ИНТЕРНЕТ АДРЕСИРАЊЕ
Одредиште на Интернету:
- рачунар:
- корисник:
- информација:

racunar.rs.sr
korisnik@rs.sr
www.korisnik.rs.sr

Једнозначност адресирања
одредишта

Уносом било које од следећих адреса
добићемо исти резултат:
http://privreda.rs.sr
или

http://66.227.103.111
Превођење нумеричких адреса у називне и
обрнуто обавља DNS сервер.

нумеричке адресе ⇔ називне адресе
превођење
Domain Name System (DNS)

korisnik@rs.sr
или

www.korisnik.rs.sr
Сваки корисник интернета, рачунар, рачунарска
мрежа или интернет презентација морају имати
јединствену адресу.
Аналогија - слично као у телефонском
саобраћају
1 број телефона – 1 телефон

Начин адресирања

ДОМЕНИ
Низ знакова од прве десне тачке до краја
назива адресе назива се домен.
www.privreda.rs.sr
Домени имају више хијархијских нивоа.
У предходномом примјеру .sr је домен
највишег нивоа .rs.sr домен нижег нивоа
или поддомен домена .sr.

Домени највишег нивоа
Генерички:
com – (commercial - компаније)
net - (network - мрежа)
org - (organization - организације)
edu - (educational – универзитети САД)
mil - (military – војска САД)
gov - (government – влада САД)
int - (међународне организације)
Проблем заузећа назива код домена com, net,
org узроковао је појаву нових домена info, biz,
name, ws, tv, sr. Неки од њих су регистровани
као територијални домени, али је њихова права
примјена искључиво комерцијалне природе.

Територијални:
de – Њемачка
uk – Велика Британија
ru – Русија
si – Словенија
hr – Хрватска
pl – Палестина – држава?
yu – СР Југославија
... итд.

Србија и Црна Гора?
Република Српска?

Нумеричко – помоћу IP адресе

Примјер: 66.227.103.111
IP адресе нису подесне за крајње кориснике,
тешко се памте…

ПРОБЛЕМ ДОМЕНА РС
Углавном све државе имају своје домене. Такође и
територије које чине географску цјелину, у одређеним
случајевима су добиле своје домене. Наводимо примјер
Палестине, која није држава а има свој домен (pl).

Називне адресе – домени
Примјер: korisnik.rs.sr
Oве адресе указују на власника рачунара, мреже
или власника називне адресе.
2

3

4

Могуће су комбинације:
генерички.територијални домени (org.yu,
edu.yu,.) и обратно (uk.sr, de.sr,...).
Република Српска до сада није имала свој
национални - званични домен.
Субјекти из РС не региструју се ни на једном
државном домену у знатнијем броју. Дио
корисника интернета из РС је регистрован под yu
и мањи број под ba доменом. Већи број корисника
се одлучује за међународне домене (com, net, org,
info).
Посљедица: повећана дисперѕија РС интернет
презентација, отежана класификација, подјела,
статистичке анализе, заостајање за свијетом,
сва мањи изгледи за добијање rs националног
домена...

Шта чинити – који домен изабрати?
Код већег броја генеричких домена већ су
регистровани .rs подомени, али не од стране
Републике Српске. Изузетак представља rs.sr
домен.

Успостављањем .sr домена, и регистрацијом rs.sr
поддомена повећава се могућност хомогенизације
и груписања интернет презентација Републике
Српске.
Домен sr (Seniors) је интернационални домен и
намјењен је углавном привредним субјектима.

ИНТЕРНЕТ АДРЕСИРАЊЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Поред подомена rs.sr (Република Српска),
постоје и други слични поддомени у оквиру
.sr домена, као нпр. за њемачке кориснике,
http://de.sr.

Регистрација подомена у оквиру домена .rs.sr је
бесплатна и може се обавити на страници:

http://www.rs.sr

интернет адресирање

У оквиру новог домена rs.sr који ради од краја
2002. године значајан број корисника је до сада
регистровао своје адресе.

домени

Тренутно се .rs.sr поддомен опслужује
преко једног сервера. Потребна су средства
за активирање додатних сервера, и увођење
додатних сервиса.
Свака помоћ у овом циљу је добро дошла!

rs.sr

проблем домена РС

rs.sr

За контакт и све потребне додатне информације:
info@rs.sr
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http://www.rs.sr

