представу о сложености телефонске мреже оне 

такође одсликавају и популацион карактеристике територије САД. 
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Сл.2.11 Мапа телекомуникационе мреже Србије, на којој су, према датој легенди, представљена 

чворишта, тј. централе главног и транзитног слоја као и спојни путеви између њих. 

 
Сл.2.12 Распоред телефонских централа вишег ранга у телекомуникационој мрежи САД. У приказ су на инсертима 

укључене Аљаска и Хаваји.  

 
Сл.2.13 Приказ подручја централа са Сл.2.12. 
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2.2  Дистрибуирана комутација у мобилним  

       телефонским мрежама 

Раније смо, у одељку 1.1.4, навели да контролер базних станица комутационо обједињује базне 

станице тако што додељује TDM канале на свакој од 125 учестаности (FDM канале) и врши 

преузимање корисника од једне до друге базне станице које су повезане са њима. У том смислу 

он представља еквивалент крајњој централи из ЈФТМ.  

С друге стране, мобилни комутациони центар (MSC), који заправо представља срце GSM 

мреже (Сл.11) рутира позиве, управља са многим BSC и комуницира са осталим MSC. у то 

смислу MSC одговара средњем слоју централа вишег ранга у ЈФТМ. Из овога можемо стећи 

слику како је комутациона функција расподељена између BSC и MSC, што је описано 

поновљеним сликама из одељка 1.1.4.  

     

Сл.2.14  Комутациона функција у GSM мрежи је расподељена између BSC и MSC. 

Међутим, GSM мрежа се битно у структурно функционалном смислу разликује од ЈФТМ. У 

наставку ћемо укратко описати њене функционалне слојеве вишег нивоа. 

Други важан тип MSC-а је тзв. посреднички мобилни комутациони центар (Gateway Mobile 

Switching Center - GMSC). Како му само име каже GMSC функционише као посредник између 

две мреже, спроводећи позиве, нпр. између  две GSM мреже или између GSM и ЈФТМ (или 

PSTN – Public Switched Telephone Network), како се то види на Сл.2.15.  
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Сл.2.15 Приказ улоге MSC и GMSC у мобилној телефонској мрежи 

Оно што комутационе процесе у GSM мрежи чини специфичним, посебно у односу на 
ЈФТМ, и тиме потенцира расподељеност комутационог процеса је постојање регистара 
локације мобилних корисника.  

Тако тзв. Home Location Register (HLR) представља велику базу података у којој се за 
стално чувају подаци о корисницима, специфичне информације о њима, попут MSISDN, 
IMSI, текуће локације MS, рестрикције роминга, и неке додатне одлике корисника. 
Логично би било да једна мрежа садржи само један HLR али уопште говорећи свака 
мрежа има више физички расподељених (иако су функционално обједињени) HLR који 
су лоцирани широм читаве мреже.  

Иначе MSISDN (Mobile Station Integrated Services Digital Network) је број који јединствено 

означава припадност у једној GSM или UMTS мобилној мрежи. Просто говорећи, то је 

телефонски број SIM картице у мобилном телефону, што значи да када се ѕове неки мобилни 

телефон број који се бира је управо MSISDN. Иначе, MSISDN заједно са IMSI (International 

Mobile Subscriber Identity) чини два кључна броја за идентификацију мобилног претплатника, тј. 

мобилног телефона. IMSI се смешта у SIM картицу, која се ставља у мобилни телефон, и 

јединствено одређује мобилну станицу, тј. телефон, припадну мобилну мрежу и припадну 

државу. IMSI се користи као кључ за HLR.   



Ранко Бабић   Интернет телефонија и телевизија 

 27 

Поред HLR постоји и VLR (Visitor Location Register) који представља базу података о 
корисницима а која садржи део информација лоцираних у HLR али само за кориснике 
који су тренутно у подручју локације (Location Area). На тај начин постоји један VLR за 
свако локационо подручје. Употреба VLR смањује укупан број обраћања HLR те тако 
редукује саобраћај кроз мрежу. Место HLR и VLR у мрежи и њихов однос су приказани 
на Сл.2.16.  

 

Сл.2.16 Приказ функционалне улоге HLR и VLR у мрежи и појединим локационим подручјима 

Да бисмо до краја схватили  сложеност расподељеног комутационог процеса у GSM, као и 

облик адресирања корисника мрежи описаћемо још неколико њених функционалних ентитета.  

Тако Location Area Code (LAC) представља код фиксне дужине (два бајта, односно два октета) 

који одређује локационо подручје унутар мреже. Свако локационо подручје опслужује један 

VLR, тако да се може рећи да је LAC заправо додељен припадном VLR.  

Location Area Identity (LAI) је глобално јединствен број који одређује државу, мрежног 

оператора и LAC било ког локационог подручја, а састављен је од броја државе (Mobile Country 

Code - MCC), броја мобилне мреже (Mobile Network Code - MNC), и броја подручја локације 

(LAC). MCC и MNC су исти они бројеви од којих се формира IMSI. 

Cell Global Identification (CGI) је број који јединствено одређује дотичну ћелију унутар 

локационог подручја, мреже и државе. Састављен је од MCC, MNC, LAI и идентификације 

ћелије (Cell Identity - CI), како се види на шеми на Сл.2.17. 

 

Сл.2.17 Састав CGI 

Овде је прилика да нагласимо да између свака два хијерархијски суседна чвора у GSM мрежи 

постоји интерфејс који заправо представља начин на који је организован пренос, како 

хардверски тако и у погледу протокола. На Сл.2.18 су назначени интерфрејси између MSC, 

VLR и HLR. Додајмо да одговарајући интерфејси постоје такође на релацијама MS-BTS, BTS-

BSC, BSC-MSC.  
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Сл.2.18 Интерфејси између функционалних чворова у вишим слојевима GSM 

Equipment Identity Register (EIR) представља базу података која прати мобилне станице кроз 

мрежу користећи IMEI. Постоји само један EIR у једној мрежи. EIR је састављен од три листе: 

беле, сиве и црне. На црној листи су IMEI којима је због неког разлога мрежа одрекла пружање 

услуга. Разлози за то укључују крађу или клонирање телефона, лоше функционисање апарата 

или недостатак техничких могућности да функционише у датој мрежи.   

На сивој листи су IMEI који се надзиру због сумњивих активности. Ово се може односити и на 

апарате који се чудно понашају или не функционишу онако како мрежа очекује.  

Беле листе заправо и нема јер се на њој 

подразумевају сви остали телефони који се 

сматрају добрим те нису ни на сивој ни на 

црној листи. Место EIR у мрежи и његови 

интерфејси су приказани на Сл.2.19.  

Сл.2.19 Equipment Identity Register се са осталим 
чворовима GSM мреже повезује преко MSC 
посредством тзв. F интерфејса 

Иначе, International Mobile Equipment Identity 

(IMEI) представља јединствени број којим се 

идентификује мобилни телефон. Обично се 

може наћи на унутрашњој страни лежишта 

батерије или се очитати на екрану телефона уносом кода *#06#.  Дакле, IMEI број користи GSM 

мрежа да идентификује валидан уређај те се тако украдени телефон може спречити да приступи 

мрежи.  

На крају, на Сл.2.20 приказана је архитектура читаве GSM мреже, са свим припадним 

интерфејсима. Ако се посматра кроз претходно дате описе појединих чворова и њихове 

функције стиче се слика о изузетно сложено функционисању па тиме и о дистрибуираној 

комутацији која се остварује кроз читаву мрежу.. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/GSM
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Сл.2.20 Потпуна архитектура GSM мреже 

 

 

 

 

 


