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ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА 

 
 
 

Два смртна непријатеља рачунара су топлота и влага. Превисока 
температура убрзава пропадање осетљивих електричних кола у 

систему. Најчешћи разлози прегревања су прашина и прљавштина: 
загушени вентилациони отвори и хладњак процесора спречавају 
кружење ваздуха унутар кућишта, а чак и танак слој прашине или 

прљавштине може подићи температуру компонената. 
 

Ако се рачунар налази у релативно чистој и климатизованој просторији, 
требало би да је довољно очистити га једном годишње, али у прљавим 
канцеларијама и прометним продавницама, њему је чишћење потребно 

на неколико месеци. 
 

Све што је потребно за одржавање јесу крпе без длачица, боца 
компримованог ваздуха, неколико капи благог раствора за чишћење у 
посуди с водом и антистатичка наруквица да бисте заштитили систем 

када чистите његову унутрашњост. 
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ОДРЖАВАЊЕ СПОЉАШЊОСТИ РАЧУНАРА 
 
 

Пре него што отпочнете чишћење, погледајте да ли око рачунара 
постоји било шта што би могло да му подигне температуру. Исто тако, 

уклоните све што може да падне на рачунар или да га испрља. 
Увек искључите рачунар и ископчајте га из струје пре него што почнете 
да чистите било коју компоненту. Никада не сипајте никакву течност 
директно на компоненту. Навлажите крпу, попрскајте је течношћу (или 

влажном паром) и потом обришите рачунар. 
 

КУЋИШТЕ: Обришите кућиште и очистите вентилационе отворе од 
зачепљења. Компримовани ваздух је одличан за ове потребе, али не 

удувавајте прашину у рачунар, уређаје за оптичке дискове или дискетне 
јединице. Сви каблови морају чврсто бити повезани с прикључцима на 

рачунару. 
 
 

МОНИТОР: Обришите монитор и очистите његове вентилационе отворе 
од прљавштине, али пазите да не гурате прашину у кућиште. Очистите 
екран помоћу стандардног средства за брисање стакла и крпе без 
длачица. Ако на монитору постоји дугме за пражњење накупљеног 

статичког електрицитета (дугме degauss, обично са сличицом магнета), 
притисните га да бисте отклонили магнетне сметње. Многи LCD екрани 

могу да се чисте изопропил алкохолом, али то проверите код 
произвођача. Њих бришите изузетно пажљиво: стакло испод првог 

слоја је веома ломљиво. 
LCD монитори могу се чистити са средством које се зове – CLEAN AND 

CLEAR – које се може купити скоро у свакој продавници рачунарске 
опреме . 

 
 
Одржавање механичког миша: Када се класичан миш испрља, јављају 
се проблеми с покретањем показивача. Одвијте прстен на доњој страни 
миша и извадите куглицу. Затим пажљиво очистите прљавштину с два 
пластична ваљка (цевчице) који су постављени под углом од 90 степени 
унутар лежишта за куглицу. Ти ваљци служе за померање поинтера по X 

и Y оси на монитору. 
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Одржавање тастатуре: Када се класична тастатура или тастатура од 
лаптопа испрља  може се очистити помоћу средства CLEAN AND 

CLEAR. У том пакету се налази сунђер, пластична влакна за чишћење 
тастатура и хемијско средство за чишћење. Уколико не поседујете ово 

средство, можете тастатуру обрисати уз помоћ влажне крпице. 
 
 
Заштита од пренапона: Проверите да ли су каблови добро углављени у 
заштитник од пренапона. Проверите и индикатор упозорења на њему 
(ако постоји). Заштитници од пренапона могу наставити да напајају 

рачунар и након апсорбованог напонског удара (али након тога они губе 
своју моћ одбране и остављају рачунар изложен наредном удару). Ако 
заштитник нема индикатор за упозорење, а у вашем крају су нестанци 
струје чести, замените га неким моделом који има такав индикатор. 

 
 
 

CD и DVD ДИСКОВИ:  Нежно обришите сваки диск влажном, меканом 
крпом. Радите то покретом од центра диска ка његовим ивицама. 

Дискове никада не бришите кружним покретима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Рачунарство и информатика – Оперативни систем 

Милорад Мурић  4 Техничка школа Ужице 

 
ОДРЖАВАЊЕ УНУТРАШЊОСТИ РАЧУНАРА 

 
 
 
 

Пре него што отворите кућиште, искључите напајање и ископчајте 
рачунар из струје. Уземљите се пре него што додирнете било шта 

унутар кућишта да не бисте нешто оштетили статичким набојем. Ако 
немате антистатичку наруквицу, можете се уземљити тако што ћете се 
ухватити за металну цев за воду, лампу или неки други уземљени 

електрични уређај. Проверите да ли сте искључили кабл из утичнице за 
струју пре него што отворите рачунар. 

 
 

Употребите антистатичке крпе да бисте уклонили прашину из 
унутрашњости кућишта. Потрудите се да не додирујете површине са 

електричним колима. Посебну пажњу обратите на вентилатор напајања, 
као и на додатне вентилаторе у кућишту ако их има. Продувајте те 

компоненте компримованим ваздухом да бисте ослободили прашину, 
али да бисте заиста уклонили прашину уместо да је само преместите, 
употребите мали усисивач попут Belkinovog модела MiniVak (12 USD, 

www.belkin.com). 
 
 

Уколико је рачунар старији од четири године или су пак додатне 
картице прикључене на матичну плочу врло прљаве, извадите сваку 
картицу, очистите њене контакте изопропил алкохолом и вратите је на 
место. Ако је систем млађи од четири године, само проверите да ли је 
свака картица чврсто углављена тако што ћете њихове горње странице 
благо притиснути надоле, без додиривања бочних страна. Исто тако, 
проверите да ли су остали напојни каблови, EIDE конектори и друге 

интерне везе чврсто на свом месту. 
 
 

Док је кућиште отворено, потражите CMOS батерију на матичној плочи 
(СЛИКА 1), а где се она налази сазнаћете у упутству за матичну плочу. 

Ако је рачунар старији од четири године, можда ћете морати да 
замените ту батерију. (Губљење времена системског часовника је један 

од првих знакова да је CMOS батерија на издисају.) 
 
 
 
 
 

http://www.belkin.com/
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Периодично проверавајте рачунар помоћу неке алатке за 
дијагностицирање хардвера. Два одлична избора су Sandra Standard 
компаније SiSoftware и #1-TuffTest-Lite фирме #1-PC Diagnostics i 3d 

MARK (05). На адреси find.pcworld.com/42168 преузмите бесплатну верзију 
програма Sandra (пуна верзија кошта 35 USD), а с локације 

find.pcworld.com/42170 преузмите #1-TuffTest-Lite (пуна верзија стаје 10 
USD). 

 
 
 

Додавање или брисање системских компонената оставља понеке 
ставке у Windowsovoj бази Registry. То може да продужи време 

подизања рачунара и да успори перформансе система. Постоји много 
шерверских алатки за чишћење регистра, али ја најрадије користим 

Registry Drill компаније Easy Desk Software. Програм можете бесплатно 
да испробате, а ако желите да га задржите, треба да платите 40 USD или 
нађете CRACK на неком од сајтова за ту намену направљених. Пробну 

верзију преузмите са адресе find.pcworld.com/42172. 
 
 
 

Windows чува датотеке на чврстом диску као низ континуалних 
сегмената, али временом се диск попуни и сегменти бивају разбацани, 
па је потребно више времена да им се приступи. Да бисте диск одржали 
у добром стању, покрените Windowsovu алатку Disk Defragmenter тако 
што ћете одабрати Start-Programs (All Programs у XP-у)-Accessories-
System Tools- Disk Defragmenter. Ако је диск веома фрагментиран, 

можете приметно побољшати перформансе (СЛИКА 2). Имајте на уму да 
дефрагментирање може потрајати сатима. Деактивирајте чувара екрана 
и друге аутоматске програме пре отпочињања процеса, да алатка не би 

почињала из почетка сваких неколико минута.  
 
 
 

Disk Defragmenter не може да дефрагментира датотеку на чврстом 
диску у којој се налази вишак података из системске меморије (позната 

и као виртуелна меморија). Пошто се виртуелној меморији често 
приступа, њеним дефрагментирањем можете још мало убрзати 
рачунар. Виртуелну меморију можете дефрагментирати помоћу 

програма Speed Disk који је део пакета Norton System Works (2004), али 
постоји начин да то урадите и из Windows-a. 

 
 

http://find.pcworld.com/42168
http://find.pcworld.com/42170
http://find.pcworld.com/42172
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У Windows-у XP, десним тастером притисните My Computer и одаберите 
Properties. Притисните Advanced и затим изаберите дугме Settings у 
одељку Performance. Притисните поново Advanced и потом дугме 
Change у одељку Virtual Memory. Одаберите неки други диск или 

партицију, подесите величину датотеке с виртуелном меморијом и 
притисните OK. На адреси find.pcworld.com/42380 потражите упутства како 

да то учините у другим верзијама Wиndows-a. Ако имате само једну 
партицију и не можете да направите додатну, а имате барем 256 MB 
меморије, уместо померања можете и да искључите виртуелну 

меморију: у одељку Virtual Memory одаберите No paging file (SLIKA 3). 
Уколико имате проблема са подизањем система, покрените Wиndows у 

безбедном режиму (Safe Mode) и поново активирајте ту опцију. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://find.pcworld.com/42380
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ПРОВЕРА HDD-a 
 
 
 

Windows XP омогућава основну проверу стања чврстог диска помоћу 
уграђене алатке: десним тастером притисните иконицу диска у Windows 

Exploreru и одаберите Properties-Tools-Check Now. Уколико провером 
откријете неколико грешака на датотекама, не брините, али ако се 
појави на стотине њих, с диском вероватно нешто није у реду. 

 

 

 
Да бисте спровели темељније испитивање, посетите локацију 
find.pcworld.com/42176 и преузмите бесплатну алатку HDD Health 
компаније Panterasoft; она прати перформансе чврстог диска и 

упозорава на надолазеће проблеме (СЛИКА 4). Програм ради само с 
дисковима који подржавају технологију S.M.A.R.T., а такви су скоро сви 

дискови направљени након 2000. године. 
 

 

 
Многи произвођачи хардвера и софтвера "скромно" претпостављају да 
желите да њихов програм увек буде покренут на рачунару, па налажу 

Wиndows-у да апликацију учитају приликом подизања система (а 
последица тога је растући низ иконица у системској области). Ти 
програми троше системске ресурсе и повећавају вероватноћу 

хардверских сукоба и проблема с компатибилношћу. Да бисте спречили 
њихово покретање, притисните Start-Run, упишите msconfig и 
притисните Enter. Програми који се налазе на картици Startup 

предвиђени су да се покрећу заједно с Windowsom. Поништите потврду 
поља покрај сваког нежељеног програма да бисте спречили његово 

аутоматско покретање. 

 

 

 

http://find.pcworld.com/42176
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Четири савета за дужи животни век рачунара 
 
 

1. Држите рачунар у просторији без дима. Дим цигарета може да оштети 
осетљиве контакте и електрична кола. 

 
 

2. Оставите рачунар да ради. Укључивање система је највећи стрес за 
његове компоненте. Ако не желите да рачунар буде непрекидно укључен, 
употребите Windowsove опције Power Management (Power Options) да 

бисте га превели у стање хибернације уместо да га искључите. У Windowsu 
XP, десним тастером притисните радну површину и одаберите Properties, 

отворите картицу Screen Saver и притисните дугме Power. Отворите 
картицу Hibernate да бисте проверили да ли је хибернација активирана и 
потом изаберите време у одељку System hibernates на картици Power 

Schemes. Рачунари који раде под старијим верзијама Windows-a понекад 
нуде сличне могућности за управљање потрошњом, али то није правило. У 

аплету Power Management (Power Options) Control Panela погледајте 
могућности вашег рачунара. 

 
 

Премда један од рачунарских митова тврди да искључивање рачунара 
"више користи него што штети", ја сам приметио да рачунари које 

одржавам трају дуже када раде по цео дан (нпр. један рачунар ми 3 год. 
ради, а при томе се само пар пута рестартовао и кратко искључио када је 
нестало струје). Можда је ово само случајност, али ја лично моје рачунаре 
обично практикујем да искључим ако дужи период нећу радити на њима, а 

ако правим кратку паузу обично их ставим на хибернацију. 
 
 
 

3. Не држите укључен монитор. Најбољи начин да продужите животни век 
монитора јесте да га искључите када није у употреби. 

 
 

4. Избегавајте гуркање рачунара. Када год померате рачунар, макар само 
на други крај стола, проверите да ли је искључен и ископчан из струје. 
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SLIKA 2: REDOVNO 

POKREĆITE Wиndowsovу 
alatkу Dиsk Defragmenter da 
bиste poboljšalи performanse 

HDD-a  

 
SLIKA 1: CMOS BATERIJУ na 

matиčnoj pločи možda ćete 
moratи da zamenиte nakon pet 

иlи šest godиna.  
 
 
 

 
SLIKA 3: OČISTITE 

DATOTEKУ s vиrtуelnom 
memo иjom. r 

SLIKA 4: ALATKA HDD 
HEALTH уpozorava vas na 

nadolazeće nevolje korиstećи 
tehnologиjу S.M.A.R.T.   

 
 
 

Напомена: 
 

Користите програм EVEREST ако вас занима софтверска или  хардверска 
спецификација  вашег рачунара, као и карактеристике. Програм ради на 

оперативним системима новијим од WINDOWS 2000. 
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ПРОГРАМИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА 
 
Развој сваког корисника рачунара пролази кроз неколико јасно одвојених 
фаза: набавка рачунара, инсталација сваког могућег програма или игре, 
упознавање могућности саме справе и проналажење правог места за нову 
играчку или алат, у зависности за шта ће се рачунар примарно користити. 
После тога долази фаза разумног коришћења, када се прави селекција и када 
се прави жељено радно окружење. У овој фази долази до стварања 
докумената или других објеката (пошта, слике, музика) који носе и одређену 
вредност за корисника, било материјалну, било неку другу. У овој фази треба 
порадити на променама навика када је коришћење рачунара у питању. 
 
 

Коришћење алтернативних програма 
 
 
За сваки задатак који би поставили пред ваш рачунар постоји више програма 
који могу, мање или више, да одговоре том задатку. Рачунар приликом 
куповине долази са оперативним системом (најчешће Windows), као и са 
основним програмима: за писање текста (Notepad), за писање докумената 
(WordPad), за преглед Интернета (Internet Explorer), за читање / слање поште 
(Outlook Express) . Због тога су ови програми управо и најзаступљенији, а 
тиме и најчешћа мета за нападе писаца вируса. 
 
Знам да је инерција јака сила, и да већина људи неће уложити труд потребан 
за пробу других програма (”па већ имам IE / OE на рачунару”), али за оне који 
се на то одлуче, ево предлога: 
 
Два програма која се најчешће нападају су управо Internet Explorer и Outlook 
Express. Оно што можете да урадите, сем редовног “одржавања” рачунара је 
да их замените, односно да пробате алтернативе за обављање истог посла. 
 
 
 
Firefox - бољи од Internet Explorera 
 
 
Одличан мали прегледач Интернета, дефинитивно достојна замена Internet 
Exploreru. Бесплатан је, константно се развија и има много више могућности 
од IE  (чији је развој практично престао пре неколико година). За више 
детаља шта добијате заменом, и како прећи са IE на FireFox, ово је одлична 
адреса: http://www.switch2firefox.com 
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Thunderbird – E - пошта  
 
Отварање поште са малициозним садржајем је далеко најчешћи начин да 
зарадите вирус. Outlook Express је због своје интеграције са Windows 
оперативним системом јако рањив на овакве ствари. Зато, пробајте Птицу 
Грома или Thunderbird, одличан програм за управљање поштом. Оно што 
добијате је лакше контролисање Spam порука (досадних рекламних порука 
које гуше Интернет), боља организација ваше поште, отпорније окружење на 
вирусе (нема аутоматског извршења било какве датотеке прикључене уз 
поруку) и све је то бесплатно. 
 
 

Како знати да је компјутер заражен вирусом? 
 
1.  У већини случајева почну се догађати неке чудне ствари. Као нпр. рачунар 
у једном моменту застане, а да му се не може  одредити узрок, или ако се 
користи dial-up онда након прекида конекције са провајдером, отвори се 
прозор са поновним захтевом да се споји, јер вирус се покушава спојити на 
интернет. Ако се добије повратни mail од вашег mail server-a који каже да mail 
није достављен на неку mail адресу, а ви тај mail никада нисте ни послали,у 
том случају је вирус слао сам себе свима около, до сваке емаил адресе на 
коју је наишао. 
 
2.  Прегледањем листе процеса 
  
Скините неки freeware или shareware програм који листа и манипулише са 
процесима, а нипошто се не ослањајте на taskmanager од windows-a. 
Тестирајте ваш Process Manager тако што ћете покушати убити неки од 
битних процеса као нпр. WINLOGON, или било који битни процес, а ако он 
успе прекинути сваког од њих без икаквог проблема онда тек можете 
говорити о правом програму. 
Када тек инсталирате windows, онда баците поглед на процесе, визуeлно 
запамтите садржај, а са временом ћете их све запамтити напамет. Сваки 
програм који накнадно инсталирате, може додати неки свој процес који би се 
у позадини покренуо. Ако мислите да вам тај програм не служи нечему 
битном, тј. да само смета рачунару тиме што је учитан у меморију, 
једноставно га макните без икаквог размишљања. 
Наравно овај програм ће се поново покренути када следећи пут укључите 
рачунар, али уз помоћ msconfig га трајно можете избрисати из startup-a. 
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Како се одбранити од вируса? 
 
Најчешћи начин да се компјутер одбрани од вируса је да  се користе 
антивирус програми. Обично када се инсталира антивирус програм, он се 
добије са неком базом (дефиницијом)  података која има улогу да отклони 
вирусе који су до тог дана када је направљена (дефиниција) изашли. Сваким 
даном излазе нови вируси па је за ове програме потребно имати  конекцију 
са интернетом како би се скинула нова допуна (дефиниција) која ће да 
елиминише нове вирусе са компјутера. Најчешћи антивирус програми који се 
тренутно користе су Kaspersky LAB и ESET NOD32. Разлика измедју ова два 
програма није велика, али је веома значајна. Нпр. NOD32 је бржи, класична 
верзија нема претрагу вируса преко мреже, док је Kaspersky спорији и има 
ову могућност. Такође ови програми имају једну велику предност: када вирус 
покуша да уђе у рачунар, активира се један прозор у дну екрана који вам даје 
могућност да избришете упад. Овако ови програми креирају листе упада и 
када покушате да уђете на неки сајт где има неки вирус који је већ забележен 
у базу, антивирус програм ће га сам заобићи. Ова опција се зове REALTIME 
WATCHING. 
За одбрану од вируса је потребно такође имати неки од програма који има 
улогу да чисти spyware (мале програме који обично служе да навуку вирусе). 
Програм који се највише користи је Ad-Aware које је за кућне потребе 
бесплатан и релативно брзо излазе допуне за њега. 
 
Такође одбрана од вируса може се извршити и на други начин: претрагом и 
брисањем самих вируса из Registry базе или DLL базе. За ову методу је 
потребно велико знање, јер се у супротном може десити пад система или 
нешто слично… 
 
Пошто је WINDOWS пун рупа, за њега се веома лако може направити вирус. 
Нпр. у самом windows-у постоји програм NOTEPAD у коме се куцањем око 10 
редова текста може направити вирус који ће да стално рестартује рачунар. 
Дешава се и да водеће компаније направе вирус за који нема закрпа, да би 
после неког времена избацили закрпу и наплатили је корисницима.  
 
Да би се успешно одбранили од вируса најпоузданије је не излазити на 
интернет, јер најчешће вируси долазе са интернета, користити замене 
програма за интернет (наведени горе у тексту) и користити поуздане 
антивирус програме.  
 
 

Али, увек постоји опасност од “инфицирања” рачунара и у том ланцу 
најслабија карика је човек, јер рачунар је машина која само брзо извршава 

наше наредбе. 
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