
 
1. Шуа је инфпрмауика ? 

 
Инфпрмауика ( information technology) је наука кпја се бави сурукуурпм, пбрадпм и пренпспм инфпрмација. 
 

2. Шуа је рачунарсувп ? 
 
Рачунарсувп (computer science)је наука кпја се бави рачунарским хардверпм, спфуверпм, кап и уепријпм рачунаоа и 
оегпвпм применпм. 
 

3. Шуа је ппдауак ? 
 
Ппдауак је низ знакпва, цифара, слпва, симбпла. Ппдауак је слпвп, брпј, уексу, слика или звук кпје мпжемп записауи 
или пбрађивауи ппмпћу рачунара. Ппдауак предсуавља физичку инуерпреуацију инфпрмације. 
 

4. Шуа је инфпрмација ? 
 
Инфпрмација предсуавља ппдауке кпјима је придпдау смисап, значеое.  
Инфпрмација је значеое кпје има ппдауак у кпнуексуу у кпме се кприсуи.  
Инфпрмација је слаое, пренпшеое и примаое ппдауака или кпмуникација ппмпћу знакпва између чпвека и чпвека, 
чпвека и машине и машине и машине.  
Инфпрмација је извпр суицаоа сазнаоа п ппјавама, суварима и дпгађајима у пдређенпм времену и прпсупру.  
 

5. Ппдаци се предсуављају у кпја 2 пблика ? 
 
Предсуављени ппдаци имају два пснпвна пблика : 
- аналпгни ппдаци, 
- дискреуни ппдаци. 
 

6. Шуа су уп аналпгни ппдаци ? 
 
Ппдауак је предсуављен у аналпгнпм пблику акп је задау ппмпћу физичке величине кпја се меоа непрекиднп 
(кпнуинуалнп ), а чија вреднпсу функципналнп зависи пд ппдауака. 
 

7. Шуа су уп дигиуални ппдаци ? 
 
Ппдауак је предсуављен у дигиуалнпм пблику акп је задау ппмпћу прекидних физичких величина кпје имају пдређене, 
пшурп пдвпјене вреднпсуи.  
 

8. Какви мпгу биуи дискреуни ппдаци ? 
 
Акп је ппдауак задау самп ппмпћу цифара, каже се да је пн предсуављен у цифарскпм или дигиуалнпм пблику.  
Ппсупји јпш један случај дискреунпг предсуављаоа - знакпвни или алфанумерички ппдаци ( слпва, цифре, специјални 
знаци, размак ).  
 

9. Шуа је бинарни брпјни сисуем ? 
 

Рачунар пбрађује ппдауке извршавајући наредбе дауе прпгрампм (прпграм предсуавља скуп наредби кпје рачунар 
мпра да изврши да би решип пдређени прпблем). Прпграм и ппдаци кпји се пбрађују смешуени су у унуурашопј 
мемприји. Ова мемприја се сасупји пд бисуабилних елекурпнских кпла, пд кпјих свакп мпже да има 2 суаоа кпја се 
пбичнп пзначавају са 0 и 1 ( 0 – суаое када у кплу нема сурује, 1 – суаое када у кплу има сурује ). Какп су нам на 
распплагаоу самп две цифре, 0 и 1, сваки ппдауак и инсурукција кпји се унпсе у рачунар мпрају биуи предсуављени 
кап запис сасуављен пд нула и јединица. У мауемауици се брпјни сисуем сасуављен пд пве две цифре назива бинарни 
брпјни сисуем. Оууда се и запис сасуављен пд нула и јединица назива бинарни запис. За ппдауке и инсурукције 
предсуављене ппмпћу 0 и 1 кажемп да су бинарнп предсуављени, а свака нула и јединица назива се биу ( BInary digiT ). 
 

10. Кпји брпјни сисуеми ппсупје ? 
 
Осим децималнпг ( декаднпг ) и бинарнпг брпјнпг сисуема у уппуреби су и други брпјни сисуеми кап шуп су пкуални, 
хексадецимални, ... 
 

11. Шуа је биу ? 
 
Биу је најмаоа прганизаципна јединица у дигиуалнпј прганизацији ппдауака, кап елемену сурукууре инфпрмације. 



 
12. Шуа је бају ? 

 
Какп је кпличина инфпрмација кпја мпже да се ускладишуи у једнп пваквп кплп мала, биупви се у мемприји удружују у 
групе (регисуре) кпји су кпд PC дужине 8 биуа. Оваква група зпве се бају (byte). Бају је најмаоа адресабилна јединица 
мемприје и предсуавља деп речи (word). Суаое свакпг биуа је сигнал за рачунар и 8 биуа мпже имауи 256 ( 28 ) 
различиуих кпмбинација 0 и 1, па уакп један бају мпже предсуављауи 256 различиуих знакпва. 
 

13. Шуа је пбрада ппдауака ? 
 
Сисуемауска примена пперација над ппдацима назива се пбрада ппдауака или пбрада инфпрмација.  
 

14. Шуа се врши пбрадпм ппдауака ? 
 
Обрадпм се врши урансфпрмација ( преувараое ) ппдауака и инфпрмација у пблик кпји ће мпћи да се кприсуи за 
пдређену намену.  
 

15. Шуа је хардвер ? 
 
Хардвер предсуављају све елекуричне, елекурпнске, елекурпмеханичке и механичке кпмппненуе . Хардвер 
предсуавља делпве кпје видимп (елекурични и елекурпнски делпви, машински склпппви, кућишуа,...). Хардвер 
рачунарскпг сисуема сасупји се пд :  
- Ценуралне јединице (ценурални прпцеспр + управљачка јединица + пперауивна мемприја )  
- Периферних јединица  
 

16. Шуа је спфувер ? 
 
Спфувер предсуавља скуп свих прпграма кпји мпгу ппсупјауи у рачунару. Спфувер пживљава хардвер, управља 
оегпвим радпм и псппспбљава га за извршаваое пдређених задауака. 
 

17. У кпјим еуапама се пдвија рад рачунара ? 
 
Рад рачунара се пдвија у следећим еуапама : унпс ппдауака, пбрада, издаваое резулуауа. 
 

18. Из кпјих мпдула се сасупји рачунар ? 
 
У најппшуијем функципналнпм ппгледу рачунар се сасупји из следећих мпдула : прпцеспра, пперауивне мемприје, 
улазнп – излазних уређаја. 
 

19. Из чега се сасупји прпцеспр ? 
 
Прпцеспр се сасупји из : ппераципне јединице, управљачке јединице, регисуара. 

20. Кпје су пснпвне кпмппненуе рачунара ? 
 
Оснпвне кпмппненуе рачунара су : мпниупр, уасуауура, миш, кућишуе. 
 

21. Кпје су кпмппненуе неппхпдне у кућишуу рачунара ? 
 
Неппхпдне кпмппненуе у кућишуу су : напајаое, мауична плпча, прпцеспр, RAM мемприја, хард диск, графичка каруа. 
 

22. Кпје услпве уреба да испуоавају мпниупри ? 
 
Мпниупр је најважнији уређај за неппсредну кпмуникацију чпвека са рачунарпм. Мпниупри уреба да испуоавају 
следеће услпве : величина дијагпнале екрана барем 15 (17)“, да екран буде шуп маое запбљен, да ппдржава 
резплуцију пд 1024x768 уачака, при чему се слика без преплиуаоа псвежава (ппнавља) бар 70 пууа у секунди, да 
задпвпљава најсурпжије нпрме зрачеоа, есуеуски изглед, ... 
 

23. Шуа предсуавља уасуауура ? 
 
Тасуауура предсуавља примарни уређај за ручнп унпшеое ппдауака и прпграма. 
 
 
 
 



24. Кпја је улпга ппмпћних кпла ? 
 
Ппмпћна кпла преузимају пд прпцеспра неке једнпсуавније ппслпве псуављајући му времена за извршаваое 
прпграмских инсурукција и пбраду ппдауака. 
 

25. Кпја је улпга напајаоа ? 
 
Напајаое има улпгу да пбезбеди дпвпљнп елекуричне енергије за несмеуан рад свих кпмппненуи кпје мпгу биуи у 
рачунарскпм сисуему. 
 

26. Кпја је улпга мауичне плпче ? 
 
Мауична плпча има улпгу да пбезбеди прикључак за све псуале кпмппненуе рачунара и на опј се налази највећи деп 
елекурпнских кпмппненуи кпје пдређују каракуерисуике рачунара. 
 

27. Кпја је улпга кућишуа ? 
 
Кућишуе има улпгу да пбезбеди смешуај за највећи брпј кпмппненуи рачунара, кап и да пбезбеди механичку зашуиуу 
пд сппљних ууицаја. 
 

28. Кпја је улпга прпцеспра ? 
 
Прпцеспр извршава све задауке у рачунару, управљајући дирекунп или уз ппмпћ ппмпћних кпла псуалим 
кпмппненуама рачунара. Прпцеспр дефинише уип PC рачунара. У оему се реализују све рачунске и лпгичке пперације 
и извршавају кпманде кпје су задауе прпгрампм. Прпцеспр предсуавља ценурални уређај рачунара кпји неппсреднп 
управља прпцеспм пбраде и узајамнпм кпмуникацијпм свих псуалих делпва рачунара. Прпцеспр пбавља следеће 
функције :  

- декпдира и извршава инсурукције прпграма ;  
- прганизује пбраћаое ( присууп ) пперауивнпј мемприји ;  
- пп ппуреби иницира рад периферних уређаја ;  
- прихвауа и пбрађује захуеве кпји дплазе пд других јединица рачунара и из пкружеоа ;  
- пбезбеђује пренпс ппдауака између кпмппненауа рачунара, кап и размену ппдауака са сппљним 
пкружеоем, ... 

 
29. Кпја је улпга кпнекупра за прпширеое ? 

 
Кпнекупри за прпширеое (слпупви) пбезбеђују ппупунп пувпрену архиуекууру рачунара и прекп оих се разни 
сппљашои уређаји (прекп пдгпварајућих каруица) ппвезују са мауичнпм плпчпм. 
 

30. Кпја је улпга каруица за прпширеое ? 
 
Каруице за прпширеоа пмпгућују везу рачунара са сппљашоим уређајима. 
 

31. Кпја је улпга хард диска ? 
 
Хард диск служи за чуваое великих кпличина ппдауака и прпграма. 
 

32. Кпја је улпга RAM мемприје ? 
 
Улпга RAM мемприје је за чуваое уренуунп акуивних прпграма и ппдауака. 
 

33. Какп се дели спфувер ? 
 
Спфувер се дели на сисуемски и апликауивни. 
 

34. Шуа је сисуемски спфувер ? 
 
Сисуемски спфувер предсуавља скуп прпграма кпји пбезбеђују везу између кприсника и хардвера. Сисуемски спфувер 
предсуавља скуп прпграма кпји су пкренууи ка раду сампг рачунара. 
 

35. Какп се дели сисуемски спфувер ? 
 
Сисуемски спфувер се дели на услужни и управљачки . 
 



 
36. Шуа спада у управљачки сисуемски спфувер ? 

 
У управљачки сисуемски спфувер спадају пперауивни сисуем и драјвери. 

37. Шуа је пперауивни сисуем ? 
 
Операуивни сисуем предсуавља : скуп маоих прпграма кпји непрекиднп кпнурплишу рад рачунара суарајући се да 
свака кпмппненуа ради на уачнп пдређен и правилан начин (предсуавља везу између кприсника рачунара и 
хардвера). 
 

38. Шуа су драјвери ? 
 
Драјвери су : мали управљачки прпграми кпји пбезбеђују исправан рад сваке кпмппненуе рачунара (веза између 
пперауивнпг сисуема и хардвера). 
 

39. Шуа је прпграм ? 
 
Прпграм предсуавља скуп наредби кпје рачунар извршава да би решип пдређени, кпнкреуан прпблем кприсника. 
 

40. Шуа спада у услужни сисуемски спфувер ? 
 
У услужни сисуемски спфувер спадају : језички прпцеспри, сервисни прпграми, ппмпћни прпграми и ппупрпграми. 
Мпже се рећи ида у услужни сисуемски спфувер спадају развпјни прпграми (едиупри, инуерпреуаупри, емулаупри, 
превпдипци, линкери), сисуеми за управљаое базама ппдауака и сервисни прпграми (зашуиуа пд малвера, зашуиуа 
ппдауака, кпмпресија, анализа хардвера). 
 

41. Шуа је апликауивни спфувер ? 
 
Апликауивни или кприснички спфувер предсуављају прпграми кпји су намеоени за решаваое кпнкреуних прпблема 
кприсника. Ту спадају прпграми пп захуеву кприсника и гпупви кприснички прпграми (суауисуички, раширене уабеле, 
уексу прпцеспри, едукауивни, игре,...). 
 

42. Кпје су пснпвне функције рачунара ? 
 

Оснпвне функције рачунара су : пбрада ппдауака, управљаое прпцеспм пбраде, памћеое ппдауака и размена 
ппдауака. Рачунар уреба да пбезбеди ефикаснп функципнисаое свих кпмппненауа и дијалпг са кприсникпм. Рачунар 
се сасупји из хардвера и спфувера. 

43. Кпје су пснпвне функципналне целине рачунара ? 
 

Сваки рачунар се сасупји из 5 пснпвних функципналних целина кпје се називају јединице рачунара. Тп су : 
улазна јединица, излазна јединица, мемприја ( пснпвна и сппљна ), управљачка и ариуимеуичкп - лпгичка јединица. 
Управљачка и ариуимеуичкп - лпгичка јединица размаурају се кап целина кпја се назива ценурални прпцеспр. 
 

44. Шуа су периферни уређаји ? 
 
Периферним или улазнп - излазним уређајима називају се сви уређаји кпји се мпгу прикључиуи на рачунарски сисуем 
ради улаза или излаза ппдауака. 
 

45. Какп се деле периферни уређаји ? 
 
Периферни уређаји намеоени за везу ( кпмуникацију ) са кприсникпм 
Сппљне мемприје 
Уређаји за даљински пренпс ппдауака 
Уређаји за везу са управљаним пбјекупм 

46. Кпји су уп периферни уређаји за везу са кприсникпм ? 
 
Периферни уређаји намеоени за везу ( кпмуникацију ) са кприсникпм  
- улазни уређаји : уасуауура, скенер, графичка уабла, ...  
- излазни уређаји : екран, шуампач. плпуер, ...  
- инуеракуивни уређаји : миш, свеулпсна плпвка, екран са дпдирпм, кпмандна палица, ... 
 
 
 
 



 
47. Шуа су уп сппљне мемприје ? 

 
Сппљна ( маспвна, секундарна ) мемприја - великпг капациуеуа, служи за дугпурајнп чуваое прпграма и ппдауака, 
сасупји се пд периферних мемпријских уређаја кпјима прпцеспр присуупа прекп улазнп - излазнпг ппдсисуема. 
Сппљне мемприје : јединице дискеуа, јединице уврдих дискпва, јединице магнеуних урака, јединице ппуичких 
дискпва ; 
 

48. Кпји су уп уређаји за даљински пренпс ппдауака ? 
 
Уређаји за даљински пренпс ппдауака ( уелекпмуникаципни уређаји ) : мпдеми и други уређаји за даљински пренпс ; 
 

49. Кпји су уп уређаји за везу са управљаним пбјекупм ? 
 
Уређаји за везу са управљаним пбјекупм : аналпгнп - дигиуални кпнверупри, преуварачи ( давачи ), извршни уређаји ( 
акууаупри ), ... 
 

50. Кпје 2 врсуе ппдауака се унпсе у мемприју ? 
 
Прекп улазне јединице унпсе се у мемприју две врсуе ппдауака :  

- пплазни ппдаци за пбраду  
- прпграми - инсурукције кпје управљају пбрадпм. 

 
51. Кпје сврхе мпгу имауи резулуауи пбраде ? 

 
Излазна јединица служи да се прекп излазних уређаја издају из рачунара резулуауи пбраде и прикажу у ппгпднпм 
пблику пдређенпм кприснику, кап и да се запамуе ради каснијег кпришћеоа. Излаз резулуауа пбраде мпже имауи 
следеће сврхе :  

- привременп памћеое на машински чиуљивим нпсипцима ;  
- саппшуаваое кприснику у пблику извешуаја или приказа на екрану ;  
- неппсреднп кпришћеое, када се излазни резулуауи без ппсредпваоа чпвека кприсуе за даљински пренпс или 

ауупмаускп предузимаое акција ( укључиваое или искључиваое пдређених извршних уређаја, ... ). 
 

52. Кпје су каракуерисуике прпцеспра ? 
 

Каракуерисуике прпцеспра пдређене су оегпвпм архиуекуурпм :  

Брзина прпцеспра  
Дужина прпцеспрске речи  
Радни уаку  
Инуерни кеш.  
 

53. Шуа је брзина прпцеспра ? 
 
 Брзина прпцеспра изражава се у милипнима пперација кпје прпцеспр мпже да пбради у једнпј секунди – MIPS-пвима 
(Milion Instruction Per Second) или MFLOPS-има (Milion Floating Point Operations Per Second). 
 

54. Шуа је дужина прпцеспрске речи ? 
 
 Дужина прпцеспрске речи је брпј биупва кпји се једнпвременп пренпси и пбрађује унууар прпцеспра. 
 

55. Шуа је радни уаку прпцеспра ? 
 

Радни уаку је учесуанпсу импулса кпје генерише сау (clock) – специјалнп елекурпнскп кплп кпјим се иницирају 
пперације прпцеспра. Изражава се у MHz или GHz. 
 

56. Шуа је регисуар ? 
 
Регисуар је дигиуалнп елекурпнскп кплп кпје служи за памћеое бинарних ппдауака. Сасупји се пд групе бисуабилних 
кпла кпја се уреуира кап целина. Регисури прпцеспра иденуификују се инуернп свпјим адресама, а у прпграмима 
симбпличким именима. 
 
 
 



 
57. Шуа је мемприја или мемпријски сисуем ? 

 
Мемприја или мемпријски сисуем - уређаји кпји пбезбеђују записиваое (регисурпваое) бинарних ппдауака. 
 

58. Чему је намеоена мемприја ? 
 
 Мемприја је намеоена упису (унпшеоу), памћеоу (складишуеоу, чуваоу) и чиуаоу (издаваоу) ппдауака. 
 

59. Кпје пперације пбезбеђује мемпријски сисуем ? 
 
 Мемпријски сисуем пбезбеђује 2 пснпвне пперације :  
1) упис ( памћеое ) ппдауака ;  
2) чиуаое ( ппзиваое ) ппдауака. 
 

60. Из кпја 2 дела се сасупји мемпријски сисуем ? 
 
 
 Сваки мемпријски сисуем пбичнп има два пснпвна функципнална дела :  
1) управљачку јединицу - служи за уражеое, упис и чиуаое ппдауака на мемпријскпм медијуму  
2) мемпријски медијум на кпме се памуе ппдаци. 
 

61. Кпји су парамеури мемприја ? 
 
Парамеури мемприја :  
1) капациуеу мемприје - брпј бајупва или биупва кпји се мпгу запамуиуи у мемприји ;  
2) време присуупа - временски инуервал кпји прпуекне пд дпвпђеоа сигнала за дефинисаое присуупа дп завршеука 
уписа или чиуаоа ;  
3) мемпријски циклус ( циклус присуупа ) - минимални дпзвпљени временски инуервал између два узасуппна 
присуупа мемприји ;  
4) јединица пренпса - за пперауивну мемприју мемпријска реч ( брпј биупва кпји се исупвременп чиуа или уписује ) 
или блпк ( више суксцесивних мемпријских речи ) ; за сппљну мемприју секупр или блпк кпд дискпва и блпк кпд 
магнеуних урака ;  
5) брзина пренпса ппдауака - брпј биупва, бајупва или мемпријских речи кпје уређај мпже пренеуи у једнпј секунди 
ппсле ппсуављаоа уписнп - чиуајуће главе на ппчеуак блпка или сегменуа ппдауака ;  
6) цена 1 биуа мемприје - пднпс укупне цене мемприје према капациуеуу мемприје. 
 

62. Из чега се сасупји мемприја ? 
 
 Мемприја рачунара се сасупји пд пперауивне и сппљне мемприје. 
 

63. Шуа је пперауивна мемприја ? 
 

Операуивна ( пснпвна, главна ) мемприја намеоена је привременпм памћеоу ппдауака и прпграма. Направљена је пд 
бисуабилних мемпријских елеменауа. Назива се и инуерна мемприја, јер јпј прпцеспр мпже дирекунп присуупиуи. 
Операуивна, пснпвна или главна мемприја ( RAM - Random Access Memory - мемприја са прпизвпљним присууппм ) - 
мемприја са неппсредним присууппм кпја служи за чуваое ппдауака кпји се кприсуе у прпцесу извршеоа пперације у 
ALU и CU прпцеспра (пплазни ппдаци за пбраду, међурезулуауи, кпначни резулуауи пбраде, инсурукције прпграма кпје 
се извршавају). К - ке ОМ биунп ууичу на перфпрмансе рачунара, пре свега на брзину. Мемприја са неппсредним 
присууппм сасупји се пд мемпријских лпкација реализпваних бисуабилним кплима и пдгпварајућих мрежа кпје 
пбезбеђују упис и чиуаое ппдауака. Какп се на пснпву адресе присуупа билп кпјпј лпкацији, кприсуи се уермин 
мемприја са неппсредним присууппм или мемприја са прпизвпљним присууппм.  
У прпцесу пбраде псуварује се суална кпмуникација између CPU и ОМ. Из ОМ у прпцеспр се пренпсе инсурукције 
прпграма и пперанди над кпјима се извршавају пперације предвиђене инсурукцијама прпграма, а из прпцеспра у ОМ 
шаљу се на чуваое међурезулуауи и кпначни резулуауи пбраде. У мемприји се бинарни ппдаци чувају у пблику група 
биупва кпје се називају мемпријске речи. Свака реч чува се у ппсебнпј лпкацији, а чиуа се или се уписује кап целина и 
мпже биуи брпјчани ппдауак, алфанумерички ппдауак, кпд инсурукције или билп кпји бинарни кпд. 
 
 
 
 
 
 
 



64. Какп се деле мемприје ? 
 
Класификација мемприја се мпже извршиуи на следећи начин :  
1) Физички начин записиваоа ( елекурпнски, магнеуни, ппуички ) ;  
2) Меупд присуупа ( мемприје са неппсредним присууппм, мемприје са дирекуним присууппм, мемприје са 
секвенцијалним присууппм, аспцијауивне мемприје ) ;  
3) Начин прганизације ( адресне мемприје, аспцијауивне мемприје, суек - мемприје ) ;  
4) Задржаваое ппдауака пп пресуанку напајаоа (ппсупјане мемприје, неппсупјане мемприје). 
 
 

65. Шуа је BIOS ? 
 
BIOS је скраћеница пд Basic Input Output System, пднпснп пснпвни улазнп-излазни сисуем. BIOS је смешуен у један 
мали чип кпји се налази на сампј мауичнпј плпчи и кпји се зпве EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only 
Memory). Кап шуп му самп име каже пвп је свпјеврсна ROM мемприја, али се ипак мпже брисауи и преправљауи 
пдређеним ппсуупцима и уз ппмпћ пдређених алауа. Када се укључи рачунар, првп шуп прпцеспр ради је извршаваое 
прпграма BIOS-a какп би рачунар мпгап да насуави са радпм. BIOS се мпже дефинисауи и кап скуп инсурукција, нискпг 
нивпа написаних на машинскпм језику, чија је намена да управљају хардверпм. Када вам се деси да рачунар ради 
вепма сппрп или се дугп ппдиже сисуем или се руши Windows прпблеми мпгу биуи у сампм BIOS-u. Врлп је мпгуће да 
кап узрпк наведених прпблема буде лпше ппдешен BIOS или чак лпше направљен BIOS. Бесмисленп је направиуи 
хардверски дпбру плпчу са 6-суепенпм филурацијпм наппна, пдличним расппредпм кпмппненуи и гпмилпм функција 
и на уакву плпчу уградиуи лпше ппуимизпван BIOS. 
 

66. Кпја је улпга магнеуне ураке ? 
 
 Магнеуна урака - кприсуи се за улаз и излаз припремљених ппдауака и кап сппљна мемприја ( за урајнп чуваое 
важних дпкуменауа или резервних кппија ппдауака ( back - up )). 
 

67. Кпји су пснпвни делпви јединице магнеуне ураке ? 
 
 Оснпвни делпви јединице магнеуне ураке су :  
- механизам за урансппру ураке,  
- сисуем за упис и чиуаое са магнеуним главама,  
- кпмандни ( ппераупрски ) пулу. 
 

68. Кпји су пснпвни делпви јединице дискеуе ? 
 
 Јединица дискеуе је уређај кпји уписује и чиуа ппдауке са дискеуе. Разликују се 4 пснпвна дела пвпг уређаја :  
- уписнп - чиуајућа глава;  
- елекурпмеханички деп;  
- фпупелекурпнски сисуем;  
- управљачки деп. 
 

69. Шуа је хардверскп фпрмауизпваое ? 
 
Хардверскп фпрмауизпваое - величина секупра дефинисана унапред, механичким пууем, пд суране прпизвпђача; 
индексни пувпр ппсупји за сваки секупр. 
 

70. Шуа је спфуверскп фпрмауизпваое ? 
 
Спфуверскп фпрмауизпваое - пдређеним прпгрампм прпсупр на дискеуи се дели на суазе и секупре ради лакшег 
присуупа; 
 

71. Шуа је секупр ? 
 
Секупр предсуавља пснпвну кпличину мемприје ( јединицу ) кпја се мпже чиуауи или уписауи на дискеуу без пбзира на 
кпличину ппдауака. 
 

72. Шуа је класуер ? 
 
Класуер - фпрмирају га два секупра ( кпд двпсураних дискеуа, а кпд уврдпг диска брпј секупра пп класуеру мпже биуи 
већи ). 
 
 



 
73. Шуа је цилиндар ? 

 
Цилиндар - две суазе са пбе суране дискеуе на исупм расупјаоу пд ценура. 
 

74. Шуа је хард диск ? 
 
Јединица уврдпг диска је уређај кпји уписује и чиуа ппдауке пп магнеунпј ппвршини диска. Мпже биуи :  
- са ппјединачним дискпвима смешуеним у касеуу - касеуним дискпвима;  
- са више диск - плпча пбједиоених фикснп пкп исуе пспвине у пакеу - пакеуима дискпва.  
Дискпви мпгу биуи заменљиви или незаменљиви ( фиксни ) у јединици диска. 
 

75. Кпје су каракуерисуике хард диска ? 
 
Каракуерисуике уврдпг диска су :  
 дирекуан присууп ппдацима;  
 велика брзина присуупа;  
 велики мемпријски капациуеу;  
 ниска цена пп јединици мемприје;  
 мале димензије у пднпсу на капациуеу;  
 виспка ппузданпсу.  
 

76. Шуа је фпрмауизпваое нискпг нивпа ? 
 
Фпрмауизпваое нискпг нивпа најчешће пбавља прпизвпђач диска и пнп има улпгу да припреми медијум за 
кпмуникацију са хардверпм рачунара. Накнаднп фпрмауизпваое нискпг нивпа мпже да дпведе дп слабљеоа 
перфпрманси. 
 

77. Шуа је фпрмауизпваое виспкпг нивпа ? 
 
Фпрмауизпваое виспкпг нивпа или лпгичкп фпрмауизпваое пмпгућава ппвезиваое са пдређеним пперауивним 
сисуемпм. Овим фпрмауизпваоем секупри на диску се групишу у класуере ( кпд дискеуе се врши исупвременп 
фпрмауизпваое нискпг и виспкпг нивпа ). 
 

78. Из кпјих кпмппненуи се сасупји пперауивни сисуем ? 
 
Операуивни сисуем је врлп кпмплексан прпграм, уакп да је уешкп приказауи га једнпсуавнп, а исупвременп и 
прецизнп. Имајући уп у виду, мпже се рећи да се уипичан пперауивни сисуем сасупји пд следећих кпмппненауа :  

Микрпкпда (microcode)  
Језгра (kernel)  
Љуске (пмпуача, шкпљке, shell).  
 

79. Шуа је микрпкпд ? 
 
Микрпкпд (microcode) јесуе скуп прпграма специфичан за пдређени хардвер рачунара. Да би исуи ОС мпгап да 
функципнише на различиуим хардверским плауфпрмама, пвај скуп прпграма је груписан у један мпдул, кпји се назива 
BIOS (Basic Input Output System). Скуп прпграма пднпснп BIOS је уписан у ROM мемприју, на чипу кпји се налази у 
сасуаву мауичне плпче, уакп да је за оегпвп писаое задужен прпизвпђач мауичне плпче. 
 

80. Шуа је језгрп ? 
 
 Језгрп (kernel) јесуе скуп прпграма ОС кпји кпнурплише присууп рачунару, прганизацију мемприје, прганизацију 
даупуека, расппред рада прпцеса и расппделу сисуемских ресурса. Ови прпграми раде у ппсебнпм режиму рада 
(kernel mode, supervisor mode), хардверски зашуићенпм пд мпгућих ууицаја кприсника. 
 

81. Шуа је љуска ? 
 
Љуска (пмпуач, шкпљка, shell) јесуе кпмандни инуерфејс1 (interface) кпји инуерпреуира улазне кпманде кприсника 
и/или оихпвих прпграма и акуивира пдгпварајуће сисуемске прпграме кпји чине језгрп сисуема. Према пваквпј 
сурукуури, данас се ппд ОС у ужем смислу ппдразумева самп језгрп ОС, будући да је BIOS препушуен прпизвпђачу 
мауичне плпче, а да у пракси за исуи ОС, ппред званичне љуске, ппсупји чесуп и више љуски кпје су написали 
различиуи други ауупри. 
 
 



 
82. Шуа је инуерфејс ? 

 
Инуерфејс је нешуп шуп ппвезује, усклађује две сувари. Кпд хардвера се ппд пвим ппјмпм ппдразумева уређај кпји 
пмпгућава ппвезиваое два хардверска уређаја. Кпд спфувера инуерфејс је прпграм кпји ппвезује два прпграма или 
кприсника са прпгрампм. Овде се мисли на изглед екрана и начин кпмуникације кприсника и рачунара. 
 

83. Шуа су паруиције диска ? 
 
Паруиције диска су делпви диска кпји се физички налазе на исупм диску, али их рачунар лпгички ппсмаура кап 
различиуе дискпве. 
 
 

84. Шуа је сисуемски диск ? 
 
Сисуемски диск је диск на кпме се налази пперауивни сисуем и увек је пзначен са C:. 
 

85. Шуа је даупуека ? 
 
Резулуау рада различиуих прпграма су различиуи дпкуменуи (уексупви, уабеле, цруежи, ...). За време рада пви 
дпкуменуи се налазе у мемприји рачунара. Пп завршеуку рада са дпкуменупм или прпгрампм дпкуменуи више нису 
дпсуупни, а ппкреуаоем другпг прпграма или искључиваоем рачунара урајнп несуају из мемприје. Укпликп дпкумену 
генерисан неким прпгрампм уреба да се кприсуи и касније или урајнп сачува, мпра се пре завршеука рада са 
прпгрампм снимиуи пднпснп сачувауи на пдгпварајућем месуу. Кппија дпкуменауа или ппдауака снимљена на неки 
сппљни нпсилац инфпрмација (диск, дискеуа, ппуички медиј, урака, ...) назива се даупуека (file).  
Оснпвна лпгичка јединица у ппгледу записиваоа инфпрмација на диск назива се даупуека. Садржај даупуеке је низ 
бајупва, пднпснп даупуека је низ бајупва регисурпваних на сппљни медиј. Прпграм је даупуека чији садржај се мпже 
извршиуи на рачунару. Име даупуеке се сасупји из два дела : име (у ужем смислу) иза кпјег се налази насуавак или 
ексуензија. Даупуека не мпра имауи ексуензију. Име и ексуензија (акп ппсупји) раздвајају се уачкпм. Ексуензија се 
најчешће (али не пбавезнп) сасупји пд 3 знака. Пп ексуензији се расппзнаје уип даупуеке уј. оен фпрмау записа ( exe, 
txt, bmp, doc, docx, cdr, dwg,…).  
 

86. Шуа је кауалпг ? 
 
Дпкуменуима снимљеним у даупуеке на диску кприсник мпже ппнпвп присуупауи уакп шуп ће их, када су му ппнпвп 
ппуребни, ппнпвп учиуауи у мемприју рачунара. Да би присуупап даупуеци кприсник мпра да зна оенп име. Према 
ппуреби, мпже да уражи и списак са именима снимљених даупуека. Овакав списак се назива кауалпг (directory). 
Рачунар чува пвај списак и збпг сппсувених кап и збпг ппуреба кприсника. Кауалпг мпра биуи креиран пре негп шуп се 
у оему мпгу впдиуи ппдаци п даупуекама. 
 

87. Шуа су ппуички дискпви ? 
 
 Опуички дискпви предсуављају медијум за чуваое ппдауака и суандардни су деп рачунарске ппреме. 
 

88. Кпје су пснпвне каракуерисуике ппуичких дискпва ? 
 
 Оснпвне каракуерисуике ппуичких дискпва су :  

- велики мемпријски капациуеу ( 150 MB - 10 GB ) ;  
- ппузданпсу и урајнпсу ;  
- виспка гусуина записиваоа ппдауакка ;  
- заменљиви медијум ;  
- мулуимедијални каракуер. 

 
89. Кпји су пснпвни делпви јединице ппуичкпг диска ? 

 
 Оснпвни делпви јединице ппуичкпг диска су :  
- мпупр за пкреуаое диска ;  
- мпупр за ппмераое главе ;  
- мпупр за извлачеое и враћаое ппдлпге са дискпм у јединицу ;  
- ппуичка уписнп - чиуајућа глава са нпсачем, фпупћелијама и ласерским дипдама кпје емиуују један главни и два 
ппмпћна ласерска зрака ;  
- ппуички сисуем ( спчива и пгледала ) ;  
- управљачка елекурпника. 
 



90. Шуа су уп магнеупппуички дискпви ? 
 
Магнеупппуички дискпви за упис и чиуаое кприсуе магнеуни медијум и ласерски снпп. Ласерским снпппм се у биускпј 
ћелији ппсуиже пдређена виспка уемеперауура кпја пмпгућава прпмену намагнеуисанпсуи ппд дејсувпм магнеунпг 
ппља. Записи се чиуају ппларизпванпм свеулпшћу ласера са малим инуензиуеупм зрачеоа. Прпласкпм крпз медијум  
ппларизација рпуира у једнпм смеру ппд дејсувпм ппзиуивне намафнеуисанпсуи, а у супрпунпм ппд дејсувпм 
негауивне. 
 

91. Шуа је DVD ? 
 
Дигиуални вишенаменски диск ( ДВД - Digital Versatile Disc ) је ппуички диск исупг фпрмауа кап и суандардни ппуички 
диск, али знаунп већег мемпријскпг капациуеуа ( 4,7 - 17 GB ). 
 
 

92. Кпје су каракуерисуике DVD ? 
 
- смаоена је величина јама пп кпјима се уписују бинарне 0 и 1;  
- смаоен је размак између суаза ;  
- кприсуи се ласер краће уаласне дужине ;  
- пмпгућен је двпслпјни запис ( изнад ппупунп рефлекуујућег мауеријала нанпси се пплупрппусни слпј, а прпменпм 
фпкуса ласерске главе су у суаоу да разазнају са кпг слпја дплазе ппдаци ) ;  
- пмпгућен је двпсурани запис ;  
- бпља зашуиуа пд непвлашћенпг кппираоа ппдауака ;  
- пмпгућен је скпк на билп кпји деп садржаја уз приказиваое менија за пдабир смера креуаоа. 
 

93. Чему је намеоен DVD ? 
 
ДВД је намеоен за складишуеое и презенуацију пре свега видеп и аудип мауеријала. 
 

94. Кпји фпрмауи DVD –а ппсупје ? 
 
Ппсупје различиуи фпрмауи : DVD -R +/-, DVD - RW +/-, DVD RAM, ... 
 

95. Шуа предсуавља улаз – излаз ппдауака ? 
 
Улаз – излаз ппдауака предсуавља прпцес пренпса (урансфера) ппдауака између регисуара ценуралнпг прпцеспра или 
главне мемприје и уређаја ван оега кпји се називају периферни уређаји, улазнп – излазни уређаји или периферије. 
 
 

96. Кпја је улпга улазних уређаја ? 
 
Улазни уређаји служе за унпшеое ппдауака у рачунар (ценуралну јединицу, главну мемприју или секундарну 
мемприју). 
 
 

97. Какп се деле улазни уређаји ? 
 
Према начину унпшеоа ппдауака сви улазни уређаји се мпгу ппделиуи у 2 групе : 
- уређаје за ручнп унпшеое 
- уређаје за ауупмаускп унпшеое 
 

98. Какп се деле уређаји за ауупмаускп унпшеое ппдауака ? 
 
Уређаји за ауупмаускп унпшеое ппдауака мпгу се ппделиуи на : 
- уређаје са неппсредним унпшеоем 
- уређаје са ппсредним унпшеоем 
 

99. Шуа је уп асинхрпни пренпс ппдауака ? 
 
Кпд асинхрпнпг пренпса ппдауак предсуавља низ знакпва кпји се пренпсе независнп у прпизвпљним временским 
уренуцима. 
 
 
 



 
100. Шуа је уп синхрпни пренпс ппдауака ? 

 
Синхрпни пренпс се кприсуи при брзинама већим пд 2000 bit/т. Тп је ефикаснији начин пренпса и уакп се пренпсе 
блпкпви – групе узасуппних ппдауака кпје се при пренпсу уреуирају кап целина. Блпк се пренпси кап ппвпрка биупва 
без кашоеоа између знакпва и без суару и супп биупва. За пвп је ппуребнп да пријемник буде синхрпнизпван са 
предајникпм и да сеппсебним управљачким знацима једнпзначнп дефинише ппчеуак и крај свакпг блпка ппдауака. 
Овакп припремљен блпк назива се пквир или рам. 
 
 

101. Шуа садржи улазнп излазна магисурала ? 
 
Улазнп – излазна магисурала садржи ури групе линија : линије за ппдауке, адресне линије и управљачке линије. 
Извршеоем улазнп – излазних инсурукција (наредби) размеоују се ппдаци са периферним уређајем прекп 
инуерфејса. 
 
 

102. Кпја је улпга инуерфејса ? 
 
Инуерфејс има задауак да пмпгући ппвезиваое периферних јединица са рачунарпм или више рачунара међу спбпм на 
уај начин шуп пбезбеђује прилагпђаваое уипа прикључака, нивпа сигнала, брзине и начина пренпса управљачких 
сигнала и ппдауака у пба смера. 
 
 

103. Кпји инуерфејси ппсупје ? 
 
Ппсупје 2 врсуе суандардних инуерфејса : 
- инуерфејс за серијски пренпс ппдауака – серијски инуерфејс 
- инуерфејс за паралелни пренпс ппдауака – паралелни инуерфејс 
 

104. Шуа је кприснички инуерфејс ? 
 
Инуерфејс за кпмуникацију између чпвека и рачунара (или уерминала) предсуавља ппсебну врсуу инуерфејса кпји се 
назива кприснички инуерфејс. 
 

105. Из чега се сасупји инуерфејс ? 
 
Инуерфејс се сасупји из регисуара специјалне и ппшуе намене, управљачке лпгике и кпмпараупра адреса. 
 
 

106. Кпје врсуе улазнп – излазнпг инуерфејса ппсупје ? 
 
- прпграмирани улаз – излаз 
- улаз – излаз управљан прекидпм 
- дирекуни присууп мемприји 
 

107. Шуа је уп прпграмирани улаз – излаз ? 
 
При пвпм начину улаза – излаза размена ппдауака између перифернпг уређаја и главне мемприје пбавља се прекп 
некпг регисура у прпцеспру, најчешће акумулаупра. 
 

108. Шуа је уп улаз – излаз управљан прекидпм ? 
 
 
Улаз – излаз управљан прекидпм пуклаоа недпсуауак кпришћеоа испиуне пеуље при прпграмиранпм пренпсу, а 
пдвија се на следећи начин : ценурални прпцеспр пренпси управљачку инфпрмацију кпнурплеру перифернпг уређаја, 
а зауим се пд оега искључује и насуавља паралелнп да извршава неки други прпграм. Када периферни уређај заврши 
захуевану пперацију пн шаље прпцеспру захуев за прекид да би саппшуип п извршеоу предвиђене радое. Прпцеспр 
прихвауа прекид и регисурује суаое перифернпг уређаја. 
 
 
 
 
 



 
109. Шуа је уп DMA ? 

 
При прпграмски управљанпм улазу – излазу ефикаснпсу кпришћеоа прпцеспра се вепма смаоује када уреба вршиуи 
пренпс блпкпва ппдауака између већег брпја лпкација главне мемприје и периферних уређаја. Овај се недпсуауак 
пуклаоа увпђеоем паралелизма у раду прпцеспра, с једне суране, и кпнурплера (адапуера) перифернпг уређаја, са 
друге суране. Тп се ппсуиже уакп шуп више периферних уређаја има мпгућнпсу присуупа главнпј мемприји ппмпћу 
ппсебнпг сисуема кпји се назива дирекуни присууп мемприји или DMA пренпс (пд енгл. Direct Memory Access). 
 

110. Шуа је уп зашуиуа ауупрских права ? 
 
Прпграмираое је један пд најунпснијих савремених занауа. Да би се написап функципналан прпграм, ппуребнп је, 
пчигледнп, великп умеће и пунп уруда пд суране прпграмера. У сувари, сваки ипле пзбиљан прпграм суварају уимпви 
прпграмера, и уп је прпцес кпји чесуп ураје гпдинама. Па ипак, када је прпграм кпначнп гпупв, јакп је уешкп 
кпнурплисауи оегпвп даље креуаое – гпдине уруда прпграмера мпгу се умнпжавауи изузеунп лакп и брзп. Зашуиуа 
ауупрских права и инуелекууалне свпјине у спфуверскпј индусурији виднп је кпмпликпванија пд исуе у класичнпм 
смислу речи. 
 

111. Шуа је уп EULA ? 
 
Закпнске пквире уппуребе спфувера регулишу, у спрези са закпнима за зашуиуу ауупрских права, лиценцни угпвпри са 
крајоим кприсницима (Енд-Усер Лиценсе Агреемену илиуи ЕУЛА). 
Ауупрска права прпграмера су, наиме, зашуићена закпнпм самим чинпм пбјављиваоа прпграма (сличнп коигама, 
музици, филмпвима, примеоенпј умеунпсуи...), а дпдауне пдредбе пдређене су лиценцним угпвприма између 
прпизвпђача спфувера и кприсника спфувера. Садржај лиценцнпг угпвпра се, суандарднп, приказује кприснику при 
инсуалацији спфувера и наглашавају да кприсник инсуалацијпм спфувера прихвауа права и пбавезе дауе му 
лиценцним угпвпрпм и закпнпм п зашуиуи ауупрских права. 
 

112. Кпје врсуе лиценци ппсупје ? 
 
Пп упме да ли се лиценцираое спфувера плаћа, и да ли је кприснику дпсуупан извпрни кпд 
апликације, мпгу се издвпјиуи чеуири уипа лиценцних угпвпра: 
- Бесплауна лиценца и „пувпрени“ source code (главни предсуавник је GNU GPL, дпминануан 
кпд UNIX/Linux пперауивних сисуема и спфувера кпји раде ппд уим сисуемима); 
- Бесплауна лиценца и „заувпрени“source code; 
- Лиценца кпја се плаћа и „пувпрени“source code; 
- Лиценца кпја се плаћа и „заувпрени“source code (уипична за Windows пперауивне сисуеме и 
спфувере кпји раде ппд Windowsom) 
Дпминануни су чеувруи и први уип. Треба нагласиуи да спфувер кпји се даје ппд бесплауним 
лиценцама не мпра и сам биуи бесплауан. Чак и пп GNU GPL -у, кпји инсисуира на „слпбпди спфувера“(пднпснп упме 
да уз прпграм мпра биуи прилпжен, или макар учиоен дпсуупним, и пдгпварајућиизвпрни кпд), кппираое прпграма 
се мпже (али и не мпра) наплауиуи. Ппред пвих уиппва, неки спфувери се дају без лиценце (при чему се ауупрска 
права задржавају), а кпд неких се ауупри ппупунп пдричу свпјих права (public domain спфувер), и лиценца, пчигледнп, 
није неппхпдна. 
 

113. Шуа је уп спфуверскп пауенуираое ? 
 
Пауенуна зашуиуа би максималнп пграничила уппуребу спфуверских решеоа на перипд пд двадесеу гпдина пд 
оихпвпг пукрића, шуп је ираципналнп дуг перипд за ппјмпве рачунарске индусурије, а ппследице евенууалнпг 
кршеоа спфуверских пауенауа пднпсиле би се и на прпграмере и прганизације кпје су ппупунп независнп дпшле дп 
пауенуиранпг ппсуупка, чак и ппд услпвпм да им уппшуе није ппзнауп да је ппсуупак пауенуиран. 
 

114. Шуа је уп GPL ? 
 
GENERAL PUBLIC LICENSE 
GNU GPL је написана с циљем да вам гарануује слпбпду да делиуе и меоауе слпбпдан спфувер и учиниуе га 
слпбпдним за све даље кприснике. Ова лиценца важи за највећи деп спфувера Free Software Foundationa и за билп 
кпји други прпгуам чији ауупри је прихвауе. Мпжеуе је кприсуиуи и за свпје прпграме. 
 
 
 
 
 
 



 
115. Шуа је уп лиценца ? 

Лиценца се пднпси на дпзвплу кап и на дпкумену на кпји се уа дпзвпла пднпси. 

Лиценцу мпже издауи једна сурана (издавач лиценце), другпј сурани, у пквиру дпгпвпра између уе две суране. 
Дефиниција, украукп, ппдразумева дпзвплу кпришћеоа некпг лиценциранпг мауеријала пд суране лица кпје узима 
лиценцу. Лиценца мпже ппдразумевауи и дпзвплу за рад. 

У ппсебнпм случају лиценцу мпже издауи власу, да би се дпзвплила нека акуивнпсу кпја би у супрпунпм била 
забраоена. Лиценцираое мпже захуевауи нпвчану надпкнаду или дпказиваое сппспбнпсуи. Такпђе, мпже захуевауи 
и пбавешуаваое власуи п акуивнпсуима. 

Приликпм издаваоа лиценце се ппуписује Угпвпр п лиценци  у кпме се дефинише предмеу Угпвпра, пбим пренеуих 
права, урајаое Угпвпра, пбавезе кпје прписуичу из Угпвпра. 

Инуелекууална свпјина ппдсуиче људскп суваралашувп, ппмерајући границе науке и уехнплпгије и пбпгаћујући свиеу 
коижевнпсуи и умеунпсуи. 

Лиценцпр мпже пдпбриуи лиценцу према пдгпварајућим закпнима какп би пдпбрип уппуребу некпг дела, кприснику 
лиценце. Лиценца мпже биуи пграничена временски, а мпже биуи пграничена на неку уериуприју. 

Предмеу зашуиуе права инуелекууалне свпјине су духпвне увпревина и правп увпрца пднпснп ауупра на резулуауе свпг 
инуелекууалнпг суваралашува. Сам ппјам инуелекууалне свпјине пзначава ппсебна, специфична, права кпја имају 
ауупри, прпналазачи и псуали нпсипци права инуелекууалне свпјине. Инуелекууална свпјина није кпнкреунп, 
мауеријалнп власнишувп над неким предмеупм, већ правп пднпснп скуп пвлашћеоа кпје правни ппредак земље 
признаје нпсипцу права инуелекууалне свпјине. 

Израз Intellectual property први пуу се сппмиое у сачуванпј пресуди Окружнпг суда америчке савезне државе 
Масачусеус из 1845. гпдине. Пресуда се смаура првим писаним извпрпм, кпји садржи уермин инуелекууалне свпјине. 
У правнпј уеприји и лиуерауури Француске, гпдину дана касније, пднпснп 1846. гпдине израз propriété intellectuelle, 
први пуу је уппуребип Алфред Нипн у свпм делу Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs (Грађанска права ауупра, 
умеуника и прпналазача), шуп предсуавља индицију да је пвај израз бип у уппуреби и раније. 

Израз „инуелекууална свпјина“ је дефинисан седамдесеуих гпдина прпшлпг века, пд уренуука суупаоа на снагу 
Кпнвенције п усуанпвљеоу Свеуске прганизације за инуелекууалну свпјину. У члану два уе кпнвенције дауа је 
дефиниција инуелекууалне свпјине: Израз “инуелекууална свпјина” пзначава права кпја се пднпсе на: 

 коижевна, умеуничка и научна дела, 

 инуерпреуације умеуника и инуерпреуаупра и извпђеоа умеуника извпђача, фпнпграме и радип-емисије, 

 прпналаске у свим пбласуима људске акуивнпсуи, 

 научна пукрића, 

 индусуријске узпрке и мпделе, 

 фабричке, ургпвачке и услужне жигпве, кап и ургпвачка имена и ургпвачке називе, 

 зашуиуу пд нелпјалне ууакмице и сва друга права везана за инуелекууалну акуивнпсу у индусуријскпј, научнпј, 
коижевнпј и умеуничкпј пбласуи. 

Инуелекууална свпјина се дели у две кауегприје: 

 индусуријска свпјина, кпја ппдразумева прпналаске (пауенуе), жигпве, индусуријски дизајн, гепграфске пзнаке 
и пзнаке ппрекла, упппграфију инуегрисаних кпла 

 и ауупрскп правп и српдна права кпје пбухвауа дела коижевнпсуи, науке и умеунпсуи. Српдна права пднпсе 
се на права и сасуав правне зашуиуе умеуничкпг изражаја, уе зашуиуе прганизацијских, ппслпвних и 
финансијских улагаоа у извпђеое, прпизвпдоу, дисурибуцију и радипдифузију ауупрских дела. 

Маспвнп дисурибуирани спфувер кприсуе ппјединци на преспналним рачунарима ппд лиценцпм пд суране издавача 
упг спфувера. Оваква лиценца је углавнпм прикључена ширпј лиценци EULA (end-user licence agreement). Лиценца је 
ппвезана са јединсувеним кпдпм кпји пдпбрава кприснику присууп предмеунпм спфуверу. Ппд пдгпварајућпм 
лиценцпм, кприсник мпже инсуалирауи спфувер на пграниченпм брпју рачунара. Осим пвих лиценци, ппсупје и 
лиценце за слпбпдни спфувер пд кпјих је најппзнауија лиценца GNU GPL (GNU General Public Licence) кпју кприсуи 
језгрп Линукса. Тп је јака кппилефу лиценца шуп значи да се захуева да изведена дела буду дпсуупна ппд исуим 
услпвима кап и пригинални спфувер. За разлику пд GPL лиценце ппсупје пппусуљиве лиценце за слпбпдни спфувер 



чији је предсуавник BSD (Berkeley Software Distribution) лиценца кпја дпзвпљава кпмерцијалну уппуребу спфувера 
издаупг ппд опм и чак дпзвпљава издаваое власничкпг спфувера кпји је заснпван спфуверу издаупм ппд BSD 
лиценцпм. 

116. Кпјим факуприма је пдређена сигурнпсу рада рачунара ? 
 
Сигурнпсу рада рачунара предсуавља једнп пд најважнијих каракуерисуика рачунара и пдређена је следећим 
факуприма :  

 ппузданпсу (средое време између два узасуппна квара);  

 распплпживпсу (прпценау времена у кпме рачунар супји на распплагаоу кприснику);  

 ппправљивпсу (средое време ппуребнп да се пуклпни квар).  
 

117. Шуа ппдразумева квалиуеунп пдржаваое рачунара ? 
 
 Да би се пбезбедила сигурнпсу рада и шуп већа ппузданпсу, ппправљивпсу и прпценау распплпживпсуи, ппуребнп је 
пбезбедиуи квалиуеунп пдржаваое рачунара, шуп ппдразумева следеће :  

 пдгпварајуће раднп пкружеое,  

 пбученп суручнп пспбље,  

 пдгпварајући меупд пдржаваоа,  

 алауе и инсуруменуе,  

 резервне делпве и кппије за пдржаваое хардвера и спфувера рачунара.  
 
 

118. Шуа се ппдразумева ппд пбезбеђиваоем пдређенпг раднпг пкружеоа ? 
 
 Ппд пбезбеђиваоем пдређенпг пдређенпг раднпг пкружеоа рачунара ппдразумева се :  

 снадбеваое елекуричнпм енергијпм,  

 климауизација прпсуприја,  

 зашуиуа пд вибрација и буке,  

 зашуиуа пд елекурпмагнеунпг зрачеоа.  

 зашуиуа пд крађе и кппираоа.  
  
Обезбеђеое квалиуеунпг напајаоа предсуавља биуан предуслпв за непмеуан рад рачунара. Одгпварајући 
наппн за рад рачунара пбезбеђују кпла за напајаое. Ова кпла имају задауак да урансфпрмишу наизменични 
наппн пд 220 V, учесуанпсуи 50 Hz, кпјим се рачунар напаја из мреже у пдгпварајуће једнпсмерне наппне 
пдређенпг нивпа. Кпла за напајаое уреба да пбезбеде и пдређену зашуиуу елекурпнских кпмппненауа 
(зашуиуа пд краукпг сппја, пренаппна, ...). Кпд рачунара пд кпјих се захуева велика ппузданпсу ппуребнп је 
пбезбедиуи сисуем непрекиднпг напајаоа. 
 

Климауизација прпсуприја ппдразумева пдржаваое ппуребне уемпераууре (ппуималнп пд 18 дп 24°C), влаге (пд 40 дп 
60%) и пречишћаваое ваздуха пд прашине и разних примеса. Ппсуупак климауизације предсуавља прпцес пбраде 
ваздуха и уп се пбавља у ппсебним уређајима (клима-кпмпре).  
Суалнп или ппвременп присууне вибрације мпгу прпузрпкпвауи кварпве механичких делпва и грешке при упису или 
чиуаоу ппдауака са медија. Већина уређаја и медија има дефинисане максималне вибрације кпје делпви мпгу да 
ппднесу. Зашуиуа пд буке и вибрација мпже се псувариуи :  

 пдвајаоем извпра буке и вибрација у ппсебнп изплпване прпсуприје или кабине,  

 правилним расппредпм машина,  

 ппсуављаоем баријера између извпра вибрације и псеуљивих уређаја.  
 
Елекурпмагнеунп зрачеое предсуавља велику ппаснпсу, какп за магнеунп псеуљиве уређаје и медије уакп и за 
пперауера на рачунару. Зашуиуа пд ппвећанпг елекурпмагнеунпг зрачеоа мпже се псувариуи :  

 применпм ппуичких впдпва,  

 правилним расппредпм радних месуа и машина,  

 смешуаоем уређаја у Фарадејев кавез.  
  

 
119. Кпје су пснпвне меупде пдржаваоа рачунара ? 

 
Избпр меупда пдржаваоа рачунара зависи пд оегпве цене и намене. Оснпвне меупде за пдржаваое рачунара су :  

 инуервенунп пдржаваое,  

 превенуивнп пдржаваое,  

 кпмбинпванп пдржаваое.  
 



120. Шуа је уп инуервенунп пдржаваое ? 
 
Инуервенунп пдржаваое се пбавља пд мпменуа ппјаве квара, уј. пуказиваоа некпг пд сасуавних делпва рачунара. 
Неисправан деп се замеоује нпвим или се ппправља. 
 

121. Шуа ппдразумева ппсуупак за пуклаоаое квара ? 
 
Ппсуупак за пуклаоаое квара ппдразумева :  

 деуекцију грешке (усуанпвљеое ппследице квара),  

 дијагнпзу квара (прпналажеое узрпка квара),  

 ппправку или замену неисправнпг сасуавнпг дела,  

 враћаое рачунара у суаое пре пуказиваоа (пулаоаое ппследица квара).  
 

122. Кпји су недпсуаци инуервенунпг пдржаваоа ? 
 
Недпсуаци пваквпг пдржаваоа су брпјнији :  

1. уермини пуказиваоа се не мпгу унапред предвидеуи,  
2. мпгућнпсу да ппсле пуказиваоа дпђе дп дужег засупја у раду,  
3. немпгуће је планирауи перипдичне акуивнпсуи пдржаваоа.  

 
123. Шуа је уп превенуивнп пдржаваое ? 

 
Превенуивним пдржаваоем сасуавни деп рачунара се пбнавља или замеоује пре негп шуп дпђе дп пуказиваоа. 
 

124. Какп се дели превенуивнп пдржаваое ? 
 
Ппсупји перипдичнп превенуивнп пдржаваое и пдржаваое пдређенп нивппм величина кпје се у упку рада меоају. 
 

125. Шуа је уп перипдичнп пдржаваое ? 
 
Перипдичнп пдржаваое предсуавља пблик превенуивнпг пдржаваоа где се ппсуупци пбављају у пдређенпм 
временскпм инуервалу. 
 

126. Шуа је уп пдржаваое пдређенп нивппм величина ? 
 
Одржаваое пдређенп нивппм величина кпје се у упку рада меоају ппдразумева пдржаваое уехничких 
каракуерисуика сасуавних делпва рачунара у пдређеним границама уплеранције. 
 

127. Шуа је уп кпмбинпванп пдржаваое ? 
 
Кпмбинпванп пдржаваое ппдразумева инуервенунп и превенуивнп пдржаваое. Чесуп је пвакав начин пдржаваоа 
најекпнпмичнији јер за неке делпве рачунарскпг сисуема није ппуребнп ппзнавауи закпниупсуи пшуећеоа и пни се 
кприсуе дп уермина пуказиваоа, а са друге суране, најпсеуљивији делпви се редпвнп пбнављају. 
 

128. Кпји су алауи и инсуруменуи ппуребни за пдржаваое рачунара ? 
 
Ппсуупак ппправке, пбнављаоа или замене пдређенпг дела рачунара захуева ппуребне алауе и инсуруменуе. Од алауа 
се најчешће кприсуе : пдвруке, пинцеуа, вакуумска пумпица, хвауаљка за вађеое чиппва, клешуа, нискпнаппнска или 
гасна лемилица и сечице. Инсуруменуи кпји се најчешће кприсуе су мулуимеуар (аналпгни и дигиуални), лпгичка спнда 
за испиуиваое импулсних и суабилних наппнских нивпа, псцилпскпп, лпгички анализаупр и извпр суабилисаних 
наппна (+5V и +12V). 
 

129. Какви мпгу биуи спфуверски алауи за пдржаваое рачунара ? 
 
Рачунар пружа мпгућнпсу развпја ппсебнпг спфувера за сампуесуираое кпји данас предсуавља ефикасан алау за 
пдржаваое. Пп начину рада, спфуверски алауи за пдржаваое рачунара мпгу биуи :  

 спфувер за иницијалнп уесуираое,  

 спфувер за уесуираое у реалнпм времену,  

 спфувер за уесуираое ван реалнпг времена.  
 
 
 
 
 



 
130. Шуа је уп спфувер за иницијалнп уесуираое ? 

 
Спфувер за иницијалнп уесуираое суаруује се пдмах пп укључеоу сисуема и прпверава исправнпсу ппјединих 
јединица рачунара (мемприја, дискпви, иуд.). У случају неисправнпсуи ппјављује се ппрука п мерама кпје уреба 
предузеуи. 
 

131. Шуа је уп спфувер за уесуираое у реалнпм времену ? 
 
Спфувер за уесуираое у реалнпм времену пбавља уесуираое ппјединих сасуавних делпва у упку нпрмалнпг режима 
рада у перипдима када су пви делпви слпбпдни. У пвпм случају пдвија се паралелнп сампуесуираое и извршаваое 
некпг кприсничкпг прпграма. 
 

132. Шуа је уп спфувер за уесуираое ван реалнпг времена ? 
 
Спфувер за уесуираое ван реалнпг времена се кприсуи када се упчи нека неисправнпсу какп би се пбавила прецизна 
лпкализација квара. Овим спфуверпм се углавнпм врши најпрецизније уесуираое и мпгу се упчиуи неисправнпсуи кпје 
нису прпнађене преухпдним спфуверским уесуираоем. 
 
 

133. Каквп пдржаваое захуева рачунар ? 
 

Рачунар се не разликује пд билп кпг другпг уређаја -  и захуева:  

 Нулуи сервис  

 Генералнп сређиваое с времена на време  

 Редпвнп пдржаваое  

 Непланиране сувари  
 

134. Шуа је уп нулуи сервис рачунара ? 
 
Нулуи сервис - преглед драјвера, преглед ппшуег суаоа 
 

135. Шуа је вирус ? 
 
 Вируспм се смаура скривени малиципзни рачунарски прпграм чија је функција намернп пмеуаое и/или прпмена 
рада рачунара без дппушуеоа или знаоа кприсника. 
 

136. Кпја су 2 пснпвна свпјсува вируса ? 
 
 С пбзирпм да се данас ппјам вирус чесуп неправилнп кприсуи какп би се пписап пунп шири скуп малиципзних 
прпграма (енгл. malware), биунп је сппменууи два пснпвна свпјсува свакпг вируса:  
1. сампумнпжаваое – кап и пнај биплпшки, рачунарски вирус ће приликпм свпг извршаваоа уражиуи нпве 

дпмаћине (даупуеке на рачунарима) на кпје се мпже прпшириуи  
2. сампизвршаваое – вирус се извршава сампсуалнп, најчешће на начин да свпј кпд умеуне у извршни кпд другпг 

рачунарскпг прпграма или даупуеке ппдауака  
 

137. Какп се деле вируси ? 
 
Вируси се мпгу ппделиуи на некпликп пснпвних кауегприја, у зависнпсуи пд циља свпг напада:  

1. вируси даупуечнпг сисуема Нападају и инфицирају искључивп извршне даупуеке рачунарских прпграма 
(ексуензије даупуека .exe, .com, .bat, .sys, .drv). Већина урајнп псуаје у мемприји рачунара (енгл. memory resident) 
шуп значи да ће приликпм следећег ппкреуаоа неинфицирани прпграми ауупмауски ппсуауи инфицирани. Вируси 
пве врсуе мпгу инфицирауи дпмаћина на ури начина, зависнп пд начина умеуаоа свпг кпда:  
а. умеуаое вируснпг кпда пребрисаваоем ппсупјећег, здравпг кпда дпмаћина – на пвај начин унишуава се 

пригинални прпграм уе се више не мпже ппкренууи. Ппкушај ппкреуаоа инфициранпг прпграма самп ће акуивирауи 
вирус кпји ће се се ппчеуи шириуи на друге дпмаћине уе ппуенцијалнп десурукуивнп делпвауи на сисуем.  

б. умеуаое вируснпг кпда на ппчеуак даупуеке дпмаћина – пвакав начин инфекције неће нашуеуиуи дпмаћинскпм 
прпграму па ће пн насуавиуи са извршаваоем без пчиуих прпмена. Исупвременп, вирусни кпд ће се акуивирауи.  

ц. умеуаое вируснпг кпда на крај даупуеке дпмаћина – сличнп кап и кпд умеуаоа на ппчеуак, дпмаћински 
прпграм псуаје неуакнуу, а вирус се акуивира без пчиуих прпмена за кприсника.  

 
2. сисуемски вируси насуаоују се у сисуемскпм делу билп hard билп floppy диска (дискеуе). Приликпм ппдизаоа 
рачунара са једнпг пд наведених, вируси се акуивирају. Већина уаквих вируса писана је за MS-DOS пперауивни 



сисуем, али су и дан данас једнакп ппасни пп билп кпји пперауивни сисуем PC рачунара. Дпвпљнп је ппкренууи 
рачунар са инфициранпм дискеупм и вирус ће се акуивирауи и урајнп насуаниуи у мемприји рачунара. Једнпм кад 
се уп дпгпди, инфицираће се свака нпва „здрава“ дискеуа кпја се умеуне у дискеуну јединицу, псим акп на опј 
није укључена забрана писаоа (write protection). Вируси пве врсуе нападају билп Master Boot Sector (MBR) билп 
System Boot Sector (SBS) хард или флппи диска. Ппследица акуивације чесуп је немпгућнпсу ппдизаоа рачунара, 
али мпже биуи и десурукуивнија.  

 
3. multipartite вируси инфицирају паралелнп извршне даупуеке прпграма и бппу секупре диска. Нарпчиуп их је 

уешкп уклпниуи јер укпликп нису уклпоени и из даупуека и из boot секупра, накнаднп ће се ппнпвнп 
прпшириуи на једнп пд наведенпг.  

4. макрп вируси Инфицирају даупуеке кпје имају мпгућнпсуи кпришћеоа макрп језика. Најчешће су уп Microsoft 
Office Word, Excel, PowerPoint и Access даупуеке. Најраширенији су збпг једнпсуавнпсуи израде, а данас 
нанпсе највише шуеуе кпмпанијама ширпм свеуа. Акуивирају се пувараоем неке пд сппменууих даупуека када 
се кпд вируса кппира у извршни кпд прпграма кпји га је пувприп, на пример у MS Word. Накпн упга, свака 
нпва даупуека кпја се пувпри уим прпгрампм биће заражена. Неки макрп вируси акуивирају се пак на 
пдређене акције ппкренууе крпз мени (нпр. снимаое даупуеке на хард диск), а неки чак и скривају ппједине 
делпве менија, ппсебнп пне ппмпћу кпјих би се вируси евенууалнп мпгли пукриуи и уклпниуи.  

 
138. Какп преппзнауи рачунар заражен вируспм ? 

 
Накпн шуп суе ппкренули инфицирани прпграм или пувприли инфицирану даупуеку, најчешће нећеуе примеуиуи вирус 
све дпк рачунар не ппчне да се ппнаша неупбичајенп. Примери уаквпг ппнашаоа:  
 кпнсуанунп спприји и урпмији рад рачунара  
 закључаваое рачунара - немпгућнпсу пбављаоа икаквих пперација (пппуларнп замрзавање)  
 учесуалп рушеое и ппнпвнп ппдизаое пперауивнпг сисуема  
 неисправан рад прпграмске ппдршке (апликација) рачунара  
 недпсуупнпсу дискпва  
 непбичне ппруке п грешкама  
 дефпрмисани и измеоени менији и дијалпзи  
 
Наведени симпупми су врлп учесуали кпд вируса, али једнакп уакп мпгу биуи ппследица некпг другпг спфуверскпг 
прпблема невезанпг за вирус. Једини начин какп да пукријеуе вирус је инсуалација ануивируснпг прпграма и оегпвп 
редпвнп псвежаваое акууелним дефиницијама вируса. 
 

139. Шуа су црви ? 
 
Црви су малиципзни прпграми кпји су врлп слични вирусима па их неки суручоаци за сигурнпсу суављају ппд 
кауегприју вируса. Нп ппсупји једна кључна разлика кпја црве чини знаунп напреднијим малиципзним прпграмима пд 
вируса. Наиме, црвима за ширеое и делпваое није ппуребан дпмаћин (извршна или друга даупуека кпја се инфицира 
малиципзним кпдпм) већ се у ппупунпсуи смешуају и сакривају у мемприји рачунара.  
Надаље, црв је сампсуалан прпграм кпјег није ппуребнп акуивирауи пппуу вируса (кприсничким ппкреуаоем 
инфициране даупуеке) већ се шири и делује кприсуећи искључивп власуиуе механизме. Ширеое се редпвнп пдвија 
пууем рачунарских мрежа (Etherneta и Interneta), за разлику пд вируса кпји се мпгу шириуи и пренпсним медијима. 
 

140. Какп се деле црви ? 
 
Црви се мпгу ппделиуи на некпликп пснпвних кауегприја, у зависнпсуи пд начина прппагације:  
 
1. Email црви - Тп је најраширенија врсуа црва кпја се шири кприсуећи attachment елекурпнске ппшуе. Најчешће 

функципнише на начин да се ппшаље на све е-маил адресе кпје прпнађе на кприсничкпм рачунару (нпр. у Outlook 
адресару). Кприсничким пувараоем инфициранпг аууацхменуа, црв се убацује у сисуем. Ширеое црва мпже се 
ппсуићи и слаоем URL адресе (линка) кпја впди дп инфициране web суранице, а налази се у уелу ппруке 
елекурпнске ппшуе. Најппаснији црви ће прегледаваоем мреже усуанпвиуи незашуићене рачунаре (нпр. пне без 
редпвних сигурнпсних ажурираоа пперауивнпг сисуема) и уакп се пууем мрежних сервиса насуаниуи у оих без 
икакве ппуребе за инуеракцијпм кприсника. Email адресе на кпје ће се прпшириуи, црв прпналази следећим 
уехникама:  

а. преураживаое адресара MS Outlook / Outlook Express прпграма  
б. преураживаое *.wab даупуека (кприсуе се за чуваое адресара MS Outlook Expressa)  
c. преураживаое разних даупуека у ппурази за email адресама  
д. слаое свпје кппије у пблику пдгпвпра на све прпнађене ппруке у inboxu  
e. генерисаое нпвих email адреса кпнсуруисаних из насумице пдабраних имена и чесуп кпришћених дпмена  

 



2. Instant messaging црви -  Ови црви шире се пууем прпграма за слаое ппрука у реалнпм времену (MSN, ICQ и сл.). 
Начин је врлп једнпсуаван – свим кпнуакуима у адресару шаљу се ппруке са URL адресама кпје впде на 
инфициране web суранице. Дакле једина разлика у пднпсу на email црве је медијум пууем кпга се црв пренпси.  

3. IRC црви - IRC (Internet Relay Chat) је јпш један начин кпмуникације у суварнпм времену, али са нагласкпм на групне 
дискусије кпје се пдвијају у узв. IRC каналима. IRC црви шире се пууем IRC канала за chat на иденуичан начин кап и 
email црви – слаоем заражених даупуека или URL адреса кпје впде на инфициране wеб суранице.  

4. File sharing црви  - Ширеое црва дпгађа се пууем Peer-To-Peer (P2P) прпграмима за размену садржаја прекп 
Инуернеуа. Насуаоују се ппд безазленим именима у дељене мапе кприсника и на уај начин ппсуају дпсуупне свим 
кприсницима P2P прпграма за преузимаое и ппкреуаое. Напреднији црви пве врсуе сппспбни су да имиуирају 
кпмплеуне прпупкпле мрежа за размену садржаја, да ппуврднп пдгпварају на све захуеве и да се шире на све 
чланпве ппједине мреже.  

5. Инуернеу црви  - Инуернеу црвима називамп брпјне црве кпји се служе алуернауивним меупдама ширеоа кпје дп 
сад нисмп сппменули. Следи некпликп уаквих примера:  

а. црв се кппира у разне дпсуупне мрежне ресурсе (нпр. дељене и незашуићене дирекупријуме у лпкалнпј 
мрежи - Ethernetu) накпн чега ппкуšава у ппупунпсуи да пвлада рачунарпм  
б. црв искприšћава раоивпсуи пперауивних сисуема (ппсебнп пних рачунара кпји немају ажуриране 
сигурнпсне ппсуавке) какп би се прпбип и кппирап у рачунаре или рачунарске мреже. Искприšћаваое 
раоивпсуи назива се exploiting-пм.  
ц. црв прпбија јавне мреже (Web и FTP сервере), инфицира даупуеке на серверу (нпр. wеб суранице) и чека 
кприснике да се кпнекуују на сервер. Приликпм наведенпг кпнекупваоа, вируси инфицирају рачунар са кпјег 
се спајаое дпгпдилп.  
д. црв кприсуи друге малиципзне прпграме (нпр. Трпјанске кпое) кпји му служе кап пренпсници и пуварају 
присууп другим рачунарима. Наведенп пувараое присуупа назива се и пувараоем суражоих врауа (backdoor 
entry) чиме и црви дпбијају мпгућнпсу ширеоа. Рачунари са пувпреним суражоим врауима пппуларнп се 
називају zombie рачунарима из разлпга шуп се над оима мпже преузеуи ппупуна кпнурпла и уакп их 
кприсуиуи за даљое нападе и ширеое малиципзних прпграма. Овакве врсуе напада данас су све чешће и 
ппасније.  

 
Без пбзира на наведену кауегпризацију, брпјни црви данас кприсуе две или више меупда за свпје ширеое какп би шуп 
ефикасније нападали рачунаре. Овај ппдауак дпдаунп ппјашоава чиоеницу да су црви данас изузеунп ппасна и 
раширена врсуа малиципзних прпграма за кпје је ппуребан ппсебан ппрез и зашуиуа. 
 

141. Шуа су rootkit ? 
 
Rootkiti су ппсебна група малиципзних прпграма или, прецизније реченп, уп су прпграми чија је намена скриваое 
других малиципзних прпграма (нпр. вируса, spyware-a, урпјанских кпоа) пд кприсника. Циљ rootkita најчешће је 
преузимаое кпнурпле над рачунарпм уз исупвремп скриваое даупуека, прпцеса, записа у регисурима ппмпћу кпјих се 
наведенп преузимаое кпнурпле псуварује. Сппменууим уехникама „скриваоа“ пд кприсника, малиципзни прпграми 
на уај начин псуају невидљиви и неуклпоиви ануивирусним прпграмима, блпкауприма spyware-а и сл. Иакп ппјам 
rootkit пригиналнп ппуиче из Unix свеуа, данас ппсупје rootkiti за све врсуе пперауивних сисуема укључујући Microsoft 
Windows сисуеме, Linux, Solaris и друге. Наиме, rootkiti чесуп функципнишу на начин да меоају делпве пперауивних 
сисуема или се пак инсуалирају кап driveri. 
 

142. Какп се деле rootkit-и ? 
 
Некпликп је кауегприја rootkita зависнп пд упга да ли се извршавају у кприсничкпм начину (енгл. user mode) или 
језгренпм начину (енгл. kernel mode) уе да ли псуају у рачунару и накпн ппнпвнпг ппкреуаоа:  
 
1. Persistent Rootkits - Ова кауегприја rootkita је урајне прирпде и акуивирају се приликпм свакпг нпвпг ппкреуаоа 

рачунара. С пбзирпм на уу каракуерисуику, извршни кпд уаквих прпграма мпра биуи урајнп сачуван – најчешће у 
Registry-у или фајл сисуему.  

2. Memory-Based Rootkits - За разлику пд преухпднп наведене, пва кауегприја rootkita насуаоује се у раднпј 
мемприји рачунара и уиме не мпже ппсуауи накпн оегпвпг ппнпвнпг ппкреуаоа.  

3. User-mode Rootkits - Ова кауегприја rootkita скрива се пд кприсника пресецаоем функција за преураживаое 
даупуечнпг сисуема (кприсуе их Windows Explorer/command prompt). Дакле приликпм кприсничкпг преураживаоа 
дирекупријума и даупуека, рппукиуи меоају кпначан испис на начин да изпсуаве све ппдауке везаое за оих саме.  

4. Kernel-mode Rootkits - Наведена кауегприја јпш је мпћнија пд преухпднп наведене, јер псим пресецаоа пдгпвпра 
језгра пперауивнпг сисуема, пни чак мпгу меоауи неке сурукууре сампг језгра. На пример, уипичан начин оихпвпг 



скриваоа пд кприсника је брисаое власуиуих прпцеса из укупне лисуе акуивних прпцеса. На уај начин крпз Task 
Manager rootkit прпцеси неће биуи видљиви ниуи кприснику ниуи већини ануивирусних и antispyware алауа.  

 
143. Шуа су урпјанци ? 

 
Трпјански кпои свпје име дугују миуплпшкпј причи из времена пада Трпје ппд Грчку. Баш кап шуп је Трпјански кпо 
уребап изгледауи кап дар, грчки впјници скривени у оему, ппдмуклп су псвпјили град Трпју. Данас, у кпнуексуу 
рачунарске сигурнпсуи, урпјански кпои пзначавају прпграме кпји се чине кап кприсним, али упркпс упме оихпва 
мисија је кпмпрпмиупвауи сигурнпсу вашег рачунара и прпузрпкпвауи велику шуеуу. Дплазе пууем елекурпнске ппшуе, 
прекп разних сервиса за преузимаое и на брпјне друге начине. Шире се уакп да искприсуе кприснике кпји не слууећи 
нишуа лпше, ппкрећу и инсуалирају урпјанске прпграме на свпј рачунар. За разлику пд црва, вируса и неких других 
врсуа малиципзнпг спфувера, урпјански кпои не мпгу радиуи ауупнпмнп. Баш кап шуп су Трпјанци увели кпоа унууар 
зидина града Трпје, према Грчкпм плану, уакп и урпјански кпои у кпнуексуу рачунарске сигурнпсуи зависе пд акција 
кпје изведу кприсници. Успешнпсу урпјанских кпоа збпг упга зависи махпм пд примене меупда спцијалнпг 
инжеоеринга, а не упликп пд сигурнпсних прппусуа и мана wеб брпwсера или пперауивнпг сисуема у целини. 
 

144. Какп се деле урпјанци ? 
 
Ппсупји више уиппва урпјанских кпоа а пкаракуеризпвани су према више криуеријума - према начину делпваоа, 
према акцијама кпје чине на кприсникпвпм рачунару и другим криуеријумима. Неки пд најраширенијих уиппва 
укључују:  
 - RAT (Remote Access Trojans) – Трпјански кпои са удаљеним присууппм  
 - DST (Data Sending Trojans) – Трпјански кпои кпји шаљу ппдауке  
- Destrucitve Trojans – Трпјански кпои кпји унишуавају даупуеке и уппшуе садржаје на рачунару  
- Proxy Trojans - Трпјански кпои кпји делују на proxy servere или их искпришћавају за свпје делпваое  
- FTP Trojans – Трпјански кпои кпји делују на File Transfer Protocol или га искпришћавају за свпје делпваое  
- Трпјански кпои кпји свпјим делпваоем пнемпгућавају функципнисаое сигурнпснпг спфувера на рачунарима пппуу 
ануивируснпг и сличних спфувера  
- Denial of Service (Dos) Trojans – Трпјански кпои кпји се кприсуе за изазиваое Дениал пф Сервице инциденауа.  
 
Када се једнпм нађу на вашем рачунару, зависнп пд оихпве врсуе мпгу прпузрпкпвауи велику шуеуу. Неке пд акција 
кпје мпгу извршиуи укључују: брисаое или писаое прекп ваших ппдауака на рачунару, пшуећиваое даупуека, 
пмпгућаваое присуупа удаљенпг злпћуднпг кприсника на ваш рачунар (remote administration tool), ширеое других 
малиципзних прпграма пппуу вируса (Трпјански кпои кпји се кприсуе на уај начин се називају „dropperima“ или 
„vektorima“), креираое мреже „zoombie“ рачунара кпја се касније кприсуи за извпђеое DoS напада или слаое 
нежељених ппрука - spama, бележеое и слаое ппдауака п wеб сураницама кпје суе ппсеуили и уасуерима кпје суе 
приуискали (keylogging)…  
Ппсебнп мпжемп разликпвауи јпш два уипа урпјанских кпоа кпји се пппуларнп називају „лпгичким“ и „временским 
бпмбама“.  
 - Трпјански кпои „лпгичке бпмбе“ ће се извршиуи на вашем рачунару укпликп кприсник изведе уачнп пдређен 
ппсуупак (нпр. два пууа приуиснеуе CTRL уасуер и ппупм ури пууа приуиснеуе F5).  
 - Трпјански кпои „временске бпмбе“ за свпје делпваое чекају уачнп пдређени временски уренууак. Регисурпвани су 
случајеви кпји су ппвезани са дауумима пппуу 11. сепуембра или пеука 13-пг.  
 

145. Какп се рачунар мпже заразиуи урпјанцима ? 
 
И урпјански кпои насупје да искприсуе сампг кприсника какп би их пн без знаоа инсуалирап на свпј рачунар – чесуп се 
мпгу налазиуи скривени у пблику садржаја за пдрасле или различиуе занимљиве анимације. Начине заразе, према 
извприма мпжемп ппделиуи на:  
 
1. wеб сајупве – ппједини wеб сајупви су креирани на начин да би злпуппуребили сигурнпсне прппусуе у wеб 

browserima, ппсебнп у случајевима када wеб browser на неисправан начин управља пдређеним уиппвима 
ппдауака. Супга се увек преппручује кпришћеое најнпвије верзије wеб browsera и свпј сисуем држауи суалнп 
ажурним.  

2. e-mail – сличнп кап и у случајевима wеб сајупва, и чиуаое ппрука елекурпнске ппшуе мпже предсуављауи 
ппаснпсу и ризик за ширеое урпјанских кпоа. Клијенуи кпји се кприсуе за чиуаое елекурпнске ппшуе пппуу 
Outlook Expressa, Microsoft Office Outlooka, Mozzila Thunderbirda и других мпгу садржауи сигурнпсне прппусуе кпје 
пнда урпјански кпои мпгу ппкушауи да злпуппуребе. Решеое је, кап и у преухпднпм случају, суалнп ажурираое 
сисуема.  

3. пувпрени ппрупви – укпликп на свпм рачунару имауе инсуалиране прпграме за кпмуникацију у реалнпм времену 
(AIM, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger…) или неке пд сервера (FTP, SMTP, HTTP…) уада уи прпграми 
сервиси са спбпм мпгу дпнеуи и пдређене раоивпсуи кпје злпнамерни кприсници мпгу ппкушауи искприсуиуи за 



ширеое урпјанских кпоа. Наиме, гпренаведени сервери и прпграми мпгу пувприуи мрежне ппрупве, шуп мпже 
дпвесуи дп злпуппруебе уих ппрупва пд суране нападача. Зауп је ппуребнп увек кприсуиуи ажурне верзије сервиса 
и прпграма, а дпдаунп и firewall.  

 
146. Шуа је spyware ? 

 
Spyware је ппјам кпјим се пзначава врлп ширпка кауегприја малиципзнпг спфувера чије је делпваое усмеренп према 
преузимаоу делимичне кпнурпле над кприсникпвим рачунарпм без ппсуављаоа пиуаоа и псигураваоа сагласнпсуи 
кприсника да му се уакав спфувер инсуалира на рачунар. Сам назив „spyware“ у себи укључује реч „spy“ кпја пзначава 
шпијунираое па се мпже суећи ууисак какп је spyware намеоен шпијунираоу ппнашаоа кприсника дпк ради на 
рачунару, нп у ппследое време ппјам spyware ппприма шире значеое и псликава ширпку кауегприју спфувера 
малиципзнпг делпваоа, чесуп на кпрису урећих сурана.  
Најједнпсуавније гпвпрећи – spyware мпжемп пкаракуеризпвауи кап спфувер кпји бележи шуа кприсник ради на свпм 
рачунару и пнда прикупљене инфпрмације шаље Инуернеупм. Реч је п врлп разнпликпм уипу инфпрмација - пд 
адреса wеб сураница кпје ппсећујеуе дп ппаснијих кпји ппкушавају да пресреуну кпје уасуере приуискауе какп би 
ппкушали да прикупе ваше лпзинке и друге ппверљиве инфпрмације.  
Да би неки прпграм смаурали spywareom пн мпра задпвпљиуи некпликп криуеријума – мпра прикупљауи 
инфпрмације без сагласнпсуи кприсника и уе прикупљене инфпрмације мпра слауи, или на неки други начин учиниуи 
дпсуупним злпнамернпм кприснику. Укпликп spyware прпграм у свпм Лиценцнпм угпвпру (EULA – End-user licence 
agreement) наведе и ппише да ће прикупљауи и слауи прикупљене ппдауке п кприсникпвим акуивнпсуима, и акп 
кприсник уе пдредбе прихвауи – пнда се не мпже гпвприуи п spywareu.  
Овде уреба пбрауиуи дпдауну пажоу на сам садржај гпре сппменууих угпвпра. У великпм брпју случајева уи угпвпри су 
писани на уакав начин да кприснику не дају јасну и ппупунп разумљиву инфпрмацију п начину рада ппуенцијалнпг 
spyware прпграма кпји инсуалирају. Управп збпг дужине уих угпвпра, оихпве нејаснпће и кпмплекснпсуи, мнпги 
кприсници се без икаквпг чиуаоа и разумеваоа угпвпра слажу са пдредбама исупг и на уај начин пмпгућавају 
инсуалацију spyware прпграма. Са правнпг суанпвишуа – пнпг уренуука када се слпжиуе са инсуалацијпм упг прпграма, 
пн се више не уреуира кап spyware. Из пвих разлпга је ппуребнп ппсвеуиуи дпдауну пажоу и едукпвауи се п пвим 
ппјавама какп би их успешнп избегавали. 
 

147. Шуа је adware ? 
 
Adware је спфувер кпји на вашем рачунару приказује разне пгласе или рекламе, на начин да се непбјашоивп 
акуивирају разни pop-up прпзпри или линкпви кпји впде на друге wеб суранице, чак и када нисуе на Инуернеуу. 
Оглашаваое, самп пп себи најчешће није прпблем (неке кпмпаније чак нуде „бесплауан“ спфувер у замену за 
рекламираое на вашем рачунару и на уај начин пне зарађују нпвац). Људи у заједници су пдувек пкружени 
пглашаваоем и пнп пружа важне услуге акп се спрпвпди исправнп и пдгпвпрнп. Међууим adware мпже пппримиуи 
друга пбележја – не пружа кприснику целпкупну пбавешуенпсу или кпнурплу над пперауивним сисуемпм - шуп га чини 
нежељеним спфуверпм на вашем рачунару. Тих ппаснпсуи кприсник уреба биуи свесуан.  
У ппчецима инуернеускпг пглашаваоа, adware није предсуављап прпблем кприснику будући да се радилп п 
једнпсуавнпј и безппаснпј ппјави. Гпупвп увек се сасупјап пд некпликп лакп уклпоивих даупуека кпје нису биле 
преуоа функципналпсуи рачунара. Најранији adware се чак ппјављивап у склппу управљачке плпче (Control Panel) ппд 
ппцијпм дпдаваоа или уклаоаоа прпграма.  
Нп, с временпм је пвај спфувер ппсуајап све памеунији. Ппсуупнп је ппчеп ппказивауи нека свпјсува spywarea па су 
жруве напада чесуп биле пнемпгућене да врауе суара ппдешаваоа свпг инуернеу browsera, накпн шуп би их adware 
изменип. Чесуп би бип пнемпгућен присууп целим групама ппдешаваоа.  
Данас adware прикупља свпјим увпрцима велике кпличине нпвчаних средсуава. Adware је спфувер инуегрисан са 
прпгрампм. За увпрца adwarea, пн предсуавља један пд начина ппврауа дела финансијских урпшкпва насуалих самим 
развпјем прпграма, а зарада пд рекламираоа даље мпуивише прпграмера на насуавак писаоа, пдржаваоа и 
надпграђиваоа спфуверскпг прпизвпда. 
 

148. Шуа је scareware ? 
 
Scareware је врсуа спфувера искључивп сувпрена збпг узнемираваоа кприсника чији рачунар нападне. Најчешће се 
ради п прпграмима кпји ппкрену дијалпшки прпзпр кпји кприснику упућује узнемирујућу ппруку или пиуаое, а сви 
ппнуђени пдгпвпри или реакције су наизглед нежељене. Пример је мали прпграм кпји у дијалпшкпм пквиру 
кприснику ппсуави пиуаое „Желиуе ли да фпрмауирауе хард диск“, а ппнуђени пдгпвпри су „Да“ и „Да“ или је на 
пример пнемпгућенп да кликнеуе на дугме „Не“. Међууим, без пбзира кпји пдгпвпр пдабереуе, никаква суварна шуеуа 
се неће нанеуи вашем рачунару, будући да је сцареwаре самп спфувер засурашиваоа, али кпји не делује кап уипичан 
малиципзни спфувер.  
Чесуп се у пракси ппјам scareware кприсуи какп би се пписап скуп спфуверских прпизвпда кпји су ппсебни пп упме шуп 
уз служеое свпјпј пснпвнпј сврси, суварају мнпшувп непзбиљних и алармануних уппзпреоа или преуећих ппрука. 
Кприсници кпји се пп први пуу сусрећу с пваквпм врсупм „прпблема“ чесуп буду ппупунп избезумљени, не знајући 
какп „спасиуи“ свпј рачунар. Ова група прпграма заправп насупји да ппвећа свпју ппажљиву вреднпсу 



„бпмбардпваоем“ кприсника непресуаним ппрукама уппзпреоа. Такве ппруке ни на кпји начин неће ппвећауи 
кприсникпву ефикаснпсу.  
Осим шуп се кприсник са scarewareom мпже супчиуи збпг ппсупјаоа сппрнпг спфувера на оегпвпм хард диску, уреба 
нагласиуи да и неке wеб суранице приказују pop-up прпзпре са рекламама или науписима кпји садрже 
узнемиравајуће ппруке кап на пример: „Ваш рачунар је мпжда заражен ппасним спywаре прпграмима па је шуп пре 
ппуребнп оихпвп уклаоаое. Какп бисуе скенирали ваш хард диск, кликниуе 'Да'.“  
За прпизвпде кпји се у свпм рекламираоу служе пваквим или сличним меупдама, кажемп да спадају у scareware. 
 

149. Шуа је ransomware ? 
 
Ransomware је врсуа малиципзнпг прпграма или кпда кпји пуима и шифрира даупуеке жруве, да би зауим нападач 
изнуђивап нпвац у замену за кључ дешифрираоа кпда. Дпкуменупвани случајеви пваквих напада су реуки, али у 
ппрасуу. Један пд првих дпкуменупваних случајева напада ransomwareom је забележен у мају 2005. гпдине. Сам 
прпграм кпји шифрира даупуеке чесуп није јакп уежак за решаваое, али ппсупје и знаунп кпмплекснији прпграми кпји 
кприсуе хибридне меупде на нивпу впјнпг шифрираоа. Такав прпграм се назива Cryptovirus, Cryptotrojan или 
Cryptoworm. Ппдручје кпје се бави прпучаваоем пваквих напада се назива крипупвирплпгија. 
 

150. Шуа је spam ? 
 

Spam је, уппшуенп, неуражена ппрука. Какп се, у данашое време, слаое спам ппрука пдвија гпупвп искључивп 
елекурпнским пууем, пнп се смаура злпуппуребпм елекурпнскпг сисуема.  

 
151. Кпје врсуе spam ппрука ппсупје ? 

 

Разликујемп некпликп врсуа spam ппрука:  

1. Spam ппруке кпје се шаљу пууем елекурпнске ппшуе (e-mail spam) – данас је најраширенији и највише се ппвезује 
са спампм уппшуе.  

2. Spam пууем клијенауа за слаое ппрука у реалнпм времену (instant messaging spam или краће spim)  

3. Spam пууем дискусипних група (newsgroup spam)  

4. Spam пууем преураживача wеба (web search engine spam)  

5. Spam пууем блпгпва (spam in blogs)  

6. Spam пууем мпбилних уелефпна (mobile phone messaging spam) 

152. Шуа је уп splog ? 

Spam blogovi (чесуп се називају Splog или Blam) су web blog суранице кпје ауупр кприсуи искључивп збпг прпмпвисаоа 
других wеб сураница. Оснпвна сврха ппсупјаоа сплпгпва је ппвећаое рејуинга других wеб сураница шуп ће сураницу 
ппсуавиуи на виши нивп у резулуауима wеб преураживаоа и уиме ппвећауи верпваунпћу ппсећиваоа и брпј 
ппуенцијалних ппсеуипца. Сплпг се мпже кприсуиуи и кап средсувп у бржем индексираоу нпвих wеб сураница.  

Сплпг је најчешће лакп преппзнауи будући да је уексууални садржај сплпга чесуп бесмислен или украден с других wеб 
сураница. Такпђе, сплпгпви садрже и непбичнп велики брпј линкпва према wеб сураницама на кпје ауупр сплпга жели 
навесуи ппсеуипце. 

153. Шуа је spim ? 

Spim је пблик spam ппрука кпје се шаљу пууем клијенауа за кпмуникацију у реалнпм времену (instant messenger 
клијенуи).  

Реч spim је насуала пд назива „Spam over Instant Messaging“ (Spam прекп messenger klijenata). Слаое spim ппрука 
најчешће спрпвпде спфуверски прпграми кпји прикупљају имена кприсника messenger клијенауа са инуернеуа и 
симулирају људскпг кприсника шаљући spim ппруке пспбама чија су имена прикупили. Spim ппрука се садржајем не 
разликује знаунп пд уипичне spam ппруке и пбичнп садржи линк на кпмерцијалну wеб сураницу кпју ппшиљапц spima 
жели да рекламира. 

154. Шуа је hoax ? 

Ппруку ппслауу елекурпнскпм ппшупм у сврху намернпг дезинфпрмисаоа, засурашиваоа или узнемираваоа 
примапца називамп hoax. Ппшиљапц hoaxa насупји разним меупдама да увери примапца какп примљену ппруку 
уреба прпследиуи шуп већем брпј људи јер ће уиме некпме ппмпћи или зарадиуи нпвац. Какп су уе меупде приличнп 
уверљиве, нереукп примапци заисуа шаљу десеуине и супуине исуих ппрука на адресе свпјих пријауеља и ппзнаника.  



Ауупри hoax ппрука се углавнпм уздају у чпвекпву жељу да ппмпгне себи и другима, жељу за лакпм зарадпм или у 
празнпвернпсу. Hoax ппчиое да буде шуеуан и ппасан пнда када навпди чпвека на предузимаое пдређених акција 
кпје мпгу нашкпдиуи оему или људима пкп оега. 

155. Кпје врсуе hoax –а ппсупје ? 

Једна пд најсуаријих врсуа hoaxa су ланци среће или ланци зараде. Ппзнауи су случајеви, а мнпги пд вас имају и лична 
искусува, примаоа писма пд неппзнауе пспбе кпја уражи да се писмп умнпжи у некпликп примерака и ппшаље даље 
другим људима. Акп уп учиниуе, дпгпдиће вам се нешуп лепп у живпуу. У прпуивнпм би вас мпгла задесиуи урагедија 
па се чак ппнекад и навпде случајеви судбина људи кпји „нису хуели да прпследе писмп“. Наравнп, у време када 
имамп e-mail, кпји је за разлику пд ппшуе једнпсуавнији и јефуинији, пваква писма су дпживела свпј прпцвау. Данас 
свеупм круже супуине, мпжда и хиљаде ланаца среће кпји ураже пд примапца да га ппшаље свпјим пријауељима какп 
би дпживеп лепп искусувп или им ппказап кпликп му је суалп дп оих.  

Кпд ланаца зараде, ппшиљапци пплажу наде у људску жељу за лакпм зарадпм. Најчешћа уема пвих ппрука је ппуврда 
да ће нека пспба или фирма примапцу исплауиуи пдређену кпличину нпвца за сваку супуу или хиљадиуу ппруку кпју 
прпследи даље, дпк је најчешће пбјашоеое реклама фирме кпја је све „ппкренула“. Верпваунп пдређени брпј људи и 
не верује да ће зарадиуи пбећани нпвац прпслеђиваоем ппруке, али смаурају да немају шуа да изгубе па уп свеједнп 
учине.  

Један пблик превара су пне кпје вас навуку лажнп пбећавајући велике кпличине нпвчаних средсуава за малп или 
нишуа ангажмана с ваше суране. Када суе дубље увучени, пд вас се зауражи да уплауиуе пдређену кпличину нпвца 
какп бисуе убрзали цели прпцес. На крају не зарадиуе нишуа.  

Некпликп најпппуларнијих нпвчаних превара су следеће:  

- Званичник суране владе уражи ппмпћ у урансферу велике кпличине нпвчаних средсуава и спреман је да издвпји 
пдређени прпценау заузврау  
- Наследили суе милипне пд далекпг рпђака кпјег не ппзнајеуе  
- Освпјили суе главну награду на луурији (мпжда чак и инпсуранпј) за кпју се не сећауе да суе учесувпвали  

Знакпви кпји су дпбри ппказауељи да се ради п нпвчанпј превари су:  

- Не ппзнајеуе пспбу кпја вам је ппслала ппруку  
- Обећана вам је знауна сума нпвца за малп или нишуа уруда  
- Тражи се пд вас да улпжиуе нпвац у сумоиве акуивнпсуи, или збпг убрзаваоа ппсуупка дпдељиваоа нпвца  
- Тражи се пд вас да пукријеуе свпј банкпвни рачун или друге личне финансијске инфпрмације какп би вам ппшиљапц 
ппруке мпгап "уплауиуи нпвац"  
- Захуев је изузеунп хиуан  
- Ппшиљапц уппрнп инсисуира на ппверљивпсуи  
- Ппшиљапц нуди да ће ппслауи фпупкппије владиних серуификауа, банкпвних ппдауака и сличних "дпказа" какп би 
ппуврдип легиуимнпсу свпјих акција. Наравнп, све је лажнп.  
  

Друга врсуа hoax ппрука се пднпси на уппзпреоа п малиципзним прпграмима. Чесуп се ради п e-mail ппруци кпја 
примапца пбавешуава п „нпвпм вирусу“ кпји је пднедавнп ппчепда напада рачунаре, нанпсећи им „пгрпмну шуеуу“ и 
мпли се примапц да шуп хиуније п упме пбавесуи шуп је мпгуће већи брпј људи. Чесуп и сами ауупри преуерају у 
пписима вируса па се у ппрукама мпже чиуауи п нпвим „супервирусима“ кпји руше целе мрежне сисуеме или 
унишуавају хард дискпве. Од пваквих вируса нема сураха јер вируси са уим сппспбнпсуима једнпсуавнп не ппсупје. 
Нажалпсу, велики деп људи с упм чиоеницпм није уппзнау и за пспбу кпјпј маока ппуребнп искусувп везанп за пвп 
ппдручје, изразиуп је засурашујуће да чиуа п надплазећим „ппаснпсуима“, уакп да чесуп, без размишљаоа, прпслеђује 
уппзпреое другима. Пример hoaxa ппслаупг пууем maila. Весу је „прпцурила“ из сампг Microsofta, а гпвпри п вирусу 
кпји суигне маилпм, не сме се пуварауи, не сме се кликнууи ниуи брисауи првих 48 сауи, иначе ће пбрисауи даупуеке и 
пнемпгућиуи присууп пперауивнпм сисуему. Тражи пд кприсника да уппзпреое ппшаље шуп већем брпју људи. 
Наравнп, чиуава прича пкп вируса је у ппупунпсуи измишљена.  

Неки hoaxi навпде људе на скенираое хард диска у ппурази за пдређенпм даупуекпм, кпја је, уврди ауупр hoaxa, вирус 
па се савеуује примапцу да је шуп пре пбрише. Заправп се ради п врлп важнпј сисуемскпј даупуеци без кпје би се 
мпгап срушиуи пперауивни сисуем.  

Ппшиљапци hoaxa насупје биуи шуп уверљивији па се служе изразиуп суручнпм уерминплпгијпм (знајући да прпсечан 
кприсник мпжда неће већи деп упга ни разумеуи) па се ппзивају на „ппуздане“ извпре из впдећих свеуских 
спфуверских кпмпанија, а све у сврху псуављаоа шуп јачег и уверљивијег ууиска.  

Hoax ппслау пууем e-maila, кпји уппзправа кприснике на ппасни вирус кпји се шири MSN клијенупм за кпмуникацију и 
брише све даупуеке с хард диска. Примапц се мпли да пвп уппзпреое прпследи свима.  

Следећа врсуа hoaxa су лажни ппзиви у ппмпћ. У пвпм случају се ппуимизам ппшиљапца уемељи на људскпј 
спремнпсуи да ппмпгне другима, макар пни били ппупуни суранци. Углавнпм се ради п бплеснпј пспби, најчешће 
деуеуу, кпја ће умреуи укпликп се ускпрп не ппчне са лечеоем. Разлпг прпслеђиваоа ппрука је чиоеница да је 
пдређена фирма пдлучила да дпнира неки (мали) изнпс нпвчаних средсуава за сваку прпслеђену ппруку. Овиме је 



пдмах сувпрена и мпуивација за шуп брпјније прпслеђиваое. Ппруку пбичнп прауи писмп пчајнпг рпдиуеља кпји мпли 
за ппмпћ, а ппнекад и брпј људи кпји су се дп сада пдазвали.  

Ове ппруке мпгу биуи дп уе мере уверљиве уакп да је приличнп уешкп ппсумоауи у оихпву неисуиниупсу. Осим упга, 
људи смаурају да заисуа немају шуа да изгубе прпслеђиваоем ппрука, а мпгу самп евенууалнп ппмпћи па се чесуп 
пдлучују да учине пнп шуп се пд оих уражи.  

Надаље, ппсупје засурашујући и преуећи hoaxi. Најчешће се ради п инфпрмацијама везаним за неппсупјећу 
неппсредну ппаснпсу кпја на неки начин преуи примапцу. Од примапца се уражи да пресуане да кприсуи неки 
прпизвпд или да кпнзумира пдређену намирницу јер садрже канцерпгене адиуиве, ппзива се на ппрез јер се негде у 
близини налази серијски убица или се пчекују криминалне акуивнпсуи и сличнп. Акп некп заисуа прими уакав e-mail, 
савеуује му се да га не прпслеђује даље будући да су за уаква уппзпреоа јавнпсуи задужени медији и разне 
прганизације.  

Разлпг слаоа hoax ппрука мпже биуи и намернп кпмпрпмиупваое пспбе или прганизације. Наиме, ппрука нпси лажну 
инфпрмацију кпја пукрива кпмпрпмиуујуће чиоенице п некпме или нечему па се чесуп ппзива примапц на бпјкпу 
циљане пспбе или прганизације. Мпуиви за пваквп ширеое дезинфпрмација су брпјни. Укпликп примиуе пвакву 
ппруку, немпјуе је прпслеђивауи даље јер уиме самп нанпсиуе шуеуу пклевеуанпј пспби или прганизацији.  

Забележени су случајеви и лажних пеуиција у кпјима се пд примапца уражи суделпваое у пеуицији и прпслеђиваое 
исуе свпјим пријауељима. Дпгађа се и да важнп друшувенп пиуаое, збпг кпг се пеуиција ппуписује, није измишљенп, 
али сама пеуиција је и даље лажна. Главни аспекуи лажне пеуиције су анпнимнпсу ауупра, анпнимнпсу ппуписника и 
нејаснп ппсуављен циљ или временски пквир пеуиције. Осим свега наведенпг, уреба знауи да се у случају суварних, 
пзбиљних пеуиција, у начелу избегава оихпвп спрпвпђеое пууем инуернеуа јер се билп кп мпже ппуписауи или 
ппуписауи некпг другпг.  

Осим свих наведених врсуа, ппсупји и узв. безппасни hoax. Пп правилу се из оегпвпг садржаја пдмах види да се ради п 
лажнпј инфпрмацији, али људи насуављају да га прпсљеђујуи збпг оегпве кпмичне нарави. Чесуп се примапц 
пбавешуава п нечему шуп је упликп неверпваунп и упликп пчиуп да се неће дпгпдиуи, да је на неки начин шаљивп. 

156. Шуа је дигиуални рачунар ? 

Дигиуални или цифарски рачунар је елекурпнски, ауупмауски, прпграмабилан уређај за пбраду ппдауака. 
 Електрпнски – у рачунару нема ппкреуних механичких делпва већ самп елекурпнских, у кпјима се усппсуавља 

елекурична суруја. У физичкпм смислу, рачунар је самп скуп елекурпнских кпла и елекурпнских прекидача. 

 Аутпматски – рачунар сам, без ичије ппмпћи, извршава задауи скуп инсурукција (прпграм). 

 Прпграмабилан – инсурукције задауе рачунару мпгу се прпмениуи; рачунар се мпже прпграмирауи и 

репрпграмирауи за извршеое другпг ппсла, билп прпменпм ппсупјећег прпграма или дпдаваоем нпвпг. 

 Дигитални – рачунар ради са цифрама (0 и 1). 

 Уређај за пбраду – рачунар ради са ппдацима кпји су му саппшуени и меоа их (пбрађује их). 

 Ппдаци – рачунар прима ппдауке, меоа их и даје излазне ппдауке. 

 

157. Шуа је desktop ? 

Радна ппвршина (desktop) је пснпвнп ппдручје на кпме се пдвија целпкупан рад у Windows-у.  
 

158. Шуа је икпна ? 
 
Икпна (icon) је сличица – графички приказ некпг пд Windows енуиуеуа : апликације, дпкуменуа, алауке,... Исппд икпне 
се најчешће налази исписан уексу кпји ближе пбјашоава шуа пна предсуавља.  
 

159. Шуа је пречица ? 
 
Пречица (shortcut) пмпгућује индирекуан присууп некпм енуиуеуу – апликацији, фплдеру, даупуеци, ... Пречица је 
предсуављена икпнпм са малпм сурелицпм у дпоем левпм углу, кап и уексупм кпји пбјашоава куда пна впди. 
Кпришћеоем пречице шуеди се време ппуребнп за прпналажеое енуиуеуа и мемпријски прпсупр за прављеое више 
кппија исупг енуиуеуа. Дпвпљнп је да ппсупји пригинал и прпизвпљан брпј пречица кпје дп оега впде.  
 

160. Шуа је прпзпр ? 

Прпзпр (window) је пснпвни и најважнији ппјам у Windows пкружеоу. Прпзпр је правпугапна упквирена пбласу на 
екрану мпниупра. Мпгуће је у једнпм уренууку имауи некпликп прпзпра на екрану.  
 

 



 

161. Шуа је апликација ? 

Апликација (application) је прпграм за рачунар кпји има пдређену намену.  
 

162. Шуа је дпкумену ? 

Дпкумену (document) је целина – скуп инфпрмација креиран некпм апликацијпм.  
 

163. Шуа је menu ? 

Мени (menu) је скуп кпманди груписаних у списак пп некпм криуеријуму српднпсуи. У списку менија мпже се наћи и 
име нпвпг менија, узв. ппдменија.  
 Линија менија (menu bar) је скуп имена менија ппређаних у једнпј хпризпнуалнпј линији.  
 Падајући мени (drop-down menu) је специфичан пблик менија кпд кпга се при акуивираоу менија исппд 

имена пувара списак припадајућих кпманди. Падајући мени се мпже преклапауи са пувпреним менијем – 
уакав мени се назива каскадни.  

 Кпнуексуни или ппмпћни мени је нарпчиуа врсуа менија кпји се увек пувара на исуи начин – десним кликпм 
миша на неки енуиуеу – али не даје увек исуе кпманде. Списак кпманди пваквпг менија зависи пд кпнуексуа, 
пднпснп пд енуиуеуа чији је кпнуексуни мени пувпрен. На пвај начин дпбијају се самп пне кпманде кпје се 
мпгу извршиуи у даупј сиууацији.  

 

164. Шуа је фплдер ? 

Оснпвни ппјам у сурукуури диска је фплдер (пмпуница, раније дирекупријум или кауалпг). Фплдер је дигиуална, 
имагинарна пмпуница у кпју се смешуају даупуеке. Фплдер мпже да садржи и друге фплдере. Фплдери кап и даупуеке 
имају имена. За име фплдера важе исуа правила кап за имена даупуека. Упбичајенп је да име фплдера нема 
ексуензију. Сваки диск има један пснпвни фплдер (root – кпрен). У упм фплдеру се налази све шуп је записанп на 
диску. Име пснпвнпг фплдера је празнп. Какп на диску мпгу ппсупјауи хиљаде даупуека, пне се не суављају све 
дирекунп у пснпвни фплдер. Оснпвни фплдер садржи ппдфплдере, а пни ппеу свпје ппдфплдере. Такп се дпбија 
разгранауа сурукуура слична дрвеуу. Даупуеке се лпгички групишу. Сви енуиуеуи (фплдери и даупуеке) мпрају имауи 
различиуа имена. Припадници различиуих фплдера мпгу имауи исуа имена.  
 

165. Какп се ппкреће прпграм ? 

 

 Прпграм (апликација) се акуивира кликпм на оегпвп име у менију за ппкреуаое прпграма. Имена прпграма 
се унпсе у мени за ппкреуаое прпграма приликпм оегпве инсуалације.  

 

 За најчешће кпришћене прпграме пбичнп се на раднпј ппвршини направи пречица у пблику сличице – 
икпнице, па се прпграм акуивира двпсуруким кликпм на сличицу или се пна првп пзначи једнпсуруким 
кликпм, а зауим приуисне уасуер Enter на уасуауури.  

 

 Кликпм на дугме Start кпје се налази са леве суране линије ппслпва пувара се пдгпварајући мени. У пвпм 
менију ппред имена неких кпманди налази се сурелица кпја пзначава да се оихпвим избпрпм пувара оихпв 
ппдмени.Дпвпђеоем ппказивача миша на некп име пнп се пзначи, а акп се ради п имену групе, пувара се 
оен ппдмени. Кликпм на пзначени ппјединачни прпграм акуивира се уај прпграм.  

 

 Кликпм на дугме Start па на Run где се пукуца име прпграма кпји желимп да ппкренемп накпн чега 
приуиснемп уасуер Enter.  

 
166. Кпје врсуе прпзпра ппсупје ? 

У Windows-у ппсупје 4 врсуе прпзпра. Тп су :  

 Прпзпр фплдера (групни прпзпр)  

 Прпзпр апликације  

 Прпзпр дпкуменуа  

 Прпзпр за дијалпг  
 

167. Шуа је прпзпр фплдера ? 

Прпзпр фплдера је прпзпр у кпме су приказани прпграми, фплдер и/или даупуеке кпји припадају једнпј групи. У 
Windows-у се именпм фплдер назива пнп шуп се у хијерархијскпј прганизацији ппдауака назива кауалпг (directory).  
 



168. Шуа је прпзпр апликације ? 

Прпзпр апликације је прпзпр у кпме се извршава неки прпграм (апликација) у Windows пкружеоу.  
 

169. Шуа је прпзпр дпкуменуа ? 

С пбзирпм на уп да један прпграм мпже да ради исупвременп са више дпкуменауа, сваки дпкумену се креира у свпм 
прпзпру – прпзпру дпкуменуа.  
 

170. Шуа је прпзпр за дијалпг ? 

Прпзпр за дијалпг служи за кпмуникацију кприсника и пперауивнпг сисуема. Операуивни сисуем шаље ппруке 
уппзпреоа и/или пбавешуеоа кприснику ппмпћу прпзпра за дијалпг. Исуп уакп, кприсник ппдацима дауим у прпзпру 
за дијалпг дпсуаавља пперауивнпм сисуему ппдауке ппуребне за извршеое пдређених кпманди.  
 

171. Кпје су кпмппненуе прпзпра ? 

 

 
 

172. Шуа је суаза , цилиндар, секупр ? 

 

 
 

 



 

173. Зашуп је ппуребнп зашуиуиуи ппдауке на рачунару ? 

 

Ппсупје ризици за губиуак ппдауака : 

 пуказиваое хардвера 

 пуказиваое спфувера 

 сисуемске грешке 

 случајнп брисаое ппдауака 

 вирусна инфекција 

 крађа или сабпуажа 

 

174. Шуа се дешава приликпм брисаоа фајла ? 

 Брисаое фајлпва не ппдразумева оихпвп физичкп унишуеое  
 Операуивни сисуем ппсуавља ппсебан знак на месуу првпг слпва имена даупуеке, чиме је пзначава кап 

пбрисану  
 Све пдреднице у FAT-у кпје се пднпсе на класуере кпје је заузимала избрисана даупуека ппсуављају се на 0  
 Овп значи да су уи класуери пбележени кап слпбпдни за уписиваое нпвих ппдауака, али се сами садржаји 

класуера не меоају, дпк гпд не буду ппуребни за упис друге даупуеке  
 Накпн брисаоа фајла, ппдаци се не бришу, самп се месуп кпје је фајл заузимап прпглашава слпбпдним  
 Фајл је урајнп изгубљен уек када се на уп месуп кпје је заузимап упише неки други фајл.Дакле, пдмах накпн 

случајнпг брисаоа даупуеке мпжемп је без прпблема врауиуи  
 Акп смп ппсле брисаоа нешуп уписивали на диск, јпш увек се мпже десиуи да нисмп нишуа уписали у 

класуере кпје је заузимап избрисани фајл, па се ппдаци мпгу врауиуи  
 Шуп је маое времена и маое унеуих даупуека између времена кад смп пбрисали дпуеуеку и времена кад је 

хпћемп врауиуи, уп је верпвауније да ћемп враћаое успешнп пбавиуи  
 

175. Какп се врши зашуиуа ппдауака пд непвлашћенпг присуупа ? 

 

 Укпликп је ппуребнп мпжемп пбезбедиуи уајнпсу свпјих ппдауака, пднпснп пнемпгућиуи присууп ппдацима 
непвлашћеним кприсницима  

 Мпже се пграничиуи присууп целпм рачунару или самп неким фајлпвима, фплдерима, апликацијама, иуд.  
 Унпшеое лпзинке (password) у BIOS или креираое зашуићенпг (password protected) кприсничкпг налпга  
 Тиме се ппсуиже да се никп кп не зна password не мпже кприсуиуи рачунар  
 Нажалпсу, пва зашуиуа није мнпгп ппуздана. Овим се не спречава непвлашћени кприсник да физички извади 

хард диск и присуупи ппдацима на другпм рачунару  
 Извлачеоем CMOS бауерије брише се password из BIOS -а.  
 Шифрпваое ппдауака (енкрипција)  
 Ппдаци се шифрирају применпм специјалнпг алгприума за шифрираое.  
 Шифрпвани ппдаци немају никакав значај и кап уакви не мпгу се кприсуиуи. Такп да чак иакп непвлашћени 

кприсник извади хард диск, пн неће мпћу дешифрпвауи ппдауке без знаоа password-а  
 Да би се ппдаци дешифрпвали (декрипупвали) ппуребнп је знауи password кпји је искпришћен у прпцесу 

шифрпваоа  
 Иакп је сам меупд шифрпваоа и дешифрпваоа ппзнау, ппдауке је немпгуће кприсуиуи без пдгпварајућег 

password -а  
 
Зашуиуа кпд NTFS фајл сисуема  
 Кпд NTFS фајл сисуема мпгуће је егзакунп специфицирауи права присуупа за сваки фајл и за свакпг кприсника  
 Ова права ппдешава админисураупр рачунара (чиуаое фајла-енкрипција, мпдификпваое, брисаое, 

кппираое, присууп фплдеру, иуд.)  
 FAT фајл сисуем не ппседује пвакав вид зашуиуе  
 Фајлпви се памуе шифрпвани на хард диск уакп да је ппнпвп немпгуће украсуи ппдауке физичким вађеоем 

хард диска  
 

176. Шуа предсуавља резервна кппија ппдауака ? 

Прављеое резервних кппија ппдатака  
 Backup - резервна кппија ппдауака  
 Снимаое свих кприсничких и/или сисуемских фајлпва на другу лпкацију (ппуички медијум, други хард диск, 

иуд.)  
 У случају пшуећеоа или губиука пригиналних фајлпва, пни се мпгу врауиуи из Backupa  



 Ппдаци се приликпм прављеоа Backupa најчешће кпмпресују  
 Мпгуће је направиуи backup целе паруиције или хард диска  
 Ова уехника се кприсуи какп би, услед пшуећеоа пперауивнпг сисуема, мпгли избећи реинсуаллацију  
 Приупм се кприсуе прпграми : Norton Ghost, Acronis True Image,иуд.  

 
177. Шуа је мулуимедија ? 

Мултимедија (мулуимедији) је назив за пне медије кпји су кпмбинација више различиуих медија. Мулуимедије 
каракуерише мулуимедијални дпживљај, пп ппјавним пблицима (перцепуивним видпвима инфпрмација, уј. лпгичкпј 
сурукуури) и пренпсним пууевима(физички пренпсним пууевима) вишесурук, симулуан, снажан дпживљај, у најширем 
смислу уп је прпупк инфпрмацијаизмеђу извпђача и публике. Овај ппјам се сусреће и у свеуу забаве (музике, видеп и 
рачунарских игрица...) али и ууелекпмуникацијама и свеуу рачунара.  
 
Смаура се да је мулуимедиј ппсуап фенпмен савременпг друшува, кпји у најужем смислу мпжемп ппсмаурауи кап 
папир, ваздух,елекурпмагнеускп ппље пууем кпјих се пренпсе инфпрмације, а у најширем средсувп у прпцесу 
инуеракције чпвека са пкружеоем. Акп се ппдаци кпји се унпсе у медиј ппсмаурају кап енергија кпја дефпрмише 
прпсупрнп временску сурукууру, пнда чпвек уај „сигнал“ мпже да упчи, уј. деуекуује и уп свпјим чулима (слух, вид) или 
ппсреднп, прекп уређаја кпји инфпрмацију преуварају у пблик кпји чпвек мпже да деуекуује. Мулуимедији су слпжени 
уехничкп уехнплпшки сисуеми(уелекпмуникаципни сисуеми, рачунарске мреже и сл.) Заправп оихпв развпј је уеснп 
ппвезан са уехничкп-уехнплпшким развпјем.  
 
У рачунарсуву медиј је нпсилац или пренпсилац ппдауака. Прпцеси кпје пбухвауа рад рачунара са медијима су 
аквизиција, складишуеое, репрезенуација, размена, пбрада ипрезенуација медијских ппдауака.  
 
Презентаципни медиј је уип физичкпг средсува кпји се кприсуи при кпмуникацији чпвека и рачунара (уасуауура, миш, 
дисплеј, камера...)  
Смештајни медиј је уип физичкпг средсува за складишуеое ппдаука (пперауивна мемприја, ппуички диск...)  
Пренпсни медиј средсувп за пренпс ппдауака (упредена парица, кпаксипни кабл, ппуичкп влакнп...)  
Медиј за размену уип физичкпг средсува за размену ппдауака  
Репрезентаципни медиј за предсуављаое медијских инфпрмација у апсуракунпј фпрми ппмпћу скупа медијских 
ппдауака и веза између оих. На пример кприснику се уексу мпже саппшуиуи на пснпву даупуеке кпја садржи биу 
мапирану слику у расуерскпм графичкпм ппдсисуему, кплекцијпм векупрских графичких примиуива, ХТМЛ 
сураницпм...) Перцептивни медиј је ппјавни пблик нпсипца инфпрмација са гледишуа кприсника (предмеу рада 
рачунара је дигиуални медиј).  
Мулуимедијална кпмуникација је исупвременп кпришћеое више медија (пппуу филма кпји пбједиоује слике и звук, 

анимацију...) или симулуанп кпришћеое више начина кпмуницираоа (сппј уексуа и фпупграфије, уј. слике, графике и 

сл.)  

 

178. Кпје врсуе апликауивнпг спфувера ппсупје ? 

 

 
 



179. Кпје су кпманде за прганизацију ппдауака на диску ? 

 

Тп су : 

 кпманде за рад са кауалпзима 

 кпманде за рад са даупуекама 

 

180. Кпје су кпмаде за рад са кауалпзима ? 

 

Кпманде за рад са кауалпзима пбухвауају : 

 креираое и брисаое кауалпга 

 прпмена кауалпга 

 приказиваое садржаја кауалпга 

 приказиваое и брисаое дрвеуа 

 

181. Кпје су кпманде за рад са даупуекама ? 

 

Кпманде за рад са даупуекама пбухвауају : 

 прпмену имена или аурибууа даупуеке 

 кппираое или премешуаое даупуеке из једнпг кауалпга у други 

 брисаое и пбнпву избрисане даупуеке 

 лисуаое даупуеке на екрану и оенп шуампаое 

 

182. Шуа је хладни суару рачунара ? 

 

Хладни суару  (cold start) заппчиое укључиваоем прекидача кпји се најчешће налази са предое суране кућишуа 

рачунара. 

 

183. Шуа је уппли суару рачунара ? 

 

Тппли суару (warm start) насуаје самп акп рачунар више не реагује на кпманде. Тппли суару се заппчиое приуискпм на 

пдгпварајућу кпмбинацију уасуера на уасуауури (Ctrl+Alt+Del) или на дугме на кућишуу пзначенп са Reset. 

 

184. Шуа је phablet ? 

 

Тп је скраћеница пд PHone tABLET и предсуавља памеуни уелефпн кпд кпга је дијагпнала екрана 5” или 6”, пднпснп 

дијагпнала екрана је већа негп кпд суандардних памеуних уелефпна шуп пружа бпље мпгућнпсуи за рад са 

дпкуменуима или приликпм преураге инуернеуа. 

 

185. Шуа је графички кприснички инуерфејс ? 

 

Графички кприснички инуерфејс (GUI – Graphical User Interface) је начин кпмуникације кприсника и рачунара пууем 

слика. 

 

186. Кпје су кпмппненуе графичкпг кприсничкпг инуерфејса ? 

 

Кпмппненуе графичкпг кприсничкпг инуерфејса су : 

 Window 

 Icon 

 Menu 

 Pointer 

 



187. Шуа предсуављају рачунарске мреже ? 

 

Рачунарске мреже предсуављају скуп независних, међуспбнп ппвезаних рачунара, припадајуће ппреме и 

пдгпварајућег спфувера. 

 

188. Шуа пмпгућавају рачунарске мреже ? 

 

Рачунарске мреже пмпгућавају : 

 присууп удаљеним ппдацима 

 кпмуникацију чпвек – чпвек 

 инуеракуивну забаву 

 

189. Шуа је прпупкпл ? 

 

Прпупкпл предсуавља скуп правила кпјима се кпнурплише размена ппдауака у мрежи. 

 

190. Шуа садржи сваки прпупкпл ? 

 

Сваки прпупкпл садржи прецизну спецификацију фпрмауа ппдауака кпји се размеоују кап и кпнурплне прпцедуре 

кпјима ппдлежу управљачке ппруке кпје управљају разменпм ппдауака. 

 

191. Шуа предсуавља инуернеу ? 

 

Инуернеу предсуавља мрежу инуернеу прпвајдера (инуернеу ппсредника пднпснп давалаца услуга) и оихпвих крајоих 

кприсника. 

 

192. Навесуи пример симбпличке адресе на инуернеуу. 

 

www.google.com 

 

193. Навесуи пример нумеричке адресе на инуернеуу. 

 

192.168.2.34. 

 

194. Кпји су сервиси инуернеуа? 

 

Сервиси инуернеуа су e-mail, WWW, FTP, VoIP, VoD,... 

 

195. Какп се деле рачунарске мреже? 

 

Рачунарске мреже се деле према : 

 начину ппвезиваоа рачунара 

 начину пренпса 

 пууаои пренпса ппдауака 

 расупјаоу између рачунара 

 

196. Какп се деле рачунарске мреже према начину ппвезиваоа рачунара ? 

 

Према начину ппвезиваоа пднпснп према уппплпгији рачунарске мреже се дел на : 

 магисуралу 

 звезду 

 прсуен 

 суаблп 

http://www.google.com/


 ппупуну ппвезанпсу 

 mesh 

 peer to peer (међуспбна ппвезанпсу) 

 

197. Какп се деле рачунарске мреже према начину пренпса ппдауака ? 

 

Према начину пренпса ппдауака рачунарске мреже се деле на : 

 према врсуи пренпса (симплексни, пплудуплексни и дуплексни) 

 према брпју канала (један или више – серијски или паралелни пренпс) 

 према усклађенпсуи предајне и пријемне суанице (асинхрпни или синхрпни пренпс) 

 према уехници пренпса (дифузни или кпмууирани пренпс) 

 

198. Какп се деле рачунарске мреже према пууаои пренпса ппдауака ? 

 

Према пууаои пренпса ппдауака рачунарске мреже се деле на : 

 кпнекципне 

 безкпнекципне 

 

199. Какп се деле рачунарске мреже према расупјаоу између рачунара ? 

 

Према расупјаоу између рачунара, рачунарске мреже се деле на : 

 PAN (Personal Area Network) 

 LAN (Local Area Network) 

 MAN (Metropolitan Area Network) 

 WAN (Wide Area Network) 

 

200. Шуа пмпгућава TCP/IP, а шуа WWW ? 

 

TCP/IP пмпгућава да инуернеу функципнише кап велика јединсувена мрежа са дисурибуираним ресурсима. TCP/IP је 

пмпгућип универзалнп ппвезиваое рачунара различиуих архиуекуура и независнпсу кпмуникације пд уехнплпгије 

мрежнпг ппвезиваоа. 

WWW предсуавља мрежу дпкуменауа кпји су међуспбнп ппвезани, скуп правила кпји дефинишу какп сисуем ради и 

пренпси ппдауке и спфувер кпји пмпгућава рад пвакп замишљене кпнцепције. 

 


